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I. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
V ÁNDORG YŰLÉSEINEK ALAPSZABÁLYAI. 

I. §. Czél. 

1. Az orvosi, természet- és rokon tudományoknak fejlesztése, te1jesztése 
Js népszerüsitése. 

2. A vándorgyűlés 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 népszerúsitsék. 

II. §. Eszközök. 

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

4. A vándorgyűlések helye hazánk majd eme, majd ama népesebb, főbb 
iskolákkal s jelesebb intezetekkel, nemkülönben természeti ritkaságokkal bíró 
városa vagy vidéke lehet. 

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

6. A gyűlésen tartott értekezéseket a « M unkálatoki> -ban közli és terjeszti. 

III. §.Gyűlések. 

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

IV. §. Tagok. 

8. A vándorgyűlés tagja mindenki lehet, a ki az orvosi, természet- és 
rokon tudományokat műveli vagy kedveli (férfi, nő), hogyha a 6 o. é. frtban 
megállapított tagdíjat lefizeti. , 

9. A tagok minden gyűlésben részt vehetnek. Szavazati joggal birnak a 
szakosztályok megalakításánál, megkapják a <1Munkálatoku-at, a c1Napi Köz-, 
lönyu -t, helyiratot s egyéb kiosztásra kerülő nyomtatványokat: az utazás, 
kirándulások stb. kedvezményében részesülnek. 

1* 
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V. §. Szervezet. 

10. A vándorgyűlés állandó közege az állandó központi választmány. 
A vándorgyülés ügyeit a folyó ülésre megválasztott elnökök és titkárok, a ván
dorgyűlési nagy választmánynyal és a szakválasztmányokkal együtt intézik és 
közvetítik. 

VI.§. Vagyon. 

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

VII. §. Nyelv. 

12. A vándorgyűlés hivatalos nyelve a magyar; külföldiek közléseiket más 
nyelven is előadhatják. 

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

csakis tudományos czélra fordítható. 
14. Az esetben, ha a vándorgyűlés 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 gyűlési tagok 
vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik: s a felfüggesz
tés után elrendelendő 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 módosítása, az egylet feloszlása, s ez esetben vagyona hova
forditása iránt hozott közgyűlési határozatok, foganatositása előtt a m. kir. bel
ügyminiszteriumhoz felterjesztendők lesznek. 

Budapesten, 1881. évi julius 16-án. 
A miniszter megbízásából : Lukács Györyy, minist. tanácsos. 

II. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
VÁNDORGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE, 

I. fejezet. A vándorgyűlés előzményei. 

1. Az állandó központi választmány, a vándorgyűlésnek tisztviselői és a 
helyi bizottság intézkednek az iránt, hogy a tudományos társulatok a vándor· 
gyűléseken kifejtendő közös működésbe vonassanak : különösen a tudományos 
tárgyak érdekében, ha ama társulatokban előadatva olyanoknak ismertetnének 
fel, melyek szélesebb körben való terjesztést érdemelnek. Ennek eszközlésére 
alkalmas szakférfiút jelölnek ki, továbbá egyes szakférfiakat szólitanak fel köz-

5 

ülési előadásokra, tudományos estélyek rendezésére és a szake~nökség t~endőire. 
Végre időszerü kérdéseket tüznek ki, melyek tárgyalása és vitatása kivánatos
nak 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, kiállítások, mutat
ványok s kirándulások által megismertessenek. 

II. fejezet. A beirás. 

3. A vándorgyűlés helyén, a megnyitó közülést megelőző három napon 
a pénztárnok és egy külön bizottság jelenlétében a tagok magukat a vándor
gyűlés név könyvébe sajátkezüleg iiják be. Mindenki beírja n~vét, polgári állá~át, 
állandó lakhelyét, E!setleg azon egy szakosztályt, melyben mmt sza~e_?Iber resz~ 
akar venni, tartandó értekezésének czimét és a gyűlés helyén levő lakasat; s leteszi 
a tagsági dijat, ha már korábban az utazási igazo~vány kivétele~or le; n~m fizette. 

4. Ekkor tagsági jegyet kap, melynek alapJán a tagnak Joga~t es kedvez
ményeit elvezi. Tagoknak tekintendő~ azok is! kik csak _l,evélben Je~entkeztek, 
s amennyiben lehetséges, a nyomtatvanyokat is megkaJ?Jak. Az elk~sett t~gok 
a vándorgyűlés egész tartama alatt f~lvétet~ek, ~ ezek i~ cs~k an~yiban resz~- _ 
sülnek a nyomtatványokban, a mennyiben meg telik. Korab_?1 gyülesek <1 Munka-
latai)) postabér és a munkálat árának lefizetése mellett elku1detnek. . . 

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

III. fejezet. A vándorgyűlés. 

5. Vándorgyűlés rendesen minden évben, esetleg minden két évben tarta-
tik, még pedig augusztus hóban. · 

6. A gyűlés helye változik, s azt a közülési nagJ választmány ~atározza meg. 
7. A vándorgyűlés 5-6 napig tart, mely idő a köz- és szakulés.ekre, tu~o· 

mányos estélyekre, esetleg czélszerüen rendezett kirándulásokra oszlik fel. Tobb 
idöbe kerülő kirándulások a vándorgyűlés befejezése után tartatnak:_ .. 

8. A vándorgyűlés tisztviselői egy vagy két elnök, két v~gy, to?b ~le~nok 
és több titkár, egy pénztárnok, levéltárnok és ellenőr. Az elnok~eg es titkarok 
egy, a pénztárnok, levéltárnok és ellenőr három ülés~zakra yalasztatnak. A~ 
elnökség egyik tagja az orvosokból választandó : az egyik al.elnoknek budap~sti 
lakosnak kell lennie. Az állandó központi választmány első titkára egyszersmmd 
a vándorgyűlés titkára is. · .. .. . .. .. , 

9. Az összes ügyvezetés az elnököt illeti. Az elnokot, ki a kozul~~e~e,n 
elnököl, távollétében egy alelnök helyettesiti. A titkárok feladata a kozules 
jegyzőkönyvét vezetni, s a <1Napi Közlöny))-t szerkeszteni. 

IV. fejezet. Közülések. 

10. Rendszerint két, t. i. megnyitó és bezáró közülés tartatik. 
A megnyitó közülés tárgyai: 
a) az elnöki 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 kivánta'nék - felolvasása; 
e) közérdekű rövid értekezések. 
A bezáró közülés tárgyai : . 
a) jelentés a pénztár megvizsgálásáról; 
b) a jövő vándorgyűlés helyének és tisztikarának kihirdetése; 
c) a közülési nagy választmány egyéb határozatainak bemutatása ; 
dJ az állandó központi választmány újonnan választott tagjainak kihir

detése; 
e) esetleg közérdekű tudományos előadás; 
f) az elnök bezáró beszéde, melyben a vándorgyűlés főbb mozzanatait 

vázolja és bucsuszavak. 

V. fejezet. Szakülések . . 

11. Az alapszabályok 2. §-ában megállapított csoportok a következő sza
kokat foglalják magukban: 

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

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

.. 0) ~ársadalrni és gazdasági csoport: 1. társadalmi tudomány és statistika, 
2. foldraJz és meteorologia, 3. gazdaság és állatgyógyitás. 

12. A mennyire lehetséges, a szakosztályok helyiségei egy épületben vagy 
legalább egymáshoz közel legyenek. Az ülés pedig í1gy osztatik be, hogy a tagok 
több szaknak üléseit is látogathassák. 

13. A szakcsoportok vezetésével és üléseik megnyitásával megbízottak a 
beírt tagokat üdvözölvén, megtartják az elnöki megnyitó beszédet (adresse), 
~elyben egyi~ vag~ más~k szaktudomány haladását, vagy nevezetesebb helyi 
viszonyokat. feJtegetik, tekmtettel az egész csoport osztályaira. A csoport ezután, 
esetleg a be1rt tagok számának megfelelőleg, egyes szakosztályokra oszlik. 

14. E sz~kosztályok külön ~elyiségekben jövén össze, mindenekelőtt meg
alakulnak. Mmden szakban, mmden napra külön egy alelnököt, s az ülések 
egész tartamára két jegyzőt választanak szótöbbséggel. Az ülés végén meg
v~lasztandó a követk_ező napi szakülés elnöke. A jegyzők kötelessége a jegyző
konyvet ~zer~esztem, s az előadások kivonatát a <cNapi Közlönyo számára 
egybegyűJtem. Hogy ez könnyebben történjék, minden értekező megkérendő 
hogy tárgyát a jegyzőkönyv számára kivonatban magával hozza, vagy még ~ 
szakülés tartama alatt elkészítse. E kivonatok és a jegyzőkönyv valamint a 
~övetkező szakülés előrajza is 2 -3 órával a gyűlés befejezése után a titkári 
u·~dában a <e Napi Közlöny" számára beadandók, megnevezvén egyszersmind a 
kovetkező napra választott elnököt is. 

15. Megalakulása után minden szakosztály a hozzátartozó s jelenlevő szak
emb~rekből 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 egészítendő ki. A szakválasztmány minden ülés előtt összejő és meg~ 
határozza az előadandó tárgyak sorát, az ülés · után jövő nap ülésrendjét; tag-
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jainak kötelessége lévén a szakosztály ülésén végig jelen lenni, titkos szavazás
sal határoz a felett is, hogy valamely értekezés az évkönyvbe felvétessék-e 
vagy sem, és vajjon egész terjedelemben vagy kivonatban. Oly előadó, kinek 
előadását a szakválasztmány felvételre nem ajánlotta, e határozat ellen az 
állandó központi választmányhoz felebbezhet, mely a szakosztály elnökének 
meghallgatása után, ilyféle ügyben véglegesen határoz. 

16. Minden, a szakülésben tett indítvány írásban adatik be. Ha az indít
vány csak a szakosztályra vonatkozik, akkor a szakválasztmány tárgyalja, s a 
határozatról vagy eredményről a szakosztályt értesíti. Ha az indítvány az egész 
vándorgyülésre vonatkozik, akkor a tárgyalás czéljából a közülés nagy választ
mányához tétetik át. 

17. A szakosztályok ülései nyilvánosak. 
18. A beíráskor fel nem jegyzett értekezéseket utólag is be lehet jelenteni 

a szakosztály jegyzőinél. 

VI. fejezet. Tudományos estélyek. 

19. A tudományos estélyek feladata a nagy közönség számára közérdekű 
tárgyakat, főleg kísérletek es bemutatások kiséretében fejtegetni. 

20. Tudományos estély a helyi és egyéb körülményekhez képest minden
nap tartható a délutáni vagy esti órákban. 

VII. fejezet. A közülés nagy választmánya . 

21. A közülés tárgyainak elintézésére a közülés nagy választmánya alakul: 
a vándorgyűlés tisztviselőiből, a szakválasztmányokból, ezenkívül, - amennyi
ben jelen vannak - az állandó központi választmány tagjaiból és a mult ván
dorgyűlés tisztviselőiből. 

22. Elnöke a vándorgyűlés elnöke, ki az imént felsorolt tagokon kiviil oly 
tagokat is hívhat a nagy választmányba, kik a vándorgyűlés érdekében kitűnő 
buzgalmat fejtettek ki, kiknek részvétele a tárgyalás folyamára előnyös, vagy 
kik a fenforgó kérdésekben különös tájékozottsággal birnak. Ezen tagok száma 
ötnél több nem lehet. 

23. A közülés nagy választmányának teendői : 
a) a közül és jegyzőkönyvének hitelesítése ; 
b) a pénztári számadás megvizsgálása, s a pénztárnok felmentése ; 
c) a költségek és tiszteletdíjak megállapítása ; 
d) a jövő vándorgyűlés helyének és tisztikarának megválasztása; 
e) a központi állandó választmány kiegészítése; 
f) a hozzá beterjesztett, nemkülönben a saját körében felmerülő indít

ványok tárgyalása. 
24. A közgyűlési nagy választmány ülései nyilvánosak. 

VIII. fejezet. Az állandó központi választmány. 

25. Az állandó központi választmány a magyar orvosok és természetvizs
gálók vándorgyűlésének állandó közege, mely az egyes gyűlések között az össze
függést tartja fenn. 

26. Tagjai alapítók és választottak. 
a) Alapitók azok, kik a vándorgyűlések iránt való buzgalmuknak..az 



á~~al adnak kifejezést, hogy az orvosi vagy természettudományi czélra pálya
d1Jul a vándorgyűlések rendelkezésére legalább 100 drb aranyat adományoztak. 

b) A választott tagok száma 60, kik közül 45 fővárosi, 15 vidéki. l!: tagok 
harmada időszakonkint kilép, s a kilépők újra megválaszthatók. Ezen ügyrend . 
életbelépte után a választmány fővárosi és vidéki tagjainak arányosan első 
~s ,második ~armada kisoroltatik, ezután sorrendben lépnek ki, kiknek három 
ule-sszaka leJárt. 

27. Az elnökség - elnök, alelnök és titkárok - három ülésszakra válasz
tatI?-a~. A pénztárnokot, levéltárnokot, ellenőrt a közgyűlés választja, ezek is 
tagJa1 a központi állandó választmánynak. 

. 28. __ Az állandó központi választmány a lefolyt vándorgyűlés után havon
kmt a kovetkező vándorgyűlés 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 gyűlés előtt szétküldi a meghívókat, melyekben 
a programm főbb pontjait jelentőségük szerint kiemeli. 

,30. Felügyel a levél- és,pénztárra. Ötven forintnyi összeget, utólagos beje
lentes mellett az elnok, enne! nagyobb összeget csak maga a választmány utal
ványozhat. A pénztárt félévenkint megvizsgáltatja. 

31. Intézkedik továbbá a <<Munkálatok» elkészítése s a pályázatok kihir
detése iránt . 

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

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

szervező elnökét ; 
b) a beérkezett pályaművek megbirálásáról gondoskodnak;, 
e) működéséről az elnökök negyedévenkint az állandó központi választ

mány ülésében jelentést tesznek. 

IX. fejezet. Helyi bizottság. 

. 3~. A hel~i. bizo~tság t8'._gi,ai a vándorgyűlés tisztviselői és a helyszínen a 
b1zottsag teendfüre vallalkozo es választott szakférfiak és hatósáai személyek. 

35. Teendői : 0 

. a) a vándorgyűlést az alapszabályok és ügyrend értelmében a helyi 
VISzonyoknak megfelelően tervezi; 

· b) az állandó központi választmánynyal egyetemben a helybeli tudomá
nyos erőket közreműködésre szólítja fel; 

e) a hely és környéke érdekességeinek megismertetésére kirándulásokat 
rendez; 

d) gondoskodik az elszállásolásáról, élelmi ellátásról, helyiségekről stb. 

X. fejezet. A vándorgyűlés nyomtatványai. 

36. A «Napi Közlöny)). 
A Napi Közlönyt a titkárok szerkesztik. 

. Me_~eleni~ minden reggel és tartalmazza: a beirt tagoknak - csoportok 
szeri?t ?ss~eálhtott - névsorát és lakását, minden ülés előrajzát, a szakülések 
helyet, idejét és tárgyait, a tartott értekezések kivonatát; az u\olsó számban 
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azon tagok névsorát, kik beíratták ugyan magukat, de ~zer;riély~sen ~e~ neril 
jelentek; általában a történtekről, kirándulásokról és a kiállitásrol tudos1t. 

A "Munkálatok» : . 
a) A vándorgyűlés "Munkálatainak» szerkesztésére. a~ állandó kör.po~t1 

választmány szerkesztő bizottságot küld ki, melynek tagJaI első sorban a tit
károk és szakbizottságok jegyzői. / 

b) A szerkesztők a költségvetést jóváhagyás végett a központi állando 
választmánynak kötelesek bejelenteni. 

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

tiszti karát; 
e) az elnöki beszédet s egyéb a közüléseken tartott beszédeket; 
dj a szakcsoportok elnökeinek megnyitó beszédeit (adresse); 
e) a tudományos estélyek leírását; 
f) a szaküléseken tartott és a felvételre ajánlo~t ,ér~ekez~seke~ ; .. . 
g) a közülések és a közülési nagy választmány ulesemek Jegyzőkonyv~1t. 

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

III. 

A XXV. VÁNDORGYŰLÉS TISZTIKARA. 

Elnökök: 

Schlauch Lőrincz váradi püspök, pápai trónálló főpap, v. b. t. tanácsos, 
római gróf, az I. oszt. v~skorona rend lovagj~, ~it- é~. cano1?-jogtu~ol:" a. Szent 
László-társulat és a m. kir. országos zeneakademia elnoke.' a polykhm~a1 egy_e
siilet védnöke, számos egyesület és művészeti társulat tarua,- Szatmár szab. kir. 
város és Szilágy-Somlyó város diszpolgára. 

Jobbaházi báró Dőry József, a Lipót-rend lovagja, főrendiházi tag, Bihar 
vármegye és Nagyvárad város főispánja. 

Alelnökök: 

Dr. Ajtay K. Sándor, egyetemi tanár, az igazságügyi orvosi tanács tagja. 
Sal Ferencz, kir. tanácsos, Nagyvárad város polgármestere. 
Dr. Kiss Ferencz, Bihar vármegye tiszti _főorvosa, a nagyv~ra.di bábaképez

dének vizsgáló tagja, a nagyváradi ev. ref. hitfelekezet tanácsb1ráJa. 

Titkárok: 

Kertész Miksa, pri:emontrei főgymnasiumi rendes tanár, a ~· n. termés,zet: 
tudományi társulat és az erdélyi Muzeum-egylet orvos·termeszettudoman:r1 
szakosztályának tagja. 

K. Nagy Sándor, kir. törvényszéki biró, a biharmegyei rabsegélyző-egylet . 
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titkára, a biharmegyei népnevelési egylet igazgató választmányi tagja, a bihari 
Kárpát-egyesület választmányi tagja. 

Dr. Kornstein Lajos, orvostudor, a nagyváradi izraelita kórház főorvosa, 
Nagyvárad város képviselötestületének tagja és Nagyvárad tb. főorvosa . 

. Dr. Staub Mór, főgymnasiumi tanár, a geologiai társulat titkára, a központi 
választmány titkára. 

Dr. Schii.chter Miksa, egyetemi magántanár, a <1Gyógyászat» szerkesztője, 
a központi választmány titkára. 

Pénztárnok : 

Dr. Gerlóczy Gyula (alsó-viszokai) a jog- és államtudományok tudora, köz
és váltó-ügyvéd, a kir. József-műegyetem 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 közkórház osztályos főorvos, az üllői uti új 
kórház helyettes igazgatója. 

Levéltárnok : 

Bernáth József, vegyész, volt műegyetemi magántanár, a bécsi cs. és kir. 
geologiai bírod. intézet lavelezö tagja· stb. 
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** 
A MAGYAR ORV{)SOK ÉS 

,RMÉSZE1'YIZSGÁLÓK VÁNDORGYŰLÉSÉNEK 

ALAPITÓ TAGJAI 
*-

hold. dr~ BALASSA JÁNOS, egyet. tanár, 1865. 
.t(lld. dr. KOVÁCS SEBESTYÉlfENDRE1 min. tan. i867. 

bo!d'. dr. HALÁSZ GÉ1.A, föorvos, 1869. 
dr. POÓR IMRE, egyet. tanár, 18H. 

herozeg BA'rl'HYÁKY GUSZTÁV, 1880. 
, SZOMBATHELY VÁROSA1J880 • 

. tinlri gr. D&GENFELQ·SCHOMBllR&iMRE, 1881. 
A'XX!lr, BUZIÁS·TEMESVÁRI 

VÁNDORGYŰLÉS HELYI BIZOTTSÁGA, 1886 
\MAGYV~RAD VÁROSA, 1890. 
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IV. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDOR
GYŰLÉSÉNEK ÁLLANDÓ KÖZPONTI VÁLASZTMÁNYA. 

Elnök: dr. Szabó József (1890). _Alelnök: dr. Dulácska Géza (1890). 
Titkárok: dr. Schii.chter Miksa (1886), dr. Lakics Ferencz ( 1890). 

Orvos-sebészi szakosztály. 

Elnök: dr. Poór Imre (1890). 
Di·. Bakó Sándor (1886). 
Dr. Balogh Tihamér (1890). 
Dr. Batizfalvy Samu (1886). 
Dr. Barbás József (1886). 
Dr. Báron Jonás (1886). 
Dr. Böke Gyula (1890). 
Dr. Dulácska Géza (1886). 
Dr. Gebhardt Lajos (1886). 
Dr. Goldzieher Vilmos (1886). 
Dr. Hamary Dániel (1886). 
Dr. Hegedüs János (1890). 
Dr. Hochhalt Károly (1886). 
Dr. Kelen József (1886). 

Jegyző: dr. Szabó Dénes (1890). 
Dr. Kovács József (1886). 
Dr. Kurtz Gusztáv (1886). 
Dr. Lichtenberg Kornél (1890). 
Dr. Löry Ede (1890). 
Dr. Poór Imre (1886). 
Dr. Schachter Miksa (titkár) (1886) . 
Dr. Schwartzer Ottó (1886). 
Dr. Schwimmer Ernő (1890). 
Dr. Szabó Dénes (1888). 
Dr. id. Szénássy Sándor (1886). 
Dr. i(j. Szénássy Sándor (1886). 
Dr. Verebély László (1890). 
Dr. Vidor Zsigmond (1888). 

Vidékiek: 

Dr. Barts József Pozsony (1890). 
Dr. Breuer Ármin Temesvár (1886). 
Dr. Chyzer Kornél S.-A.-Ujhely (1886). 
Dr. Geber Ede Kolozsvár (1888). 
Dr. Genersich Antal Kolozsvár (1890). 
Dr. Kiss Ferencz Nagyvárad (1888). 

Dr. Lechner Károly Kolozsvár (1890). 
Dr. Plichta Soma Losoncz (1886). 
Dr. Purjesz Zsigm. Kolozsvár (1890). 
Dr. Török József Debreczen (1890). 
Dr. Varga Géza Debreczen (1890). 

Egyesült természettudományi, gazdasági és társadalmi szakosztály. 

Elnök: dr. Horváth Géza (1890). 
Dr. Ágai Adolf (1888). 
Bernáth József (könyvtárnok) (1890). 
Dr. Borbás Vincze (1890). 
Frivaldszky János (1890). 
Dr. Gerlóczy Gyula (pénztárn.) (1886). 
Gerlóczy Károly (1886). 
György Aladár (1886). 
Görgey István (1888). 
Dr. Horváth Géza (1890). 
Dr. Jurányi Lajos (1888). 
~r. Lakics Ferencz (titkár) (1890). 

Jegyző: Mocs~ry Sándor (1890). 
Lendl Adolf (1886). 
Lengyel István (1886). 
Lóczy Lajos (1886). 
Mocsáry Sándor (1890). 
Dr. Nendtvich Károly (1890). 
Dr. Staub Móricz (1886). 
Dr. Szabó Alajos (1886). 
Dr. Szabó József (elnök) (1886). 
Dr. Szalkay Gyula (1886). 
Xanthus János (1886). 
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Vidékiek: 

Dr. Edelmann S. Szombathely (1890). 
Gotthard J~nö Herény (1890). 
Dr. Jedlik Anyos Győr (1886). 

Kertész Miksa Nagyvá.rad (1890). 
Dr. Révész Bálint (1890). 
Rozsnyai Mátyás Arad (1890). · 

Dr. Koch Antal Kolozsvár (1888). Dr. Szterényi H. Sz.-Fehérvár (1890). 

v. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
XXV. VÁNDORGYÜLÉSE TAGJAJNAK NÉVSORA. 

Né'IJ 

Dr. Abonyi József___ 
Dr. Áldor Adolf___ 
Áldor Lajos __ _ 
Dr. Altmann Jakab __ _ 

5 Dr. Antolik Károly 
Dr. Ángyán Béla 
Dr. 4patitzky Kálmán _,_ 
Dr. Arkövy József __ _ 
Dr. Arányi Gusztáv 

10 Dr. Batizfalvy Sámuel 
Dr. Batizfalvy Sámuelné 
Dr. Bakó Sándor 
Dr. Barts József ___ . __ _ 
Dr. Barna Ignácz , __ 

15 Dr. Baróthy Ákos __ _ 
Dr. Balogh Károly __ 
Dr. Bartha János __ _ 
Dr. Baruch Mór 
Dr. Barbás József __ _ 

20 Dr. Báron Jónás 
Dr. Bácskay Béla __ _ 
Báthory Bertalan 
Dr. Backer József___ 
Dr. Bacher Áron 

25 Beke Mihály __ _ 
Bernáth József __ _ 
Dr. Berényi Ferencz __ _ 
Dr. Berkovits Miklós __ _ 
Dr. Berkovits Zsigmond 

30 Dr. Berger Ferencz __ _ 
Dr. Berkes Sándor 
Dr. Berkes Sándorné __ _ 
Dr. Berger János __ _ 
Dr. Blau Adolf __ _ 

35 Bleier Károly __ _ 

Foguilkoztis 

gyakorló orvos __ _ 
főorvos __ _ 
orvosnövendék __ _ 
orvos 
főgymn. tanár __ _ 
egyet. magántanár 
orvos, ker. halottkém 
egyet. m. tanár __ _ 
orvos __ _ 
egyet. m. tanár 
orvos neje __ _ 
egyet. m. tanár __ _ 
orvos · __ _ 
orvos 
orvos __ _ 
levéltárnok __ _ 
kórh. orvos __ _ 
törvsz. orvos ___ _ __ · __ _ 
kórh. főorvos 
e. m. tnr, izr. kórh. főorvosa 
orvos __ _ 
gyógyszerész __ _ 
egyet. tanársegéd 
orvos 
városi árvaszéki elnök __ _ 
vándorgyűlés levéltárnoka 
orvos __ _ 
orvos 
orvos __ _ 
orvos 
orvos ___ ___ _ __ 
orvos neje 
t. főorvos __ _ 
orvos 
gyógyszerész 

Lakhely 

Budapest 
Nagy-Károly 
Nagy-Károly 
Nagy-Várad 
Arad 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Pozsony 
Budapest 
Nagyvárad 
Szabadka 
Nagyvárad 
Nyiregyháza 
Budapest 
Budapest 
Arad 
Karczag 
Budapest 
N.-Szalonta 
Debreczen 
Budapest 
Berhida 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
H.-M.-Vásárhely 
B.-Gyula 
Gyula 
Zilah 
Beregszász 
Nagyvárad 

Ne'IJ. 

Dr. Blau Hem~k 
Dr. Bókai János --·· 
Dl'~ Borbás Vincze 
Dr. Bozóky Alajos __ _ 

40 Bolkay Vilma __ _ 
Di:. Böke Gyula 
Dr. :Breider Mór ___ ---
Dr. Brányi Géza ---
Buzás Pál __ _ 

45 Buzinkay László __ _ 
Dr. Budai Mór __ _ 
Buthi Lajos __ _ 
Dr. Bük Géza __ _ _ __ 
Dr. Bügler Adolf 

50 Dr. Csépay Lajos ---
Dr. Chyzer Kornél __ _ 
Chyzer Kornelné --
Dr. Czinczár Jakab --
Dr. Dirner Gusztáv 

55 Dr. Dollinger Gyula ---
Dr. Donáth Gyula __ _ 
Dr. Döri Ferencz 
Báró Döry József --
Döri Mihály 

60 Duha Bálint --· 
Dr. Edelmann Menyhért 
Dr. Edelmann Sebö 
Dr. Ehrenreich Károly 
Dr. Erőss Gyula __ _ 

65 Dr. Farkas Jenő 
Dr. Faragó gyula __ _ 
Dr. Faragó Odön 
Dr. Fabinyi Rudolf 
Dr. Feleki Hugó 

70 Fenyő Sándor 
Fényes Dezső __ _ 
Dr. Fein Herman --- __ _ 
Dr. Fráter Gáspár · __ _ 
Frievaldszky János 

75 Dr. Fuchs József 
Garai Samu és Társa __ _ 
Dr. Genersich AntaL_ 
Geöcze Sarolta 
Dr. Gerlóczy Gyula __ _ 

80 Ifj. Gerlóczy Gyula 
Géczy Lajos 
Dr. Géber Ede 
Dr. Glück Ignácz 
Dr. Glaser Marczell 
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Foglalkozá.-s 

orvos 
egyet. m. tanár __ _ 
gymn. tanár ___ _ __ 
jogakadémiai igazgató 
főgymn. tanár 
egyet. tanár 
járási orvos __ _ 
járási orvos ---
jogakadémiai tanár 
gyógyszerész 
orvos 
árvaszéki ülnök 
orvos 

·orvos __ _ 
orvos 
megyei főorvos __ _ 
főorvos neje __ _ 
orvos __ _ 
orvos 
egyet. m. tanár __ _ 
orvos 
orvos ___ · __ _ 
főispán, v. gy. elnök 
gyógyszerész 
nagyföldbirtokos --
orvos ---
főgymn. tanár 
orvos ---
orvos, egyet. m. tanár --
műtő orvos 
orvos 
Szeged t. főorvosa 
egyet. tanár __ _ 
mütö orvos 
szigorló orvos __ _ 
tanár 
orvos 
orvos 
muzeumi igazgató __ _ 
műtő növendék __ _ 
sebészeti műsze;:ész 
egyet. tanár ___ ___ -.--
áll. p. leányisk. vez. tan. nőJe 
műegyet. tanár, v. gy. pénzt. 
ügyvédjelölt __ _ 
püsp. urad. főtiszt 
orvos-egyet. tanár __ _ 
kir. törvszéki orvos __ _ 
orvos 

Lakhely 

Heves 
Budapest 
Budapest . 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Budapest 
M.-Cséke 
Cserna 
Debreczen 
Budapest 
Zsarnócza 
Miskolcz 
Hosszupály 
Peczeszöllös 
Szolnok 
S.-A.-Ujhely 
S.-A.-Ujhely 
Ilye 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Szamosujvár 
Nagyvárad 
Szombathely 

· Szirák 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Szeged 
Kolozsvár 
Budapest 
Budapest 
Arad 
Kolozsvár 
Ér-Mihályfalva 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Kolozsvár 
Brassó 
Budapest 
Budapest 
Nagyvárad 
Kolozsvár 
Budapest 
Budapest 



N'ev 

85 Dr. Gombos Lajos --· 
Gotthard Jenő 
Dr. Grosz Albert 
Dr. Grosz Emil 
Dr. Grünwald Mór __ _ 

90 Dr. Grósz Menyhért --· 
Dr. Gubicza Tádé 
Dr. Gyémánt Jenő 
György Aladár __ _ 
Dr. Györki Lajos ___ _ __ 

95 Hanusz István ___ _ __ 
Dr. Hamary Dániel 
Dr. Hainiss Géza 
Dr. Haberern Jonathán 
Dr. Halász Sándor __ _ 

100 Dr. Hegedüs János 
Hegedűs Béla __ _ 
Dr. Heimann József __ _ 
Heringh Sándor 
Hidegh Kálmán ___ _ __ 

105 Horváth Endre __ _ 
Dr. Horváth Géza __ _ 
Dr. Horváth József __ _ 
Dr. Hoványi Ferencz __ _ 
Hoványi Géza ___ _ __ 

110 Dr. Hőgyes Endre __ _ 
Dr. Hutyra Ferencz __ _ 
Dr. Issekutz Károly 
Dr. Issekutz László __ _ 
Dr. Imre József 

115 Dr. Jakab Lajos 
Dr. Jedlik Ányos __ _ 
Dr. Jékel László 
Jung Károly __ _ 
Dr. Kazay Kálmán __ _ 

120 Kastovszky János __ _ 
Dr. Kálmán Izidor __ _ 
Dr. Kecskeméti Sándor 
Kertész Miksa ·--
Dr. Kézmárszky Tivadar 

125 Ifj. Kiss Ferencz 
Dr. Kiss Ferencz __ _ 
Dr. Kincses Imre 
Dr. Kiss Sándor __ _ 
Dr. Kovács József __ _ 

130 Dr. Kornstein Lajos __ _ 
Dr. Komád Márk 
Dr. Korda Kálmán 
Dr. Koch AntaL_ 
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/Jrvos l__ ---

birtokos __ _ 
közegészség. tanácsos 
orvos 
járási orvos 
orvos 
irg. rend. főorvos 
jogtudor __ _ 
iró 
orvos 
föreálisk. igazgató és esperes 
honv. főtörzsorvos___ _ __ 
Pestmegye t. orvosa __ _ 
főorvos __ _ 
orvos ___ ___ _ __ 
honv. főtörzsorvos __ _ 
müegyet. hallg. __ _ 
fogorvos 
gyógyszerész 
förealisk. tanár __ _ 
földbirtokos 
áll. rovartani állom. főnöke 
járási orvos 
városi főorvos 
takarékpénzt. igazgató 
egyet. tanár __ _ 
állatorv. tanint. tanár 
m. főorvos __ _ 
orvos tanársegéd 
orvos 
orvos ___ _ __ 
ny. egyet. tanár --· 
orvos ___ _ __ 
gyógyszerész __ _ 
orvos ___ _ __ 
miniszt. számtan. __ _ 
orvos 
orvos 
gymn. tanár, v. gy. titkára 
egyet. tanár __ _ 
gyógyszerész 
biharm. föorv. v. gy. aleln. 
orvos ___ _ __ 
orvos 
egyet. tanár 
orvos, v. gy. titkára 
orvos, bába ·tanár __ _ 
kórházi főorvos __ _ 
egyet. tanár 

Lakhely 

Czegléd 
H erény 
Nagyvárad 
Budapest 
Belényes 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Budapest 
Kölesd 
Kecskemét 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Nagyvárad 
Budapest 
Budapest 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Arad 
S.-A.-Ujhely 
Budapest 
Székelyhid 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Budapest 
Budapest 
Arad 
Budapest 
H.-M.-Vásárhely 
Nagyvárad 
Győr 
Nagy-Károly 
N. ·Kún-Madaras 
Nagyvárad 
Budapest 
Nagyvárad 
Kecskemét 
Nagyvárad 
Budapest 
Szeghalom 
Nagyvárad 
Konstantinápoly 
Hajdu-Szoboszló 
Budapest 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Kolozsvár 

Nev 

Dr. Krecsák Géza __ _ 
135 Dr. Krötzer László __ 

Dr. Kutiák Ágoston 
Dr. Kurtz Gusztáv __ 
Dr. Kulifay Gusztáv __ _ 
Dr . Kürti Dezső 

140 Dr. Láng Frigyes ___ · __ _ 
Láng Margit k. a. 
Dr. Lakits Ferencz 
Dr. Lechner Károly __ _ 
Dr. Lechner László 

145 Dr. LendlAdolL_ 
Lengyel István 
Lengyel József __ _ 
Dr. Lőri Ede __ _ 
Lóczi Lajos 

150 Dr. Markgrl}f Vilmos __ _ 
Dr. Mayer Agoston __ _ 
Mayer László 
Dr. Major Ferencz __ _ 
Matolcsi Kálmán __ _ 

155 Mátrai István __ _ 
Mezey Mihály 
Dr. Mezei Gyula 
Dr. Méri Sándor 
Metzger Ede 

160 Mihelfi Lajos __ _ 
Dr. Molnár Imre 
Dr. Moravcsik Ernő Emil 
Molnár Lajos __ _ 
Dr. Molnár István __ _ 

165 Dr. Munk Jakab 
Dr. Munk Béla 
Dr. Müller Kálmán __ _ 
Dr. Nagy Jakab 
Nagy Jakabné __ _ 

170 K. Nagy Sándor __ _ 
Dr. Nékám Lajos 
Dr. Nemes Áron 
Dr.Nendtvich Károly __ _ 
Dr. Neumann József __ _ 

175 Dr. Novák József 
Dr. Nyilassy Pál __ _ 
Nyiri György 
Dr. Qláh Gyula 
Dr. Onodi Adolf 

180 Dr. Orbay Antal 
Dr. Otroban Nándor __ _ 
Dr. Ottava Ignácz __ _ 
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Foolalkozás 

róm. kath. segédlelk. 
orvos __ _ 
orvos 
orvos ___ _ __ 
orvos 
bölcsésztudor __ _ 
t. megyei főorvos __ _ 
az orvos leánya 
m. kir. számtan. __ _ 
egyet. orv. -tanár 
gymn. tanár __ _ 
m. tanár --· 
terni. társ. igazg. __ _ 
irg.-r. házf. és gyógyszerész 
főorvos __ _ 
egyet. tanár 
főorvos és kir. törv. orvos 
műtő __ _ 
orvosnövendék 
kórh. igazgató __ _ 
orvos 
gyógyszerész 
kir. közjegyző 
orvos ___ _ __ 
orvos 
gyógyszerész 
ügyvéd __ _ 
körorvos __ _ 
egyet. m. tanár 
gyógyszerész 
orvos 
orvos __ _ 
orvos 
egyet. tanár, kórh. igazgató 
körorvos __ _ 
orvos neJe 
törvsz. biró, v. gy. titkár... 
orvos, egyet. tnrsegéd __ _ 
orvos __ _ 
ny. műegyet. tanár 
orvos ___ _ __ 
orvos 
ügyvéd 
gyógyszerész __ _ _ __ 
orvos ___ _ __ 
egyet. m. tanár __ _ 
ny. m. főorvos __ _ 
orvos 
egyet. m. tanár __ _ 

Lakhely 

Czegléd 
Tokaj 
Nagyvárad 
Budapest 
Komádi 
Zsibó 
Zomba 
Zomba 
Budapest 
Kolozsvár 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Nagyvárad 
Budapest 
Budapest 
Jászberény 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Székesfehérvár 
Földes 
Ér-Mihályfalva 
Nagyvárad 
Bihar-Torda 
Zenta 
Budapest 
Nagyvárad 
Hegyk. Sz.-Imre 
Budapest 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Duna-Szerdahely 
Nagyvárad 
Budapest 
Nagybáród 
Nagybáród 
Nagyvárad 
Budapest 
Nagyvárad 
Budapest 
Budapest 
Szabadka 
Szeged 
Nagyvárad 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Brassó 
Budapest 



Nev 

Pallay Lajos __ 
Dr. Pákozdy Károly __ _ 

185 Pekánovits Imre___ _ __ 
Dr. Pertik Ottó 
Dr. Pécsi Dániel 
Dr. Pécsi K~roly 
Dr. Pfl.ug Sándor 

190 Placsintár Dávid __ _ 
Platzer Ferencz 
Podráczky Ferencz___ _ __ 
Dr. Poór Imre __ _ 
Dr. Pozsgai Alajos __ _ 

195 Dr. Prochnov József___ 
Dr. Purjesz Zsigmond __ _ 
Purjesz Zsigmondné __ _ 
Puskás Lajos __ _ 
Dr. Réczey Imre __ _ 

200 Dr. Rednik József___ 
Dr. Reichenberger Fülöp 
Dr. Richter Ferencz __ _ 
Dr. Richtmann Mór __ _ 
Ritoók Zsigmond __ _ 

205 Ifj. Ritoók Zsigmond __ _ 
Dr. Róna Samu 
Dr. Rosinger Vilmos __ _ 
Dr. Róth Emil 
Dr. Rózsa Mór __ _ 

210 Rózsakerti József __ _ 
Rozsnyai Mátyás 
Rozsnyai Mátyásné 
Rozsnyai Jolánka 
Röder Márkus 

215 Dr. Rupprecht Márton 
Sal l!'erencz ___ _ __ 
Dr. Sámson Márton __ _ 
Dr. Sarkadi Lajos __ _ 
Dr. Sassy János___ _ __ 

220 Dr. Schachter Miksa 
Dr. Scheiber S. H. ---
Scherer János 
Dr. Schiff Ernő __ _ 
Schlauch Géza 

225 Dr. Schlauch Lőrincz 
Schlauch Nándor __ _ 
Schönthal Gyula 
Dr. Schwartzer Ottó 
Dr. Schrőder Gyula __ _ 

230 Dr. Schwimmer Márton 
Dr. Serli Gusztáv __ _ 
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iigyvéd 
orvos __ _ 
ig. főmérnök __ _ 
egyet. tanár 
orvos 

·körorvos __ _ 
orvos 
polgármester __ _ 
ny. bányahiv. főnök __ _ 
gyógyszerész 
egyet. rk. tanár __ _ 
v. főorvos _ __ _ __ 
egyet. tanársegéd __ _ 
egyet. tanár __ 
tanár neje ___ _ __ 
árvaszéki ülnök __ _ 
egyet. tanár __ _ 
orvos ___ _ __ 
orvos 
körorvos ___ _ __ 
orvos 
iigyvéd . 
orvosnövendék 
egyet. m. tanár __ _ 
orvos 
orvos __ _ 
orvos 
kereskedő __ _ 
gyógyszerész __ _ 
gyógyszerész neje 
gyógyszerész leánya 
fogorvos 
orvos 
polgármester, v. gy. alel~ök 
orvos __ _ 
jogtudor __ _ 
orvos __ _ 
e. m. tnr., a «Gyógy.1> szerk. 
orvos ___ _ __ 
szigorló orvos 
orvos __ _ 
szigorló orvos __ _ 
r. kath. püspök v. gy. elnök 
piisp. urad. igazgató __ _ 
zongoramester __ _ 
egyet. m. tanár __ _ 
m. járási orvos __ _ 
körorvos___ _ __ 
m. főorvos __ _ 

Lakhely 

Nagyvárad 
Budapest 
Nagyvárad 
Budapest 
Túrkeve 
Bihar 
Alberti-Irsa 
Szamosujvár 
Jászó 
N.-Szalonta 
Budapest 
Arad 
Budapest 
Kolozsvár 
Kolozsvár 
Nagyvárad 
Budapest 
Nagyvárad 
Berettyó 
Krassova 
Nagy-Kikinda 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Budapest 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Arad 
Arad 
Arad 
Budapest 
Pozsony 
Nagyvárad 
Élesd 
Nagyvárad 
Miskolcz 
Budapest 
Budapest 
Ujverbász 
Nagyvárad 
Budapest 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Arad 
Budapest· 
Sajó-Sz.-Péter 
Belényes 
Szatmár 

Nev 

Dr. Serli Sándor 
Sigmond Lajos 
Simonffy Sámuel 

235 Sipos Orbán __ _ 
Dr. Simonkay Lajos __ _ 
Dr. Sóhr Ferencz __ _ 
Dr. Spitzer Henrik __ _ 
Dr. Staub Móritz __ _ 

240 Dr. Steiner Dezső __ 
Dr. Steiner József___ _ __ 
Dr. Steinhardt Sándor 
Dr. Szabó Alajos ___ · __ _ 
Dr. Szabó Dénes___ _ __ 

:'245 Dr. Szabó József ___ _ __ 
Dr. Szadetzky Gyula __ 
Dr. Szalkay Gyula 
Id. dr. Szénássy Sándor 
Dr. Szénássy Sándor __ _ 

250 Dr. Szenes Zsigmond __ _ 
Dr. Szervánszky Béla ... 
Szepesy Gyula 
Dr. Szili Adolf __ _ 
Dr. Szontagh Félix 

255 Dr. Szterényi Hugó __ _ 
Tamásy Géza __ _ 
Dr. Tauffer Vilmos __ _ 
Dr. Temesváry Rezső __ _ 
Dr. Tó~h Lajos __ _ 

260 Dr. Tóth Mihály __ _ 
Dr. Török Lajos __ _ 
Dr. Török József __ _ 
Dr. Turnovszky ·Jenő __ _ 
Dr. Ujfalussy József 

265 Dr. Ullmann Béla __ _ 
Dr. Varga Géza __ _ 
Veber Antal 
Vecsey Victor __ _ 
Dr. Verebélyi László __ _ 

270 Veskoy Zs. Jenő __ _ 
Viola Kálmán __ _ 
Virág Géza __ _ 
Dr. Wágner Frigyes __ 
Dr. Weisz Márton___ _ __ 

275 Widovits BonavenLura 
Winterhalter Antal 
Wlaschak József___ _ __ 
Dr. Wolaffka Nándor __ _ 
Dr. Zachariás Simon __ _ 

XXV. Vándorgyiílés Munkálatai. 
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kir. tanácsos __ _ 
kir. tanfelügyelő 
tanár 
v. orvos 
körorvos __ _ 
gymn. tanár 
körorvos ___ _ __ 
v. főorvos __ _ 
körorvos___ _ __ 
kir. tanácsos 
egyet. m. tanár ___ _ __ 
egyet. tanár 
egyet. tanársegéd __ _ 
reálisk. tanár __ _ 
orvos 
egyet. m. tanár __ _ 
fülorvos __ _ 
járási orvos 
magánzó __ _ 
egyet. m. tanár __ _ 
orvos 
gymn. tanár 
gyógyszerész __ _ 
egyet. tanár 
orvos 
egyet. m. tanár __ _ 
polg. isk. igazg. tanár __ _ 
orvos ___ _ __ 
főisk. tanár __ _ 
orvos 
kórházi főorvos 
körorvos __ _ 
hajdumegyei főorvos 
tanár __ _ 
ny. gyógyszerész __ _ 
egyet. m. tanár 
tanár 
v. gy. pénztárnok 
joghallgató __ _ 
községi orvos 
orvos 
főreálisk. igazg. __ _ 
r. k. kanonok __ _ 
műszerész __ _ 
r. k. kanonok __ _ 
orvos __ _ 

Lakhely 

Mohács 
Zutor 
Debreczen 
Nagyvárad 
Arad 
Kún-Félegyháza 
Nagykereki 
Budapest 
Zsibó 
Pápa 
Peér 
R.-Palota 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Nagyvárad 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Berettyó-Ujfalu 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Nagyvárad 
Budapest 
Debreczen 
Budapest 
Debreczen 
Köröstarja 
Debreczen 
Temesvár 
Debreczen 
Budapest 
Miskolcz 
Esztergom 
Nagyvárad 
Ujverbász 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Nagyvárad 
Bécs 
Budapest 
M.-Keresztes 

2 
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IV. 

JEGYZŐKÖNYVEK ÉS ÜGYIRATOK. 

1. Megnyitó nagygyülés okiratai. 

Felvétetett Nagy- Váradon 1890. évi ai&gusztus hó 16-án a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók XXV. vándorgyülésének megnyitó nagy

gyülésében. 

Jelen voltak: Nagyméltóságu dr. Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök 
elnök, méltóságos báró Döry JózsefBiharmegye főispánja társelnök, Sal Ferencz 
kir. tanácsos, Nagy-Várad város polgármestere és dr. Kis Ferencz Biharmegye 
főorvosa alelnökök, dr. Gerlóczy Gyula kir. műegyetemi tanár, vándorgyülési 
pénztáros, dr. Schachter Miksa egyetemi m. tanár, a vándorgyűlések központi 
állandó választmányának titkára, dr. Staitb Mór tanár, a vándorgyűlések köz
ponti állandó választmányának titkára, Kertész Miksa tanár, dr. Kornstein 
Lajos, Nagy-Várad tiszteletbeli főorvosa és K. Nagy Sándor kir. törvényszéki 
biró, a vándorgyűlés titkárai, a vándorgyűlés tagjai és az érdeklödő közönség 
igen nagy számmal. 

1. Dr. Schlauch Lőrincz ő nagyméltósága elnöklő püspök ur felolvassa az 
<<Evolutio és létért való küzdelem» czimű nagyszerű megnyitó beszédét, mely a 
magas szellemű, széles látkörű s nagytudományu főpapnak nagyhirü szónoklati 
remekei között is a legkiválóbb helyet foglalja el és tartalmának mély tudo
mányával, tömörségével és ragyogó irályával a nagy és díszes közönséget 
méltán hozta elragadtatásba. Az eszmékben gazdag, ő nagyméltóságának ismert 
ékesszólásával és kitünö szónoki hévvel felolvasott beszéd végén ö Nagyméltó
sága a ((magyar orvosok és természetvizsgálók XXV-ik nagygyülésétll meg
nyitottnak nyilvánítja. 

A folytonosan feszült figyelemmel, na.gy lelki gyönyörrel és az ujra 
meg ujra kitörö lelkesedés elragadtatásával hallgatott remek szónoki 
művet a közönség szűnni nem akaró lelkesedésével fogadta. 
2. Sal Ferenez kir. tanácsos, polgármester Nagy-Várad városa nevében 

meleg szavakkal üdvözli a vándorgyűlést. Köszönetét fejezi ki a m,eghivás 
elfogadása miatt, áldást és sikert kíván a vándorgyűlés működésére. Es hogy 
Nagy-Várad városának őszinte örömét és mély háláját maradandólag biztosítsa 
a vándorgyűlés iránt Nagy-Várad városa nevében száz (100) darab cs. és kir. 
aranyat ajánl fel a vándorgyűlésnek pályadijul. 

Nagy-Várad város polgármesterének szép, szónoki melegséggel és 
meggyőző lelkesedéssel elmondott szavait a nagygyűlés kitörő lelkesedéssel 
fogadja, a város nevében felajánlott száz aranyat elfogadja, a Nagy-Várad 
város nevét megörökítő pályadijra vonatkozó pályakérdés megállapitását a 
nagy választmányra bizza. 

Miről a nagygyűlés Nagy-Várad városát jegyzőkönyvi kivonat által 
értesíti. 
3. Beöthy Andor Biharmegye alispánja lelkesülten üdvözli a megye nevé

ben a vándorgyűlés tagjait, a kik nemcsak Nagy-Várad városának, hanem a · 
nagy Biharmegyének is szívesen látott vendégei s a megye igyekezni fog azon, 

hogy a megye különböző vidékeire tett kirándulások minél kellemesebbekké 
legyenek. 

A nagygyűlés élénk éljenzéssel fogadja az alispán beszédét . 
. 4-. Dr. ~onrád Márk a nagyváradi m. kir. bábaképezde igazgatója, mint a 

"bihannem1ei ~r~os.-gyógyszerészi és természettudományi egylet» elnöke nevezett 
egyletne~ f. évi .JUhus 1-én tartott gyűlése megbízásából és nevében százötven 
(1,50~ forintot ~J~nl fe~ pályadijul valamely az orvosi tudományok köréből vett 
k~rdes m~goldas~ra hU"detendő pályázatra; a pályakérdés kitűzését az állandó 
valasztmanyra bizza, csupán azt kötvén ki, hogy a pályázat bíráló bizottságába 
a maga részéröl is nevezhessen ki egy tagot. 

A, v~n~orgyűl~s hálás kösz~nettel veszi a "biharniegyei orws gyógy
szereszi es termeszettudományi egylet" nagylelkű és nagy áldozatkész
ségröl tanuskodó alapítványát s a felajánlott százötven (150) forintot 
egy az orvosi tudományok köréből vett kérdés megoldására hirdetendő 
p~ly~zat jutalomdijául elfogadja s ezért nevezett egyletnek jegyzökönyvi 
k?s~onet.e~. R~avaz; a ~ályakérdés kitűzését, valamint az egylet azon ki
kotese fo!ot~i ,ha:tarozast, hogy 8: pályázat bíráló bizottságába az egylet 
a maga i:eszeről is nevezhessen ki egy tagot, a nagy választmányra bizza. 

„ 5: Ol_vastatik a «magyar tudományos akadémia)) 407; 1890. sz. jegyző
konyvi czikke, melyben a vándorgyűlést üdvözli s képviseletével Szabó József 
o~ztálytitkár vezetése alatt Frivaldszky János, Hazslinszky Frigyes és dr. Török 
J ozsef re_ndes tagokat bizza meg, 

a kir. ni. természettudományi egyesiilet nevében br. Eötvös Loránd alelnök 
és dr. Lengyel Béla titkár üdvözlő átirata, 

~z orsz. közegészségi egyesü?et üdvözlő irata, mely szerint képviseletével 
dr. Högyes End.re,_ dr. Tauffer Vilm.os ~s .~~· Fod9r József tagokat bizza meg, 

a budapesti lcir. orvosegyesület udvozlo irata Angyán Béla dr. egyleti titkár 
s többek által aláírva, 

a magyar földtani úitézet igazgatóságának Böckh János igazgató által alá
irott üdvözlö levele, 
. a,Po7sony~ természettudomány·i és orvosi egylet üdvözlő levele, a mely sze-

rmt kepviseletev~l dr. Rupr,echt M~rton és d.~· Bartsch József tagokat. bizza meg, 
. a, debreczen~ ?1"Vos,gyopyszeresz-egylet udvözlő irata, a mely szerint kép

visele~evel dr. Torok Jozsef, dr. Varga Géza, dr. Stern Adolf, Vecsey Viktor 
dr. UJfalussy !ózs~f é~ M~hálovic~ J~nö tagokat bizza meg, ' 
, . a nagyvaradi lcir. )Ogakadeniia dr. Hoványi jegyző által aláírt üdvözlő 

. atirata, 
. lí,a}du vármegye a:ispánjána_k ~dvözlő ~ata, a mely szerint a megye kép

VlBeletev~l dr. Varga ~e~a me~yei főorvost bi_zza meg, 
. a ,delmagyaror~zcigi tennefze~tudományi társulat üdvözlö irata, mely sze-

rmt Veber Antalt_ bizza meg kepviseletével, 
, a ~ecskem,étvidélci tennészettuclományi társulat üdvözlő irata, mely Hanusz 

Istvan igazgato tanárt bizza meg képviseletével, 
dr. Mangold Henrik balatonfüredi fürdőorvos üdvözlő távirata 
a borsod;negyei ?rvos-gyógyszerész-egylet dr. Schröder Gyulát, ' 
a ,ze11~plenmegyei orvos-gyógyszerész-egylet dr. Chyzer Kornél főorvost bízta 

meg kepv1seletével. 
Az üdvözleteket lelkes éljenzéssel fogadja a nagygyűlés. 

. 6; ~r. Schiichter Miksa központi állandó választmányi titkár olvassa évi 
Jelenteset. · 

2* 
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A nagy szorgalommal s kitünö alapos~ággal összeállított s a ,mük?
dést részletesen és híven feltüntetö titkári Jelentés élénk helyeslessel es 
éljenzéssel fogadtatik s elnök köszönetét nyilvánítja a titkárnak buzgal-
máért. , 1 , 
7. Dr. Kis Ferencz Biharmegye föorvosa felolvassa nagy pontossagga es 

terjedelmességgel összeállított emlékbeszédét a ~ult ké~ év alatt elhalt t~gok : 
dr. Ossikovszky József, dr. Halász Géza, dr. Kriesch !ar~os, dr. !u~hs Jo~s~f, 
Hunfalvy János, dr. Rómer Flóris Fere~cz, dr. Darányi Janos, dr. Zelizy Damel 
és dr. Ambró János felett. 

Az érdekes, bö életrajzokat magában foglaló emlékbeszéd lelkes 
éljenzéssel fogadtatott. . , , 
8. Elnök ur ö Nagyméltósága a vándorgyülés szakosztályai.ha a t~rgyalas 

megnyitáf3ára elnökül kijelöli: az orvosi szakcsoportba dr. _:pu~Jesz Zsigmond, 
sebészi szakcsoportba Tauffer Vilmos, a termeszettudomanyi szakcsoportba 
dr. Koch Antal és a társadalmi szakcsoportba dr. Gerlóczy Gyula urakat. 

A kijelölést helyeslö tudomásul veszi a nagygyűlés. . 
Több tárgy hiányában elnök ur ö Nagyméltósága a gyűlést berekeszt~; . 

K. Nagy Sándor Dr. Schlau~h Lonncz 
kir. törvényszéki biró, a vándorgyülés titkára mint jegyző. elnok. 

* 
A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXV. vándorgyillésére 

iidvözletet és képviselőket kúldöttek: 

A «Magyar Tiidomángos Akadémiá Hól : . . 
A «Magyar Orvosok és Természetvizsgálók» meghivJák az Akadémiát 

1890. évi augusztus 16-tól 20-ikáig Nagy-Váradon tartandó XXV-ik vándor-
gyülésöbe. . . , , , 

A meghívás köszönettel vétetik, s az Akadémia képviseleter~ Sza~o J o.z~~f 
osztálytitkár vezetése alatt Frivaldszky János, Hazslinszky Frigyes es Torok 
József r. tagok kéretnek föl. <<Magyar Tudományos Akadémia» 

főtitkári hivatala. 

* 
A «Kir. Magy. Természettudományi Társulat»-tól: . . 

Szerencsések vagyunk a «Magyar Orvosok és Termé.sze~vizsgálók» X~~-11~ 
vándorgyűlését, mint a félszázados munkásság méltó JUbilreumát, a «Kiralyi 
Magyar Természettudományi Társulat» nevében i.i.dvözölni. 

Társulatunkat, a mely e vándorgyűlések intézményével féls~ázad~al ~z
elött ugyanegy törzsröl fakadt, e XXV-ik gyűlésen is számos tagJa fogJa kep
viselni. 

A vándorgyűlés kulturális munkásságához áldásos sikert kívánva, vagyunk 
Budapesten, 1890. augusztus 14. 

Dr. Lengyel Béla, 
a «K. :M. Természettud. Társ.1> e. titkára. 

B. Eötvös Loránd, 
a uK. :M. Természettud. Társ.» alelnöke. 

* 
A <<Budapesti Orvosi Kör» és annak 11 Országos Segély egylete» szerenc,sésnek 

érzi magát, midön megragadhatja az alkalmat, hogy a <<Magyar Orvosok es .. T~r
mészetvizsgálók ez évi vándorgyűlését, mely 50 évi fennállása óta a 25-odik, 
hivatalból és teljes lelkesültséggel üdvözölje. 

A «Budapesti Orvosi Kön és annak «Országos Segélyegylete11 át van hatva 
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a «Magyar Orvosok és Természetvizsgálób vándorgyüléseinek fontosságától; jól 
tudja, hogy azok a közegészségügy, a természettudományok, ezek utján pedig 
hazánk javára mily nevezetes munkálkodást fejtenek ki s e meggyőzödés által 
vezérelve, üdvözli az 50-ik évforduló alkalmából a 25-ödik vándorgyülést ama 
benső kívánsága kifejezésével, hogy a magyarok Istenének áldása kísérje min
denha a vándorgyűlésnek a tudományra, az emberiségre és a hazára jótékony 
munkálkodását. 

Kelt a «Budapesti Orvosi Kör1J-nek 1890. évi junius hó 28-ikán tartott 
havi ülésén. 

Dr. Hainisz Géza, 
a «Budapesti Orvosi Kör» titkára. 

* 

Dr. Barbás József, 
a «Budapesti Orvosi Kön elnöke. 

A ((Budapesti Kir. Orvos-Egyesületi) örömmel üdvözli a ((Magyar Orvosok 
és Természetvizsgálób-nak jubilaris nagygyűlését, s a legjobb sikert kívánja a 
nagygyűlés munkálatainak, melyek egy félszázadon keresztül a természettudo
mányok művelése és népszerüsitése körül hazánk kulturális életében oly kiváló 
szerepet játszottak. 

Budapest, 1890. junius hó 8-án, az Orvos-Egyesület nevében: 
Dr. Réczey Imre. Dr. Moravcsik Ernő Emil. Dr. Ángyán Béla, 

e. titkár. 
Dr. Iszekusz László. Dr. Nékám Lajos. Dr. Grósz Emil. 

Dr. Tóth Lajos. Dr. Bókai János. 
* 4 "Debrec7eni Orvos-Gyógyszerész-Egyleti) 1890. évi .fulius 12-én tar-

tott havi ülésének Jegyzőkönyvéből: . 
5. sz. Olvastatik a ((Magyar Orvosok és Természetvizsgálóki> meghívója a 

f. évi aug. hó 16-20. napjain Nagy-Váradon tartandó XXV-ik vándorgyü
lésre. 

Az egylet, mint eddig is mindig, ugy ez évben is részt kíván venni a 
gyűlésen, azért is képviselöiül, dr. Török József elnöklete alatt dr. Varga Géza, 
dr. Stern Adolf, Vecsey Viktor, dr. Ujfalussy József és Mihalovics Jenö urakat 
küldi ki. 

Debreczen, 1890. évi julius hó 12-én. 
Dr. Varga Géza, 

egyleti elnök. 

* 

Dr. Kemény Gyula, 
egyleti titkár. 

A <<Pozsonyi Természettudományi és Orvosi Egyesület» nagy köszönettel 
fogadta a nagytekintetü elnökségnek meghívását a ((Magyar Orvosok és Ter
mészetvizsgálók f. é. augusztus hóban, Nagyváradon tartandó .nagygyűlésére. 

Midőn ezen gyülésnek a haza s a tudomány érdekében a legjobb sikert 
kívánjuk, van szerencsénk mély tisztelettel értesíteni a nagytekintetü elnök
séget, hogy ezen levél átadói, dr. Ruprecht Márton és dr. Barts József tagtár
saink, mint egyletünk képviselöi, a nagyváradi gyűlésen részt fognak venni, 
miért is őket a nagytekintetü elnökségnek szíves fogadásába ajánljuk. 

Mély tisztelettel maradván Pozsonyban, 1890. évi julius 28-án. 
A nagytekintetü elnökségnek alázatos szolgái 

Gottl Mór, 
kir. tanácsos, a «Pozsonyi Természet
tudományi és Orvosi Egylet•> elnöke. 

Dr. Kanka Károly, 
kir. tanácsos, a •Pozsonyi Természet
tudományi és Orvosi Egylet» titkára. 
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A ))Kecskeméti Természettudományi Társulat11-tól: 
A ((Magyar Orvosok és Természetvizsgálób 1890. évben Nagyváradon 

tartandó jubilaris nagygyűlésének sziyes üdvözletünket küldjük, és annak át
adásával társulatunk képviselőjét, főtisztelendő Hanusz István kir. főreálisko
lai igazgató urat megbízzuk. Kelt Kecskeméten, 1890. aug. 5. 
Dr. Kecskeméti Sándor, Parragh Gedeon, Dr. Kecskeméti Lajos, 

gyakorló orvos. elnök. választmányi tag. 

* 
A "Délmagyarországi Természettudományi Társulat11 f. é. jul. hó 2-án 

tartott választmányi ülésében elhatározta, hogy a ((Magyar Orvosok és Termé
szetvizsgálók)) XXV. vándorgyűlésén Véber Antal által képviselteti magát. 

Kelt Temesvárott, 1890. évi aug. hó 13-án. Deschán Achill, 
társulati elnök. 

* 
A <1 Magy. Kir. Földtani lntézet11 igazgatóságától: 

Midőn a 11 Magyar Orvosok és Természetvizsgálólrn -nak f. é. augusztus hó 
16-án Nagy-Váradon megnyíló XXV-ik vándorgyűlése alkalmából e város ven
dégszerető falai közt tudományos életünk annyi jelesét tudjuk egybegyűlve, 
legyen szabad kijelentenem, hogy habár a 11M. Kir. Földtani Intézet11 szak
személyzete nyári fontos teendői következtében e gyűlésen megjelenni akadá
lyozva van, legalább ez uton kívánja üdvözölni a vándorgyűlésen egybegyűl
teket, teljes szívből óhajtván, hogy az immár félszázados multnak örvendő 
vándorgyülések most megtartandója áldásos eredményeivel majdan méltón 
sorakozzék elődjeihez. 

Mély tisztelettel és hazafi.ni üdvözlettel a M. Kir. Földtani Intézet Igaz
gatósága. 

Budapest, 1890. augusztus hó 12-én. Böckh János, 
m. kir. osztálytanácsos, igazgató. 

* 
Az "Országos Közegészségi Egyesületi> -től: 

Az <1 Országos Közegészségi Egyesület11 a «Magyar Orvosok és Természet
vizsgálób ez évi nagyváradi gyűlését - hasznos kulturalis és tudományos 
munkálkodásáért - melegen üdvözli, s a gyűlésre képviselőiképen dr. Hőgyes 
Endre és dr. Tauffer Vilmos választmányi tagokat, valamint dr. Fodor József 
főtitkárt kiküldi. 

Budapesten, 1890. augusztus hó 14-én. 
alelnök helyett 

Dr. Grosz Lipót, 
* 

A választmány nevében : 
Dr. Fodor József~ 

főtitkár. 

A «Nagyváradi Kir. Jogakadérniá»-tól: 
Midőn a ((Magyar Orvosok és Természetvizsgálób idei s ezuttal jubiláris 

nagygyülésüket megtartandók, Szent László városában adtak egymásnak talál
kozót, lehetetlen ki nem fejeznünk örömünket ezen, hazánk kulturális törté
netében oly nevezetes és jelentőséggel teljes esemény fölött, lehetetlen nem 
üdvözölnünk a tudomány ama lelkes bajnokait, kik nem kímélve semmi. fárad
ságot, lankadatlan kitartással előre törnek amaz ösvényen, melyet félszázaddal 
ezelőtt aránylag csekélyszámu tudós hazánkfia kezdeményezett. 

Ha egy futó pillantást vetünk azon óriási haladásra, melyet hazánk köz
művelődése az utolsó félszázad óta tett, könnyen arra a gor:dolatra juthatna 

valaki, hogy ma, midőn a gőz és villai:i, a tud~mány és a sajtó a tökély és 
uralom oly ma?.as fokára emelkedett, mncsen szükség többé azon tényezőre 
melynek eze? orvendet~s eredmény kivívásában oly nagy része volt. De mÍ 
sem lenne tevesebb ennel a felfogásnál. A minél sürübb érintkezésre a köz
v~t~en tapa~z~a!a~ok ~zerzésére~ a nemzet kulturális szükségleteinek m~gisme
r~s~re, lue~eg~tesere es a halado korszellemhez -~ép,es_~ leendő folytonos fejlesz
tesere ma i~ ep 9lyan! sőt tái; fokozottabb szuksegunk van, mint volt félszá
za.ddal ez~l~t~. Es . m~nth?gy e~_en a. <1 Magyar Orvosok és Természetvizsgálób 
vánd~rg~ulesenek ,m.t~z~enye, t~nteti fel legkézzelfoghatóbban azon, oly gyak
ran ketsegbevont al~it:1s ~~azsagat! hogy nemzeti létünk követeli, miszerint ne 
cs~k, egy, hanem mmel tobb,pon~Jában .a, hazának ~yujtsuk fel és lobogtassuk 
m~ne! magasabban a tudomany es felvilagosodás fáklyáját, azért üdvözöljük 
:ni ketszere~en a <1 Mag:Yar Orvosok és Természetvizsgálók" idei vándorgyülését 
es szerencsenknek tartjuk, hogy munkálkodásához intézetünk helyiségeit ren
delkezésére bocsáthattuk. 

Adja az I~ten, hogy az idei _na~ITT'.ülést ~s, . mint annyi számos elődje, 
hasznos szolgalatot tegyen a hazai kozmuvelődes ügyének r 

Kelt Nagy-Váradon, 1890. aug. 15-én. · 
A 11Kir. Jogakademia11 nevében: 

Dr. Hoványi Gyula, 
a kar jegyzője. . J?r. B?zóky Alajos, 

"" kir. tanacsos, Jogakadémiai igazgató. 

Az ((Er4é~yi Muzeum-Egylet)) -től: 
Annak az elen~ ~1:deklődésnek és részvétnek jeléül, a melylyel az <1Erdélyi 

M~z?uI?--~gylet)) .. ~isen _a 11~agyar Orvosok és Természetvizsgálók>i vándoi:
gyuleseit es e ?JUles?k sikereit! d~. Koch Antal, dr. Géber Ede és dr. Genersich 
Ant~l t~~ársamkat es di:. Fabm.Y1: Rezs,ő t~rsunkat bíztuk meg egyletünk szí
ves ud;o.~lete .~tfl:~ás~ra es egyletunk kepviseletével. 

KeiJuk kuldottemk szíves fogadását és kívánunk óhajtott sikert és ered
ményt. Az 11Erdélyi Muzeum-Egylet ig. választmánya 

Kolozsvárt, augusztus 14-kén 1890. 
Dr. Brassai Sámuel, 

m. e. alelnök. 

* 
... 

Finály Henrik, 
egyl. titkár . 

Hajdu vármegye AHspánjától: 
A «Magyar Orvosok és Természetvizsgálób folyó évi aug. hó 16-20-ig 

Nagy;áradon tai:ta~dó_ x:x_v. vá?dorgyülésre vonatkozó szíves meghívást a 
;ezet_esem alatt allo torvenyhatoság nevében megköszönve teljes tisztelettel 
ertesit~i;i a tele elnökséget, miszerint Hajdu vármegye képviseletében a ván
dorgyulesen dr. Varga Géza, vármegyei tiszti főorvos ur fog részt venni. 

Debreczen, 1890. augusztus 14. ,:, Biró Gyula, 
alispán. 

, A 11 ~agya.r Orv~sok és T?rmészetvizsgálók11 vándorgyülésének ötvenedik 
evf?rd,uloJ~ alkalmá?ol azo,n ~ivár:is~g~~l üdvöz~öm a nagygyülést, hogy jövője 
te.km~el~ . es __ e1:edmeny ID:elton ~~ződ]ek __ n:i:ultJához, hogy ezentul a magyar 
?:_vosi k~1 z~mene~ ?g,yesu~t ereJevel mukodhessék a tudomány és személyes 
en~tkezes előmozchtasára, es hogy egyszer Balaton-Füredet is válaszsza ayŰlé-
sezese helyéül. "' 

Balaton-Füred, 1890. augusztus 16. . , Dr. Mangold Henrik, 
kir. tanacsos, fürdő·orvos Balaton-Füreden. 
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A «Borsodmegyei Orvos-Gyógyszerész-Egylet)) -et képviseli: dr. Schrőder 
Gyula. . , _ 

A 11Zernplénmegyei Orvos-Gyogyszeresz-Egylel)) üdvözletét küldi, képvi
selöül pedig dr. Chyzer Kornél főorvos urat. 

* 
.lf_ 11Biharmegyei Orvos-Gyógyszerészi és Természettudományi Egylet» 

alapitványa. 

A «Biharmegyei Orvos-Gyógyszerészi és Természettudományi Egyleti> 
örömmel üdvözli a hazai tudományosság körül oly nagy érdemeket Hzerzett 
intézményt félszázados évfordulója alkalmából. 

Ez intézmény iránt érzett meleg érdeklődése, tisztelése kifejezé~eként a 
jubilaris gyülésen való képviselettel: dr. Konrád Márk, dr. Mayer Agoston, 
dr. Berkovits Miklós, dr. Hoványi Ferencz, dr. Döri Ferencz, dr. Grósz Meny
hért és Nyiry György gyógyszerész ~ag ura~at bízza meg,s .~gyutt~l fo.ly.ó évi 
julius hó 1-én tartott szakülése hatarozatábol 150, azaz szazotven frtnyi ossze-
0get ajánl fel a vándorgyülés rendelkezésére, hogy, szerény tehetségéhez mér
ten anyagilag is hozzájáruljon azon nagy czélok eléréséhez, melyek a ván
d01:gyiÜések törekvését irányozzák. A felajánlott összeget, melyet egyidejüleg 
van szerencsénk átszármaztatni, valamely az orvosi tudományok köréből vett 
kérdés megoldására hirdetendő pályázat jutalomdijául kivá.nja fordíttatni, a 
kérdés kitüzését a >ándorgyülés állandó választmányára bízván s ezzel azt 
kötvén ki, hogy a pályázat bíráló bizottságába a maga részéről is nevezhessen 
ki annak idején egy tagot. 

Kérjük a tekintetes Elnökséget, hogy ez iránti ajánlatunkat szívesen 
fogadni s azt a közülés tudomására hozni méltóztassék. 

A vándorgyülés munkálkodásához pedig legjobb szerencsekivánatainkat 
küldjük. Kelt Nagy-Váradon, 1890. augusztus hó 16-án. 
Dr. Berkovits Miklós, 

titkár. 

2. Záró nagygyűlés okiratai. 

Dr. Konrád Márk, 
elnök. 

Felvétetett Na.gy- Váradon 1890. évi augusztus hó 920-án a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók XXV. vándorgyíllésében. 

Jelen voltak: Elnök: Br. Dőry Józs~f főispán, alelnök: Sal Ferencz és 
dr. Kiss Ferencz megyei főorvos, dr. Staub Móricz és dr. Schiichter Miksa 
központi, Kertész Miksa, dr. Kornstein Lajos és K. Nagy Sándor vándor
gyülési titkárok és dr. Gerlóczy Gyula vándorgyülési pénztárnok, a vándor
gyülési tagok és hallgatóság nagy számmal. 

1. Br., Döry József főispán elnök a záró-ülést megnyitja. 
Elénk éljenzéssel fogadtatik. 

2. Dr. Schiichter Miksa titkár felolvassa a nagy választmány hivatalos 
jelentését a nagygyüléshez, mely szevint a jövő vándorgyülés Brassóban fog 
megtartatni s a vándorgyülés elnökéül ott Ürmösi Maurer Mihály Brassómegye 
főispánját, alelnökül : brennebergi Brennerberg Ferencz polgármestert, 
dr. Fabriczius József városi főorvost, Friwaldszky Jánost, titkárokul: Rom
bauer Emilt, dr. Ottl'obán Nándort, dr. Fabriczius Ágostot és Römer Gyula 

tanárt választotta meg a nagy választmány; a felolvasott jelentés szerint a 
közp~nti választmány követk~zö tagokkal egészittetett ki: dr. Verebélyi László, 
dr. Böke Gyula, dr: Ge~ners1ch Antal, dr. Lechner Károly, dr. Purjesz Zsig
mond. dr. Barts Jozsef, dr. Edelman Sebö, Gotthard Jenő Kertész Miksa 
~r. L~kics Ferencz és, dr .. Szterényi Hugó vándorgyülési tagokkal. A hivatalo~ 
Jelentes melegen emlekezik meg Nagy-Várad város 100 aranyos és az «orvos
gyógyszerész és természettudományi egyesület)) 150 frtos alapitványáról s a 
Nagy-Váradon tartott vándorgyülés kellemességéröl és működésének nagy 
eredményéről. 

A felol~~sott töm?r és mégis mindent magában foglaló nagy 
választmányi Jelentést mmden részében helyeslő tudomásul veszi a nagy
gyülés. 
?; Di:. ~za~.~ Józ~ef egy~tem~ .t~nár felolvassa Pillantás vándorgyülésünk 

1;iultyab,a ~s JOtoyebe_ cz1mü ~zeleskoru ISmeretekröl tannskodó és mély tudományu 
~rtekezeset, mely fenyes bizonyságot tesz kiváló előszeretetéröl a vándorgyűlések 
iránt, mely nagy előszeretet vezérelte öt arra, hogy nemcsak a hazai, hanem az 
európai és amerikai vándorgyülések igen nagy számában részt vegyen s igen 
életrevaló és a vándorgyülések üdvös voltát és örök életét biztositó eszméket 
ajánl a vándorgyülés tagjainak figyelmébe. 

A folytonos feszült figyelemmel hallgatott felolvasást a közönség 
élénken megéljenzi. 
4. Br. Döry József főispán elnök visszatekint a vándorgyülés működésének 

fényes eredményére, köszönetet mond a központi választmánynak, és a vándor
gy.ülést e~ökészitö bizottságnak, a szakgyüléseknek és a szakgyülési előadéknak. 
Hivatkozik, hogy sokat kell tennünk nemzetiségünk megtartására. Kivánja, 
hogy midö~ eltávozn~k körünkből a vándorgyülés tagjai, vigyenek magukkal 
k.edves en:i:lekeket. Mmt vándor apostolok, bal kezükben a béke olajágát és a 
tiszta erko!cs pálmaágát vigyék magokkal. Bezárja az ülést. 

Elénk éljenzéssel fogadja a gyülés a költői nyelven és szép hason
latokkal elmondott záró· beszédet. 
5. Dr. Kovács József központi elnök a vándorgyülés nevében köszönetet mond 

a. fogadtatásért a városnak, a rendezőségnek, a jogakadémiának és gymna
smmnak. 

Szünni nem akaró éljenzéssel fogadja a gyülés a szép beszédet. 
6. Dr. Konrád Márk a városi orvosok és gyógyszerészek nevében mond 

köszönetet,a vándorgyülésnek. 
Eljenzéssel fogadja a gyülés. 

7. Br. Döry József elnök ezen szavakkal kiván még bucsut mondani a 
vándorgyülésnek : 

11]!]ljen a király, éljen a haza!)) 
A gyűlés legnagyobb lelkesedéssel fogadja a szavakat s ennek hatása 

alatt oszlik szét. 
A jegyzőkönyv felolvastatván, észrevétel nélkül hitelesittetett. 

Br. Dőry József 
elnök. 

K. Nagy Sándor 
titkár. 
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Titkári jelentés a XXV. vándo1'gyű,lés lefolyásáról. 

Mélyen tisztelt Nagygyűlés! . , , , 
Vándorgyüléseink történeteben szmte paratlan sereny munká~sagu napok 

t:redményéről van szerencsém az igen tisztelt záró Nagygyűlésnek Jelentésemet 
beterjeszteni. .. . . 

Mindenekelőtt még az erdélyi Muzeum·egylet udvözletet kell a ~is~telt 
Nagygyűléssel közölnöm,,mely megnyitó ülésünk után érkezve b~, a, legsz~Y~.ly~
sebb üdvözletek egyike. Es jól esik a baráti h~~g hazán~ :zen, r~sze?~l ~ulono
sen akkor, midőn gyüléseink harmadszor készuln~~ a Kiral;yhagon tuh resz,ekbe 
vándorolni. A nagy választmány határozata alapJan ugy.~ms van ~~erencsem a 
tisztelt Nagygyűléssel közölni, hogy jövő vándorgy,űl~s?~k hel;yeul - az,on 
szivélyes meghivás foly~án, mel:yet !3r~ssó vár~s h~tosa_?atol "..e:tunk - Erdel~ 
ezen legjelesebb városainak egyik.e Jeloltetett ki, i;mg Bartfa varns kedves ~eg 
hivóját megköszönve, egy későbbi alkalomra tartjuk fenp annak elfogadásat. 

Brassó leend tehát jövő vándorgyülésünk helye. Es ennek ,kapcsán "..an 
szerencsém a tisztelt Nagygyűléssel közölni, hogy a nagyválasztmany ezen van
dorgyűlés tiszti karát is egyhanguan és.Jelk.~s~déssel megv.ál~sztotta. , 

A brassói vándorgyűlés elnökéül Urmosi Maurer Mihalyt, Brasso megye 
főispánját kérjük föl. . , , 

Az alelnöki tisztre: Brennerbergi Brennerberg Ferencz P?lgarme~tert ,e~ 
dr. Fabritius József városi főorvost, a központból vándorgyülésemk egyik regi 
hívét, Friwaldszky Jánost. , . , . . . , 

Titkárokul : Rombauer Emil allami föreahskolai igazgatot, dr. Ottr~b.án 
Nándor, az elöpataki vándorgyüles egyik , kip~·ób~l~ ve.~.et,őj ét; dr. Fab,n~rns 
Ágost gyakorló orvost és Römer Gyula tanart ohaJtJUk JOVŐ vandorgyülesunk 
szám~ra megnyerni. . , . . , . , , , . 

Allandó organumát, a központi vála~ztm.any~ is ki~geszite a van~orgy~~esi 
nagy választmány azál~al, h~g!. alapsz~bal~amk ~rt~l~eb~n so~ s~_er~1;1-t , kilepö 
taaokat vándorgyüléaemk korul tanusitott erdeklődesuk ehsmereseul nJbol m~g
választiÍ., az elhunytak helyét pedig új és ,sokat igérö ~rökkel P,ótlá., . ~mt 
új tagokat üdvözöljük vándorgyüléseink kereteben az orvosi szakosztaly re~zei:ö! 
a központban dr. Verebélyi László ~gyetemi llla~á?ta~árt ~s gyer~~k-korhazi 
főorvost és dr. Böke Gyula egyetemi tanárt;_ a videkről ~1: Gene1si~h Antal 
kolozsvári egyetemi tanárt, dr. Lechner Karoly kolozsvan egyete~i tanárt! 
dr .. Purjesz Zsigrnond ko~ozsvári, e~yetemi t~i;iárt és dr. Ba~·~s József pozson~i 
orvost a magyar orvos1 műszotar pályadiJnyertes szerzőJet. - A terme: 
szettudományi szakosztály dr. Edelmann Sebő szo~bathelyi prei;nontrei 
tanár Gotthard Jenő ismert astrophysicus, Kertész Miksa nagyváradi tanár~ 
dr. Lakics Ferencz csillagász és dr. Szterényi Hugó jeles természettudományi 
iróban nyert új erőket. , , . . . .. , 

Midön a központi választmany ezen UJ tagJa1t ez ~~nepely~.s ,a~~alomI?al 
üdvözöljük, teszszük ezt azon kérelem kapcsán, hogy ko~remükodesukkel,van
dorgyűléseink nagy és nemes ügyét támogatni szíveskedJene~. Mert, melyen 
tisztelt Nagygyűlés, nem kén:y~lmes tisztség, n~m .. a.z ?tiuin CUrf! honore 
ma a központi választmány tagJamak sorsa. Sok :s folotteb.b nagy. e~ fontos 
megbizatást viszünk el ezen vándorg;rülésről. A v~ndorg:yül~s orvos; es társa
dalmi szakcsoportjai egyaránt avval b1zzák meg a kozpo~ti valasztma!1yt, hogy 
a vándorgyűlések tagjainak új alapra fektetett beosztása iránt teg:yen Javas~atot 
a jövő vándorgyűlésnek. Nem kicsinyelhetjük ezen föladatot: hisz azon ferfiu 
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sürgeti az alaps.~abályok módositását, ki néhány nap előtt a vándorgyűlések 
Történetét adta Onök kezébe, és ki e történetben maga szószerint azt mondja, 
hogy: "Testületek szellemi tevékenységét alapRzabályokkal buzditani nem lehet, 
mert az alapszabályok sohasem mérvadók valamely intézmény eredményeire 
nézve1>. Ha azon férfiu , ki ezeket mondá, ma mégis a módosítást sürgeti, úgy 
intentióinak nemességében bízva, ezen módositást tényleg munkakörébe kell, 
hogy vonja a központi választmány. 

Ezen kivül még több indítvány végrehajtását bízza a vándorgyűlés a köz
ponti választmányra. Az orvosi szakosztály az országos csapássá fajult trachoma
betegség ügyében tesz üdvös javaslatokat ; dr. Oláh Gyula előadása kapcsán a 
közegészségügy államosítása érdekében emlékirat felteijesztését bízza a köz
ponti választmányra, dr. Genersich Antal kolozsvári tanár ajánlatára igen 
nagy gyakorlati értékü tetemvizsgálati eljárás általános elrendelését indítvá
nyozza és dr. Kornstein La_jos érdekes előadásából kifolyólag craz orvosi titok
tartás)) fogalmának pr::ecis meghatározására óhajtja fölhivni az illetékes hatósá
gok figyelmét. 

A természettudományi szakosztályban fölmerült az eszme, hogy anymphea 
thermalis mellé a Victoria regia honositassék meg, és ugyancsak ezen szak
osztály dr. Lakics előadása kapcsán kéri a központi választmányt, hogy ez hívja 
föl a kormány figyelmét arra, hogy a milennium kérdésének egészéhez egy 
nyilvános csillagvizsgáló létesitését tartja szükségesnek és hogy erre a czélra az 
1849-ig fennállott és működött csillagvizsgáló reconstructiója czélszerü. -
Végül, a dolgok sorában utolsó helyen említem, pedig méltán első helyen 
áll azon két pályadíj, melyet vándorgyüléseink innen magukkal visznek. Nagy
várad városa 100 aranyos díjával örökös alapitóink sorába lépett és neve, mint 
szerte a hazában, úgy évkönyveinkben is örökké ragyogni fog. A biharmegyei 
orvos-gyógyszerész egyesület 150 frtos adományával, minden szónál hangosab
ban bizonyitja azt, hogy rokonszenvez vándorgyűléseink működésével. 

Mélyen tisztelt Nagygyűlés! 
A huszonötödik vándorgyűlést befejeztük. A lefolyt napok tényei bizo

nyitják, hogy vándorgyüléseink fenállása óta még soha sem volt egy is, mely 
munkásságára, a megtartott ~lőadások számára és mondhatjuk értékére is a 
jelent elérni képes lett volna. Es nem csak saját működésével éri be ezen ván
dorgyűlés. Impulsiv erőt ad későbbi időknek. Az első félszázad végén állva, 
csakugyan irányt jelöl a másiknak és beváltja azon igéretet, melyet Meghívó
jában adott, hogy méltó befejezése a multnak és eredményeivel messze bevilágít 
a jövőbe. Legyen, mélyen tisztelt Nagygyűlés, ezen vándorgyülésünk emléke 
nemcsak kedves, de legyenek eredményei maradandók, é5 legyen azon nap, 
melyen működését berekeszti és tagjaitól kedves viszontlátásra bucsuzik, emlé
künkben örökre rögzitve. Magyarország első nagy királyának, a magyar cultur
állam megalapítójának emlékét tisztelik ma széles e hazában - a vándorgyűlés 
mai ünnepe méltán egészíti ki a nagy ünnepélyt, és a maga félszázadával mél· 
tán követel magának helyet azon évezredben, melynek fordulóját megülni 
készülünk. 

A huszonötödik vándorgyűlés elmult. Ohajtsuk és mondjuk egy szivvel és 
lélekkel, hogy: Vivat sequens. Éljen és virágozzék! 



3. Nagyválasztmányi ülés okiratai. 

.11 Magyar Orvosok és Tmmészetvizsgálók Nagyváradon tartott XXV. 
vándorgyűlése nagyválasztnuinyának 1890 aug. 1 9 -ikén tartott ülési 

jegyzőkönyve. 

Elnök: dr. Schlauch Lőrincz, nagyváradi püspök. Jegyző: dr. Schachter 
Miksa. 

1. Elnök az ülést megnyitván, a megnyitó nagyülés j egyzőkönyvét hite
lesiti. 

2. Elnök a pénztári jelentés előterjesztésére bivja föl a j egyzőt. 
A pénztárvizsgáló bizottság jelentése fölolvastatik, a pályadij-alapok 

elhelyezésére vonatkozó javaslatok elfogadtatnak és a pénztárnoknak a 
fölmentvény megadatik. 

3. Elnök a nagyválasztmány megalakulására vonatkozó ügyrendi pontoza
tokat fölolvastatja és elnöki jogánál fogva a nagyválasztmány tagjai közé be
hivja: dr. Erőss Gyula, dr. Hainiss Géza, dr. Faragó Gyula, dr. Sassy János, 
clr. Edelmann Sebő vándorgyülési tagokat. 

Helyeslőleg tudomásul vétetik. 
4. Dr. Tauffer Vilmos nagyválasztmányi tag fölszólalásában kijelenti, hogy 

ő és néhány társa a nagyválasztmány megalakulását az ügyrenddel ellenkező
nek tartják és az ellen óvást jelentenek be. 

Az óvás bejelentése Kovács József tanár fölszólalása után tudomá
sul vétetik és elnök azután a nagyválasztmányt a bejelentett óvás 
daczára is az ügyrend értelmében megalakultnak és illetékesnek jelenti 
ki. Szabó József tanár a természettudományi szakcsoport nevében uta
sitja vissza Tauffer tanárnak a nagyválasztmány illetékessége ellen tett 
nyilatkozatát. 

5. Elnök a jövő vándorgyűlés helyének és tisztikarának megválasztására 
szólitja föl a nagyválasztmányt. 

Jegyző fölolvassa Brassó város törvényhatóságának és Bártfa város 
polgármesterének a vándorgyüléshez intézett szivélyes meghivóját. Szabó 
József tanár inditványára ezután a nagy választmány elhatározza, hogy 
Brassó város meghivását elfogadja és a jövő vándorgyűlést itt 1892-ben 
megtartja. Bártfa meghivását is köszönettel tudomásul veszi a választ. 
mány és annak elfogadását egy későbbi alkalomra föntartja. Ugyancsak 
Szabó József tanár inditványára a nagy választmány egyhangulag meg
választja a jövő __ vándorgyűlés tiszti karát és pedig: 

Elnökül: Urmösi Maurer Mihályt, Brassómegye főispánját, alelnö
kökül: Brennerbergi Brennerberg Ferencz polgármestert, dr. Fabriczius 
József városi főorvost Brassóból és Friwalrlszky Jánost Budapestről; 
titkárokul: Rombauer Jijmil áll. föreáliskolai igazgatót, dr. Ottrobán 
Nándor, dr. Fabriczius Agost orvosokat és Römer Gyula tanárt. 

6. Elnök jelenti, hogy a költségek és tiszteletdijak megállapitása, minthogy 
a vándorgyűlés költsége ez alkalommal meg nem ismeretes, nem eszközölhető, 
inditványozza, hogy ez a központi választmányra bizassék. 

A nagyválasztmány az elnök inditványát elfogadja és a költségek 
és tiszteletdijak megállapitásával a központi választmányt bízza meg. 

7. Elnök a központi választmány kiegészitésére, illetőleg az új központi 
választmányi tagok megválasztásiira szólítja fel a nagy választmányt. 

' 
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Jegyző fölolvassa az elhunyt és sor szerint kilépő központi választ
mányi tagok névsorát. Kovács tanár indítványára a válas~tmánr elha: 
tározza, hogy a sor szerint kilépő tagok közül azo~.at1 kik a kozpor;iti 
választmány működésében tevékenyen részt vettek, UJbol megv~lasztJa. 
Ezután a közp. választmány tagjaivá megválasztattak az orv?si ~zak
osztályban: dr. Balogh Tihamér, dr. Bőke Gyula, dr. Hegedus Janos, 
dr. Lichtenberg Kornél, dr. Löry Ede, dr. Schwimmer Ernő, dr. Vere· 
bély László ; vidékiek: dr. Bartsch József, dr. Genersich Antal, dr. Lech
ner Károly, dr. Purjesz Zsigmond, dr. Török József, dr. Varga Géza; az 
egyesült természettudományi, gazdaság- és társadalmi szakosztályban: 
Bernáth József, dr. Borbás Vinc7.e, Friwaldszky János, dr. Horváth 
Géza, dr. Lakics Ferencz, Mocsáry Sándor, dr. Nendtvich Károly ; vidé
kiek: dr. Edelmann Sebő, Gothárd Jenő, Kertész Miksa, dr. Szterényi 
Hugó. 

8. Jegyző fölolvassa az orvosi és természettudományi szakcsoport indit
ványait (előbbi dr. Chyzer Kornél, utóbbi dr. Fabiny Rudolf által aláirva), ~ely
ben a vándorgyií.lési tagok fölvételére vonatkozó alapszabá~ypont megvaltoz
tatását, illetőleg annak oly módositását kérik, hogy csakis a szoros~n vett 
szakemberek legyenek a vándorgyülés. tagjai, a nem szakművelők pedig csak 
résztvevők lehessenek, kik szavazati joggal nem birnak. 

Kovács tanár indítványára elhatározza a választmány, hogy ezen 
inditványokat a közp. választmányhoz áttéve, utasitja őt, hogy a jövő 
vándorgyií.lésnek eziránt javaslatot terjeszszen elő. - Szabó József tanár 
bejelenti, hogy kapcsolatban ezen inditványnyal a zárülésen előadást 
fog tartani: <1Pillantás vándorgyüléseink multjába és jövőjébe1> czimen. 

9. Tauffer Vilmos tanár a fönti inditványok kapcsán elemezve a vándor
gyűlés szervezetének hiányait, az alapszabályok és az ügyrend teljes megvál
toztatását inditványozza. 

Dr.Kovács Józseftanárvisszautasitja azon vádakat, melyeket Tauffer 
Vilmos tanár a vándorgy!ilések szervezete és a központi válasz~má:iy 
teljhatalma ellen fölhozott és Tauffer inditványának elvetés~t aJá1:1Ja. 
dr. Lakics Ferencz a természettudományi szakcsoportnak egyenJogu, ille
tőleg egyenlő számu képviseltetést kiván a közpo.nti választmányb~n, 
különben szintén Tauffer inditványa ellen nyilatkozik. Dr. Konrád Mark 
az inditvány mellett foglal állást. Elnök szavazásra bocsátva a kér~ést, a 
nagy választmány tagjai közül Tauffer inditványa ~ellett kilencz, 
ellene harmincz szavazat adatott be, és igy Tauffer inditványa huszon
egy szótöbbséggel elvettetett. Tauffer ezen szavazás ellen óvást jelent be. 
Elnök a szavazás eredményét mint határozatot jelenti ki. 

10. Jegyző a pályadij-kérdések ügyéről tesz jelentést é.s a kö~ponti ;.álaszt
mány határozata értelmében inditványozza, hogy úgy a régibb, mmt az UJabb~n 
alapított pályadijakra a pályakérdések kitűzését a központi választmány eszko
zölje. 

A nagyválasztmány ez inditvány értelmében határoz. 
Jegyző a zárülés tárgyrendét terjeszti elő. 

Tudomásul szolgál. 
Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést berekeszti. 
Nagyvárad, 1890. augusztus 19-én. 

Dr. Schdchter Miksa, 
jegyző, 

Dr. Schlauch Lőrincz, 
elnök. 



Jegyzőkönyv a .JJfagyar Orvosok és Termeszetvizsgalók vándorgyíilese 
ailandó központi választmrinyc~ dUnl kiki~ldött pénztárvizsgáló bizott
ságri,ak 1890. junius hó fe5-én Káposztás-Megyeren, dr. Gerlóczy Gyula 

pénztárnok lakásán, tartott iUéséröl. 

Jelen voltak: dr. Barbás József, dr. Hamary Dániel, dr. Báron Jónás és 
dr. Gerlóczy Gyula. 

A megejtett pénztárvizsgálat eredménye a következő : . 
A pályadijalap 37 frt 3 kr, 246 frt 4 kr, 74 frt. 95 kr, 499 frt 50 kr es 

365 frtot, összesen 1222 frt 52 krt tesz ki takarékpénztári betétben, azonkívül 
a Poór tanár által adományozott 100 aranyat, mely Kovács tnr. elnöknél van 
elhelyezve. 

Folyó kiadásokra a tátrafüredi gyűlés kezdetén 1277 frt 52 kr állott ren
delkezésre. Ez összeghez, mint a tátrafúredi gyűlés tagdijainak összege 1578 frt, 
azonkivül 13 frt 59 kr, 1 frt 81 kr és 14 frt 68 krnyi tőkesite tt kamat és folyó 
kamat járul, úgy, hogy folyó kiadásokra az utolsó vándorgyűlés után összesen 
2885 frt 60 kr állott rendelkezésre. 

Ez összegből eddig 1747 frt 73 kr adatott ki, úgy, hogy a folyó kiadásokra 
szánt összeg jelenleg 1137 frt 87 krt tesz ki, melyből 1109 frt 48 kr takarék
pénztárban van elhelyezve, a maradék : 28 frt 39 kr, dr. Gerlóczy Gyula pénz
tárnoknál mint kézi pénztár van. 

E tételek részletezését a mellékelt kimutatás tartalmazza. 
Alulírottak a pénztárállomány, a bevételek és kiadásokra vonatkozó összes 

tételeket pontosan átvizsgálták és a pénztár kezelését minden tekintetben tel
jesen rendben levőnek találták. 

Javasoljuk: 
1. hogy ezentul a pályadijalapok és a folyó kiadásokra, szolgáló pénz csak 

egy-egy takarékpénztári könyvben vezettessenek, és hogy e czélból a meglevő 
régi pénztárkönyvek ellennyugta mellett beváltassanak ; 

2. hogy a Poór tanár által jutalomdijra adományozott 100 drb. arany 
papirpénzzé felváltassék és ez kamatozólag takarékpénztárba helyeztessék .. 

Végre indítványozzuk, hogy dr. Gerlóczy Gyula pénztárnok urnak a fel
mentvény megadassék és a vándorgyűlés pénztárának pontos vezetéseért jegyző
könyvileg köszönet szavaztassék. 

Káposztás-Megyer, 1890. junius hó 25-én. 
Dr. Hamary Dániel, dr. Báron Jónás, 

bizottsági tagok. 
* 

Dr. Barbás József, 
bizottsági elnök. 

.JL Magyar Orvosok és 'l'ermészetvizsgálók bevételére és kiadására 
vonatkozó számadás az 1888. évben Tátrafi&reclen cH1;gi1;sztt1;s hóban 

tartott nagygyiiléstől kezdve a mai napig. 

Bevétel. 

I. Pályad~jakból. 
1. Hunyadvárra gyűjtés az ((Első hazai takarékpénz

tár u-nál 197. szám alatt elhelyezve, 1875 óta ka-
matoz __ _ 37 frt 03 kr. 
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2. Szurmák V. tr. pályadíja az <1Első hazai takarék
pénztárnálo 381. szám alatt elhelyezve, 1876-tól 
kamatoz 

3. A magyar orvosok pályadíja az <1Első hazai taka
rékpénztárnál» 734 illetőleg 221. szám alatt elhe-
lyezve, 1886 óta kamatoz, tőkében __ _ 

4. A XXIII. vagy temesvári nagygyűlés helyi rendező 
bizottsága által pályadijra adott 100 darab 10 fran
kos arany beváltva és az ((Első hazai takarékpénz· 
tárnál 11 46610. f. sz. alatt 1886 októ bersől elhelyezve 
tesz tőkében 

5. Poór Imre tr. 100 db császári aranyból álló pálya
díja dr. Kovács József egyetemi tanár és központi 
választmányi elnöknél letétbe helyezve 1887 óta __ _ 

6. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók pályadíja 
518 frt az <1Első hazai takarékpénztárnálii 14317. 
szám alatt 1885 óta volt elhelyezve és Ehrenreich 
Lajos pályadijnyertesnek ebből 100 arany termé
szetben kifizetve és 65766. sz. alatt az ((Első hazai 
takarékpénztámál 1889 junius óta kamatoz a ma-
radék töke __ _ 

11. P énztári maradékból. 

A tátrafüredi megvizsgált számadás szerint a folyó 
kiadásokra __ _ 

III. Tagdíjakból. 

A XXIV. vagy tátrafüredi vándorgyűlésre beírt 263 tag 
után 6 forintjával, folyó kiadásokra 

IV. Tőkésített kamat és folyó kamatból. 
1. Az 59655. sz. könyv után __ _ 
2. Az 14317. sz. könyv után 
3. Az 59469. sz. könyv után __ _ 

Összesen: 
Kiadás. 

1. A pályadij-alapból Ehrenreich Lajos pályadíjnyer
tesnek kifizetett 100 db arany kerúlt a postai szál-
litással együtt ___ ___ - - - - -

2. 1888. aug. 26. Staub és Schachter közp. titkároknak 
3. 1888. szept. 3. A napi közlöny nyomtatásaért, ~O kr. 

postadíjjal egyútt 
4. 1888. szept. 11. Rudnyánszky számlájára __ _ 
5. 1888. október 20. Antal műegyetemi szolgának 8 

budapesti tag illetményének kézbesitéseért és két-
szer Bernáth levéltárnokhoz __ _ 

6. 1888. okt. 10. Franklin-társulatnak. meghivókért 
7. 1,8~~· okt. 24. Haas D. úrnak jegyzőkönyvek máso

Iasaert --· 

246 frt 04 kr. 

74 frt 95 kr. 

499 frt 50 kr. 

100 arany. 

365 frt - kr. 

1277 frt 52 kr. 

1578 frt - kr. 

13 frt 59 kr. 
1 (( 81 « 

14 (( 68 ft 

30 frt 08 kr. 

560 frt 75 kr . 
120 frt - kr. 

142 ~ 60 (( 
5 a - (( 

1 (( 30 (( 
1 (( 50 (( 

2 (1 - (( 



8. 1888. okt. 26. Franklin-társulat számlája --·-
9. 1888. nov. 2. Bielitz számlája, 500 boriték __ _ 

10. 1888. nov. 2. Staub nyugtájára __ _ 
11. 1888. nov. 26. Osztrák-magyar banknak letéti díj-

képen __ _ ___ __ _ ___ ___ ___ __ _ ___ .--- __ _ 
12 .. 1888. nov. 28. Átvizsgált tátrafüredi költség szám-

lára ___ .- _ _ __ 
13. 1888. decz. 24. Dr. Schuck illetményének Hadházra 

küldése és levélportó ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
14. 1889. jan. 5. Gottermayer könyvkötő számlájára 
15. 1889. jan. 9. Pataki számlájára. ___ ·-- ___ _ __ 
16. 1889. jan. 10. Franklin-társulatnak két nyomda 

számláért (Munkálatokra) ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
17. 1889. j~n. 10. Dr. Gerlóczy Gyulánakjutalomképen 
18. 1889. Jan. 15. Schachter és Staub a tátrafüredi 

munkálatokért __ _ 
19. 18,89. jan. 15. Dr. Schachternek--irod~i s~-Ü.kséglet;; 

szamlara ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
20. 1889. ápr. 9. Franklin-társulat nyomda számlájára 
21. 1889. decz.19. Franklin-társulat nyomda számlájára 
22. 1890. ápr. 20. Chyzer Kornélnak zempléni nyomda 

számlára, póstadíjjal együtt ___ __ ___ ___ _ __ 

1 frt 50 kr. 
2 (( -(( 

4 « 56 (( 

1 (( - (( 

196 (( 50 (( 

- (( 54 (( 
17 (( - (( 
26 (( 40 (( 

556 (( 24 (( 
150 (( - (( 

120 (( - (( 

38 (( 53 (( 
53 (( 21 (( 
49 (( 35 (( 

112 (( 30 (( 
23. 1890. május 30. Chyzer Kornélnak zempléni II. 

nyomda számlára, postadíjjal együtt ___ ___ ___ 146 a 20 <1 

A folyó kiadások összesen: 17 47 frt 73 kr. 

A pályadíj-alapot terhelő dr. Ehrenreich Lajosnak kifizetett 560 forint 
!5 krajczáron kivül az összes kiadás a mai napig 1747 frt 73 krajczár, mely 
ossz,eget .~evonv3: a folyó kiadások '.edezésére szolgáló II., III., IV. szám alatti 
bevetelbol, vagyis 2885 frt 60 kraJczárból a Magyar orvosok és természetvizs
~álók pénztárát illető maradék összeg 11 S7 frt 87 kr. és az I. szám alatt 1-6 
Jelzett tételek. 

Budapesten, 1890 jun. 25. Dr. Gerlóczy Gyula, mint pénztárnok. 

E~ei: számadást tételről tételre átvizsgáltuk, a hozzácsatolt mellékletekkel 
egybevagonak, határozatok és utasitások szerint vezetettnek e szerint minden 
pontjáb~n he1Jesne~ találtuk és inditványozzuk, hogy a pénztárosnak a fen· 
tebbi szamadasra nezve a felmentés megadassék. 

Káposztás-Megyeren, 1890 jun. 25. 
Dr. Harnary Dániel, Dr. Báron Jónás. 

bizottsági tagok. 

* 

Dr. Barbás József 
elnök. 

Jegyzőkönyv, a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésé
nek könyv- és ievéltára áUapotárói. 

, Jelen voltak: Dr. Hamary Dániel, kiküldött bizottsági elnök, dr. Hegedüs 
Janos, dr. Szalkay Gyula kiküldött bizottsági tagok és Bernáth József könyv
és levéltárnok. 

, 1,: A, könyv- és levéltárat Bernáth József levéltárnok urnak tulajdonát 
kepezo haz (Budape8t, I. ker. Tabán, palota-utcza 26. sz.) emeletén egy elég 

33 

iág, világos, tiszta udvari szobában a társulat szekrényében és állványán 
elhelyezve találtuk. 

"2. Az irattár uj rendezése, melyet az irattárnok két év előtt tervezett és a 
' vizsgáló bizottság akko1· helyeselve ajánlott, eddigelé még nem foganatosittat

hatott, mivel a hozzá szükséges engedélyt az állandó központi választmány 
csak néhány hét előtt adta és így a végrehajtáshoz jelenleg a kellő idő hiányzott. 

3. Az irattár az utolsó vizsgálat után csak az utolsó XXIV. vándorgyűlésre 
vonatkozó iratokkal szaporodott, melyeket a megelőző gyűlésekével együtt a régi 
módszer sz~rint rendezve találtuk. Minden gyűlésnek iratait. i. egy-egy cso
magba van kötve, csak az első és második nagygyűlés iratai vannak egybe gön
gyölitve, úgy hogy tehát az eddigi 24 nagygyűlés imtai 23 csomagban vannak 
elhelyezve. 

4. A könyvtárból néhány nyomtatvány hiányzik, melyeket a könyvtárnok 
a választmányi elnök irásbeli meghatalmazása alapján téritvény mellett kiadott; 
a többi könyveket szép rendben találtuk. 

5. A <cl\funkálatok» és a pályanyertes művek egy-egy példánya csinos 
kötésben megvannak, csak az utóbbi két <rMunkálatl), néhány monographia és 
pályanyertes mű nincs még bekötve ; miután pedig a nagyváradi nagygyűléssel 
kiállitás lesz összekapcsolva és a központi választmány határozata folytán ott 
összes kiadványainkkal részt fogunk venni, felkértük a könyvtárnok urat, hogy 
a még a még be nem kötött műveinkből egy-egy példányát haladéktalanul a 
meglevő minta szerint: vörös vászonba, arany metszettel köttesse be. 

6. Az egyes nagygyűlések c1Napi közlönyl)-eiből a IX. nagygyűléstől a 
XIX-ikig (10 gyűléstől, a mehadiai és az előbbi [I-VIIL] nagygyűléseknek 
nem volt közlönyük) egy kötetbe kötve találtuk; a meglevő még öt nagy
gyűlésnek közlönyei be lesznek kötendők, mikor 10-re szaporodik fel számuk. 

7. A levéltárban van még egy bélyegző, 2 csomag cliché és 11 gyűlésből 
405 darab emlékérem; azt indítványozzuk; hogy egy-egy nagygyülésből csak 
3-3 drb érem tartassék meg, a hiányzó ermek pedig csere vagy vétel utján 
szereztessenek be. 

Miután a központi választmány minapi határozata folytán a fölös érem
példányok eladása Nagyváradon megkiséreltessék, azt ajánljuk, hogy az igen 
sulyos érmek, a költség kimélése végett, ne vitessenek le, hanem a kiállitott 
teljes collectióból mindenki megrendelheti a kívánt érmet, mely neki ezután 
elküldendő leszen; a mennyiben pedig azok nem adatnának el, tanintézetek 
és tudományos intézetek között osztassanak szét. 

8. Végtére pedig Bernáth József levéltárnok urnak eddigi buzgalmáért és 
áldozatkészségeért, melylyel házában könyv- és levéltárunkat minden dij nélkül 
őrzi és rendben tartja, jegyzőkönyvi köszönetet szavazni indítványozzuk. 

Kelt Budapesten, 1890. évi junius hó 16-án. 
Dr. Szalkay Gyula, Dr. Hegedűs János, 

bizottsági tag, mint jegyző. bizottsági tftg. 
Dr. Harnary Dániel, 

a kiküldött bizottság elnöke. 

4. Meghívók. 

A Magynr Orvosok és Természetvizsgáiók vándorgyíliésének tekintetes 
áUnndó központi bizottságának. 

Az illemteljesen alólirt városi tanácsnak kiváló örömére szolgál, a város 
képviselő testületének folyó évi julius hó 9-én hozott határozata alapján a 

XXV. Vándorgyillés Munká.Jatai. 
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nagyrabecsült magyar orvosokat és természet'{izsgálókat az 1892-ik évben tar
tandó vándorgyülésére városunkba meghivni és az itten megérkező vendégek
nek a legszivesebb fogadtatást biztos kilátásba helyezni, mimellett ezen tanács 
azon reménynyel van, hogy a tekintetes bizottság ezen meghivást elfogadni és 
bennünket az ez iránti elhatározásáról mihamarább értesiteni szives lesz. 

Brassó, 1890 augusztus hó 7-én. 

(Brassó megye, Brassó 
sz. k. város pecsétje.) 

A városi tanács : 
Homat, 

kiadó. 

Bártfa város meghivója. 

(Dr. Chyser Kornélhez intézett levélben.) 

Brennerberg, 
polgármester. 

A bártfai fürdőkezelő szakbizottságnak folyó évi 1391. számu határozata 
azon kedves megbizást ruházta rám, hogy a <1Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók Egyesületé)) -nek a legközelebb tartandó vándorgyűlése megtartása 
helyéül a bártfai fürdőt ajánljam fel. 

Midőn ezen megbizatásomhoz képest ezennel van szerencsém a <1Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók» jövő nagygyülését városunk fürdőj ébe meg
hivni, egyuttal kijelentem, hogy kedves vendégeinknek el~záll~solásáró,l ve_n
dégszeretőleg fogunk gondoskodni, megtéve mindazt, a mit varosunk es fur
dőnk jó hirneve kiván s igyekezni fogunk, hogy a látogatásukkal minket kitün
tető <1Magyar Orvosok és Természetvizsgálób> otthon érezzék magokat nálunk. 

Kérem, hogy ezen meghivást a nagygyülés tudomására hozni ke~esked
jék azon ismételt kijelentésünk hozzáadásával, hogy Bártfa, ~zab .. k~r. _yá,ros 
közönsége meleg érdeklődés és hazafias rokonszenvvel varJa falai koze a 
<11\fagyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyülésé»-nek mélyen tisztelt 
tagjait s igyekezni fog itt tartózkodásukat kellemessé tenni. 

Bártfán, az 1890-ik évi augusztus hava 11-én, hazafias üdvözlettel: 
Rhódy Alajos, 

polgármester. 

5. Inditványok és jelentések. 

Dr. Chyzer Kornll és dr. Fabinyi Rudolf azonos inditványa: 

Vándorgyűléseink szervezete, mely régente a társadalon;i legkülö~böző?b 
osztályait igyekezett a maga hatáskörébe vonni, ezáltal, mmt azt d1csteljes 
multja is igazolja, a magyarság nemcsak tudományos föllendülésé~ek'. hanem 
politikai önállóságának is elévülhetlen szolgálatokat tevén, a mai visz~_nyo~ 
között, midőn a hazai tudományosság az őt megillető keretet méltón betoltem 
képes, módositásra szorul. A jelen keret a gyakran felmerülő rendi érdeke~ 
tárgyalására oly elemeknek is nyujthat · ingerentiát, melyek azokkal_ semmi 
összefüggésben sincsenek, s ez által a rokon ágak közti szervi össze~uggésne_k 
fellazulására vezetnek. Hasonló törekvések alapján a német orvosok es terme
szetvizsgálók vándorgyűlése az elkülönítést rég keresztülvitte, a midőn a ~agok 
és résztvevők közti különbség s ebből folyó jogi különválasztás által a sz1goru 
szakszerüségnek a maga helyét biztosította. Ez óhaj a vándorg~űlése~ sze;veze
tének átalakitására nézve nálunk sem új; előfordult az már egyik-másik ~andor
gyűlésen, legtöbb szakember óhaja ma is, s zátonyra jutását e~ed?l ~zo_n 
körülmény okozta, hogy a szakszerüség a meglevő keretben kellő tert es kiele-
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gitést nem találván, a vándorgyűlésektől jó részt visszavonult. Ma a természet
tudományokkal szakszerüen foglalkozók száma oly nagy, hogy joggal keres 
külön képviseltetést e vándorgyűlés keretében, illetőleg, hogy ezen, kizárólag 
a természettudományi czélokra alakult vándorgyűlési intézmény egyedül e 
tudományág ápolásában keresse s lelje feladatát. A rokontudományok ezáltal a 
vándorgyűlés köréből kizárva nem lesznek, sőt az ujabb alosztályok felállitásá
val kellő helyet találnak. 

. Mindezen okok alapján inclitványozom, hogy a szakosztály mondja ki, 
miszerint szükségesnek látja a vándorgyűlés alapszabályainak oly értelemben 
való megváltoztatását, mely szerint : 

<1tagoknl csakis az orvosi és természettudományi vagy ezekkel rokon 
tudományokkal szakszerúen foglalkozókat kívánja tekintetni, ezeknek biztosit 
szavazati jogot, mig a gyűlésre egyébként jelentkezőket csak résztvevőkül 
tekinti, a kik a szavazás jogát kivéve, különben minden egyéb előnyben része
sülnek. A mennyiben pedig az alapszabályok ide vonatkozó 4-ik pontjának 
megváltoztatásáról van szó: mondja ki a szakosztály, hogy az alapszabályok és 
ügyrendnek megváltoztatását ily értelemben szükségesnek találja. 

Meg kivánom jegyezni, hogy ezen változtatás senki kizárását a vándor
gyűlések institutiójából nem vonja maga után. Hisz a legkülönbözőbb tudomány
ágak, a mennyiben a természettudományokkal relatioba hozhatók, a természet
tudományi szakosztályba, illetve a közegészségügyibe kellőleg besorolhatók. 

Kérem a tek. szakosztályt, hogy ez inditványt elfogadni, azt pártolólag a 
nagygyűlési választmány elé teljeszteni s azt felkérni sziveskedjék, hogy az a 
központi választmányt megbizza, miszerint az alapszabályok ilyetén megváltoz
tatására a legközelebbi vándorgyűlésen javaslatot tegyen. 

Nagyvárad, 1890 julius 16-án. 

Genersich tanár inditványa: 

Az orvosi szakülés felirat utján ké1je fel az igazságügyi minister urat, hogy 
körrendeletben utasitsa alantos közegeit, miszerint oly esetekben, midőn tör
vényszéki nyomozat rendén tetemvizsgálat eszközlendő és ugyanakkor sebzett 
élő egyének, vagy gyermek-ágyasok is megvizsgálandók, - a fertőzés veszélyére 
való tekintetből a vizsgálat rendje oly módon határoztassék meg, hogy előbb az 
élő ~gyének vizsgáltassanak és csak azután ejtessék meg a tetem vizsgálat; 
~ ~mdazon esetekben, melyekben e sorrend a bűnügy természeténél fogva 
JOgt szempontból czélszerütlen, az élők vizsgálata más szakértőre bizassék. 

Inditványom elfogadása esetén felkérem a t. elaök urat, hogy az orvosi 
szakülés ezen óhaját a Nagyméltóságu Igazságügyi és Belügyi miniszter ur 
tudomására juttassa. 

Dr, Oláh Gyula 
inditványa a közegészségügyi szolgálat államositása tárgyában: 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XXV. nagygyülése az ország mai 
közegészségi állapotait és közegészségügyi közigazaatásának mai részleteit 
visszatükröző emlékirat során kérelmezze úgy a képviselőháznál, valamint a 
m. kir. Belügyminiszter umál a közegészségügyi közszolgálatnak államositását 
és ez által a közegészségügyi közigazgatásnak ez új alapon keresztülviendő 
reformját. 

3* 
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Dr. Imre József jelentese 
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók nagyváradi vándorgyűlésének 
sebészeti szakosztályához, az aug. 17. délutáni ülésén kelt határozattal 

kiloüldött bizottság véleményéről, a trachoma ügyében: 

Tekintetes S'7-akosztály ! 
A tegnapi ülésben kapott megbizatáshoz képest, tanácakozásra összegyűjt

vén azon tagtársakat, kiket a t. Szakosztály a trachoma-ügy megbeszélésére 
s ez ügyben javaslat-tételre küldött ki, van szerencsém a folytatott tanácskozás 
eredményét a következőkben terjeszteni elő. 

1. Az összes tagtársak (dr. Szili A. m.-tanár, dr. Ottava J. m.-tanár, 
dr. Issekutz L. szemorvos, dr. Grósz Emil szemkórodai gyakornok, dr. Mayer 
Ágoston orvos, dr. Steiner József és alólirott) egyhangulag azon véleményben 
vannak, hogy a trachomának aggasztó mértékben fenyegető járványa ellen 
a védekezések mostanig használt eszközei elégtelenek, még pedig a miatt, mert 
a nagy számban összeírt, gyógyitásra kényszeritett, óriási költséget okozó gyó
gyitásban részesitett szembetegek közül a mostani eljárás szerint igen-igen kevés 
gyógyul meg. 

2. A nagy méretekben folytatott trachoma-gyógyitás mindenfelé észlelt 
sikertelenségének többféle oka van; egyik a kezelés nem elég kitartó és pontos 
volta (a kijátszás a betegek részéről), másik a legtöbb trachoma-gyógyitással 
foglalkozó orvos szemészetbeli járatlansága (az egyénileg helyes eljárás el nem 
találása, a sablonszerii.ség), - harmadik az, hogy ezen orvosok működése, 
ügyessége, eredményei, gyakori ellenőrzés alatt nem állanak s az illetők eseten
ként tájékoztató, irányadó tanácsban, szakszerü utba igazitásban nem része
sülnek, nem is részesülhetnek, mert a trachoma-ügyet vezető orsz. közegészségi 
felügyelő, (kinek jelenlétét a bizottság fájlalva nélkülözte) erre rá nem érhet. 

3. Hogy az országos költségek, melyekbe ezen járvány körüli eljárás kerül, 
kárba ne veszszenek, a bizottság általában kivánatosnak, és az eredmény javi
tására egyedül alkalmasnak azt tartja, hogy 

a) a trachoma gyógyitására hivatalból köteles, vagy épen arra kirendelt 
orvosok ebbeli jártassága, ügyessége fokoztassék; 

b J működésük gyakori, szakszerü ellenőrzés alá vettessék s ők magok 
gyakran részesüljenek egy föléjök rendelt valódi szakember tanácsaiban; 

c J hogy a sulyos, veszélyes trachoma-esetek valóban szakszerü, erélyes 
gyógyitásban részesüljenek. 

4. Ezen általánosságban kifejezett vélemény valósitásának módja néze
tünk szerint az lenne, hogy - megtartva minden eddig érvényes rendelkezést 
a trachomások nyilvántartására stb. vonatkozólag -

a) oly helyeken, hol kevés (bizonyos absolut számon, de nem a lakosság 
valamely megszabott százalékán alól levő) a trachomások száma, a kezelést 
végeznék a községi orvosok, de a mindjárt emlitendő gyakori ellenőrzés mellett; 

b J hol a szám nagyobb, külön tra9homa-orvosok végeznék a kezelést, kik 
a most szokásban levőnél jóval hosszabb tanfolyamban nyernék a kiképzést, 
s kik kiváltkép a szemészeti diagnostikában volnának magasabb szinvonalra 
emelendők; 

c) a szükséghez képest több vagy kevesebb, legczélszerübben minden 1-2 
(fertőzött) vármegyére egy ''országos szemorvos)) neveztetnék ki, a ki lehetőleg 
a megyei székhelyen laknék, minden trachomás községet gyakran, pl. 2-3 he
tenként1 szükség esetén gyakrabban, meglátogatna, a kezelő orvosokat oktatná, 
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egyes esetek nehézségeit tanácsaival könnyitené, a pontatlanságot kiirtaná, mint 
képzett szakember, a szemgyógyitás terén a közönség bizalmát másként is fokozná, 
a most gyakran előforduló diagnostikai baklövéseket, versengéseket megszün
tetné; 

d) ugyanezen országos szemorvos vezetése alatt lenne egy kisebb vagy 
nagyobb szemkórház is, hol a sulyosabb vagy operálást kivánó eseteket gyógyi
taná, felhasználhatva mindazon erélyesebb és behatóbb kezelési módokat is, 
melyek a trachoma-orvosok által nem gyakorolhatók; 

e) ezen országos szemorvosokat volt egyetemi szemkórházi tanársegédek
böl és gyakornokokból, volt kórházi szemosztályi alorvosokból kellene válasz
tani, illendő fizetéssel látni el, magángyakorlatukat csak szemészeti téren engedni 
meg s hivatalukat közvetlen a miniszterium illető osztálya (vagyis az ezen ügy
gyel foglalkozó orsz. közegészs. felügyelő) alá rendelni; · 

j) ily módon a fertőzött tájakon, e szakemberek közbejöttével, meg volna 
előzhető, a másként hivatalos orvosok trachoma-ügyi működésének mellőzése 
által, az a sok tévedés, mely a szóban levő baj felismerése és kezelése körül elő
fordul ; a bizottsági tagok tapasztalása szerint az egyénenként alkalmazandó 
enyhébb vagy erélyesebb eljárás szakszerűen volna megállapitható, a sablon
szerű eljárás gyötrelmeitől, anyagi káraitól, minden terheitől megmenekednék 
a közönség egy része, melyre nézve a hivatott szakember a mostani, sokszor 
vexatorius eljárás helyett alkalmazkodó és mégis czélra vezető gyógymódot is 
találhatna, de a képzetlen kezelő orvos nem talál. 

A trachoma-orvosok működésének ily közvetlen vezetése, meg a szemkór
házak felállitása, (melyek a most is kórházi ápolásra költött összegből alig ha 
nem fentarthatók volnának) mindenek előtt azért volna hasznos, mert gyorsan 
emelné az egész védekező eljárásnak (eddig nem igen erős) hitelét a közön
ségnél. 

Különösen fontosnak tartja a bizottság a kezelés folyamában gyógyult, 
vagy tetemesen javult s egy időre felszabaditott trachomások időnként (pl. havon
ként) való ellenőrző szemlére berendeltetését, az eljárásnak szelíden és emberi
ségesen a baj fokához és az egyének családi érdekeihez alkalmaztatását, a mi 
(a fentebbiek szerint) csakis alapos szakember által tört~nhetik. Ugyanezt mond
hatjuk a gyanus és valóban trachomás emberek megkülönböztetéséről, valamint 
az előbbiek kezelés közben való megfertőztetésének elháritásáról is. 

A bizottság feleslegesnek tartja, nincsenek is hozzá adatai, hogy a tett 
javaslatok kivitelével járó terheket kiszámitsa; a trachoma által veszélyeztetett 
érdekek úgyis nagy áldozatokra késztették az országot eddig is, és véleményünk 
szerint nem annyira szaporítani, mint másként használni lesz szükséges az 
eddig is kiadott összegeket. 

A bizottság nevében kérem a t. Szakosztályt, tegye magáévá e javaslatokat 
és beterjesztvén a vándorgyűlés központi választmányához, kérje fel azt ez~n 
javaslatoknak a maga helyén való előteijesztésére és valósitására. 

Kitünő tisztelettel 
Nagyvárad, 1890. aug. 18. 

* 

Dr. Imre József, 
a trachoma-ügyben kikülcfött bizottság 

elnöke. 

·Ezenkívül indítványokat elfogadott az orvosi szakcsoport: dr. Kornstein 
Lajos előadása kapcsán fölterjesztést az orvosi titoktartás rendezéze ügyében; 
a természettudományi szakcsoport: dr. Lakics Ferencz előadása kapcsán fölter
jesztést a csillagvizsgáló felállítása ügyében. 
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6. Orvos-sebészi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

Jegyzőkönyv, felvétetett a .Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXV'. 
vándorgyűlése orvos-sebészi szakcsoportjának 1890. évi aug. 17-én 

tartott üléséről. 

Elnök: dr. Pw;jesz Zsigmond a gyülést a «Therapia viszonya a természet
tudományokhoz» czimü beszéddel nyitotta meg. 

Ezután a szakbizottság jegyzőivé dr. Gubicza Tádé és dr. Grósz Menyhért 
kérettek fel. 

Továbbá a biráló bizottság tagjaiul: dr. Pertik Ottó, dr. Oláh Gyula, 
dr. Török József, dr. Varga Géza, dr. Róna Sámuel, dr. Barts József, dr. Án· 
gyán Béla, dr. Schwartzer Ottó kérettek fel. . 

Az elnök dr. Chyzer Cornél abbeli indítványát mutatja be, hogy mondJa 
ki a szakosztály, miszerint a vándorgyülés alapszabályai akképen mó~ositan
dók lennének, hogy tagokul csakis az orvosi és természettudomány~,. vagy 
ezekkel rokontudományokkal szakszerüen foglalkozók lehetnek szavazati Joggal 
felruházott tagok, a többiek csak mint részvevők tekintendők. . . 

Dl'. Kovács felszólalása után ez inditvány a nagyválasztmányhoz utas1ttatik. 
Dr. Konrád inditványozza, hogy miután a központi választmány a 

Tátra-Füreden nyert mandátuma értelmében a kamarák ügyében e~járt: a 
kamaráknak további tárgyalása a vándorgyülések tárgyát nem képezheti. 

Dr. Kovács József, dr. Oláh Gyula, dr. Tauffer Vilmos felszólalása és 
dr. Konrád Márk azon magyarázata után, hogy inditványa csakis ezen vándor
gyülésre szól, elnök szavazást rendel el s a szavazók többsége az inditvány 
fölött a napirendre térést határozza el. 

Az elnök felszólitja a jelen volt tagokat, hogy különválva orvosi és sebészi 
szakosztályokhoz tetszésük szerint sorakozzanak. 

Dr. Berkovits Miklós szükségesnek látná, hogy a választmány, a szabályok 
értelmében, az egész szakcsoportnak 1/s-ából választatnék, és csak azután tör
ténnék meg a szakosztályok elválása. Indítványa dr. Schachter, dr. Hőgye.s, 
dr. Kovács, dr. Baron, dr. Konrád közbeszólása után szavazatra bocsáttatik 
s a szavazás utján többséggel a kisebbség azon indítványa ellen, hogy e szak
osztályok külön válaszszák kebelükből a választmányt, elfogadtatott. 

Elnök a választmány megválasztására a szavazást elrendeli s a szavazatok 
gyüjtésére dr. Tauffer Vilmos elnöklete alatt dr. Oláh Gyula s dr. Berkovits 
Miklós tagokat küldi ki. Kijelenti egyuttal, hogy 23 tag választandó. 

Beadatott összesen 67 szavazó jegy, ezek közül 59 nevekkel ellátott, 
8 pedig név nélkül (ráírva c~protestálunko ). , 

Megválasztattak: dr. Angyán Béla, dr. Aldor, dr. Árkövy, dr. Berger F., 
dr. Berger E., dr. Dollinger, dr. Dőry, dr. Grósz A., dr. Hová,nyi, dr. Hutyra, 
dr. Hőgyes, dr. Imre, dr. Konrád, dr. Lechner, dr. Nékám, dr. Onodi, dr. Serly, 
dr. Szili, dr. Tauffer, dr. Ujfalussy, dr. Bókai. 

Elnök kihirdeti a választás eredményét, ekkor dr. Baron Jónás egy 36 tag 
által aláirt protestátiót jelent be az ellen, hogy noha a szakcsoport két osz
tályra volt osztva, a szakcsoport mégis mind a 2 szakosztály számára meg
választotta egyszerre a nagy választmány tagjait. 

Ezután az elnök 2 osztály megalakulását kijelenti s fölkéri a. tagokat 
délutáni összejövetelre 3-5 óráig megjelenni; bejelenti továbbá, hogy dr. 
Moravcsik előadását közbejött akadály miatt nem tarthatja meg. 

. 
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Az orvosi osztályban elnök: dr. Purjesz Zsigmond. Jegyzők: dr. Gubicza 
Tádé és dr. Grósz Menyhért. 

Nagy-Várad, 1890 aug. 17-én. 
Dr. Gubicza Tádé, Dr. Purjesz Zsigmond, 

jegyző. elnök. 

Jegyzőkönyv a .Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlései 
orvos-sebészi szakcsoportjának 1890 aug. 19-én délután tartott üléséről. 

Elnök : dr. Purjesz Zsigmond. · 
1. Dr. Genersich Antal tanár előadást tart: <cGyakorlati megjegyzések 

a tetemvizsgálatra nézve)) czimen. Előadása végeztével ajánlatba hozza, hogy 
tétessenek a szakcsoport részéről lépések, hogy az Igazságügyminiszter és Bel
ügyminiszter kéressenek meg arra, hogy a hatósági és törvényszéki orvosokat, 
az előadó által bemutatott hullavizsgálati ürlapok használatára utasitsa. 

Dr. Pertik Ottó inditványozza, hogy dr. Genersich Antalnak előadásáért 
és az oly nagy gyakorlati fontosságu ürlapok szerkesztéseért a szakcsoport 
jegyzőkönyvi köszönetet szavazzon. 

A szakcsoport dr. Pertik Ottó indítványára dr. Genersich Antalnak 
egyhangµlag köszönetet szavaz, inditványát pedig pártolólag a központi 
választmánynak adja át. 

2. Dr. Oláh Gyula előadást tart: <cA közegészségi közigazgatás szakhiva
talainak államosításáról» czimen. Előadása végén inditványozza, hogy a Bel
ügyminiszterhez és a képviselőházhoz kérvény intéztessék aziránt, hogy a köz
egészségügy államosittassék. 

Dr. Chyzer Kornél nem bánja, ha a szakcsoport az egészségügy államosi
tásának szükségét a maga részéről mint határozatot kimondja, de az eddigi 
tapasztalatok alapján a kérvényezés ellen van. 

Szavazásnál dr. Oláh Gyula indítványa szótöbbséggel elfogadtatik. 
3. Dr. Geber Ede tanár előadást tart: (( Syphilis és carcinoma t czimen. 
4. Dr. Berényi Ferencz előadást tart : <e Községi közegészségügyi közigaz-

gatás módszerei)) czimen. . 
5. Dr. Kornstein Lajos előadást tart: <cAz orvosi titoktartásról» czimen. 

Dr. Genersich Antal, dr. Glaser Marczel hozzászólása után, dr. Glück 
Ignácz inditványára a szakcsoport elhatározza, hogy az orvosi titoktartás 
kérdésének szabályozása iránt a Belügyminiszternél teendő lépésekre 
kéri föl a központi választmányt. 

6. Dr. Neumann József az arcz és homlok üregeinek átvizsgálására szol
gáló villamos lámpa-készüléket mutat be. 

Dr. PU?jesz Zsigmond, 
elnök. 

7. Az orvosi szakosztály jegyzőkönyvei. 

Jegyzőkönyv, felvétetett a .Magyar Orvosok és Természetvizsgálók orvosi 
szakosztályának Nagyváradon 1890. évi aug. 17-én tartott szaküléseöől. 

Elnök: Dr. Purjesz Zsigmond tnr; jegyző : Dr. Grósz Menyhért. 
Dr. Róna Samu előadást tart ((az extragenitalis infectióról, tekintettel 

hazai viszonyainkra." 
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Dr. Donáth Gyula «Á traumaticus neurosisról1> értekezik. 
Dr. Baruch látott ijedtség után néínél az előadó által vázolt tünetcsoportot 

föllépni, de miként ezt, úgy előadó eseteit sem tartja traumaticus neurosisok
nak, miután egyetlen oly tünet sem emlittetett fel, mely kizárólagosan a szób~n 
levő betegség tulajdona lenne, miután hasonlókat hysteriánál és neurasthemá
nál is találunk. 

Dr. Glück Ignácz egy gyakorlatában előfordult esettel kiván a betegség 
casuistikájához hozzájárulni. Esetében a baj melancholikus depressióval járt, 
mit csakhamar a dementia kifejezett tünetei követtek. 

Dr. Lechner Károly Barucbchal szemben kijelenti, hogy a traumaticus 
neurosis létezését ma már tagadni nem lehet, csupán csak az lehet a kérdés, 
hogy valjon kedélyrázkódtatás vagy trauma okozta-e a betegséget. Ez az, a mi 
elintézésre vár. Lehet vasomotoricus hüdés a baj oka. L. kérdi előadót, hogy 
az ő eseteiben nem voltak-e oly tünetek észlelhetők, melyek vasornotoricus 
zavarokra lehetnének visszavezethetők? · 

Dr. Donáth Lechner kérdésére azt jegyzi meg, hogy egy esetében bö izza
dást, máskor igen szapora pulsust észlelt, melyek mindenesetre vasomotoricus 
zavarokra engednek következtetni. 

Dr. Arányi Gusztáv «Á tuberculosis prophylaxisáról11 tart előadást. 
Dr. Pécsi Dani «A védhimlő-oltásról1> tart előadást. 
Dr. Bácskai Béla előadóval szemben megjegyzi, hogy a tehénhimlő 

nyirok igen erős higitásban szurás által is alkalmazható. Felemliti, hogy Arad
megyében az ő tehénhimlőnyirk-intézetéből kikerült anyaggal eszközölt 14,000 
oltás közül 9000 szúrással alkalmaztatott biztos eredménynyel. 

Dr. Berényi Ferencz közegészségügyi táblázatait mutatja be. 
Elnök a holnap d. e. szakülés elnökévé dr. Konrád Márkot ajánlja. Egy

hangulag megválasztatik. 

Dr. 0-rósz Menyhért, 
szakosztályi jegyző. 

Dr. Purjesz, 
szakosztályi elnök. 

Jegyzőkönyv, felvétetett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálólo XXV. 
vándorgyiUésének orvosi szakosztályán 1890. évi aug. 18-án tartott 

üléséről. 

Elnök: Dr. Konrád Márk; jegyző: Dr. Gubicza Tadé. 
Elnök d. e. 9 órakor a gyülést megnyitván, köszönetét fejezi ki a bizalom

ért, hogy az elnöki tisztre választatott, azután felkéri dr. Purjesz Zsigmond 
egyet. tanárt előadásának megtartására. 

Dr. Pu1jesz: <<a typus abdominalis és malaria vegyes infectiójárólii szólva 
felemlíti, hogy a kérdés csak úgy lenne eldönthető, ha előbb megállapittatnék, 
hogy 1. félbenhagyó láz typhusnál egyáltalán fordul-e elő; 2. ha igen, ez csak 
úgy értelmezhető-e, hogy typhus és malaria együtt van jelen. Az itt szóba 
jöhető lázmódosulatok részletezése után arra az eredményre jut, hogy nem 
ismer olyan eseteket, melyek így volnának értelmezhetők. De mivel 2 év előtt 
dr. Korányi által a tud. akadémián ily esetek bemutatva lőnek, vizsgálat alá 
veszi ezen eseteket is, és azon végeredményre jut, hogy ezek a vegyes infectio 
alapján szintén nem értelmezhetők. 

Dr. Donáth óhajtandónak tartaná, hogy az egyetemeken szorgos vizsgá
latok és kisérletek tétetnének oly czélból, valjon csakugyan létezhetik-e a 
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vegyes infectio s erről szeretne közleményeket hallani különben az előadó által 
birált eseteket ő sem tartja vegyes infectiónak. 

Dr . .11.ngyán tapasztalásból meggyőződött a vegyes infectio létezéséről, 
s felhoz két esetet, hol mindkettőben a cholerás beteg variola verát kapott, de 
az e~őadó által bírált eseteket ő sem tartja vegyes infectión alapulóknak, hanem 
atyp1cus- vagy esetleg recidivált typhus abdominalisnak. 

D?·· UjJ~lusy szintén észlelt vegyes infectiót, nevezetesen egy heveny 
pen;iph1gus kozb~n fellépett erysipelas faciei-t, s észlelt recidiv. typhus abdoroi
nahst ; a vegyes mfectióról meggyőződött, hogy létezhetik, de a bírált eseteket 
ő is recidivált typhus abdominalisnak tartja. 

Dr. Hőgyes számos esetben meggyőződött arról, hogy a veszettség vírusá
val beoltott, s viziszonyban kiruult állatoknál más infectiosus betegségek is 
fordultak elő, a vegyes infectio lehetőségéről teljesen meg van győződve; de a 
bírált es~te~!:lt __ íg~, a ~i~t _fejtegetve s _bonczol~a va:nnak, ő is recidiv typhus
nak tartja. Oromet feJez1 k1, hogy oly ket tehetseg, mmt dr. Korányi és dr. Purjesz 
egymás tapasztaláson alapúló nyilatkozatait bírálat tárgyává teszik s így a 
kölcsönös bir~lat s viszonbirálat által az igazságot előtüntetni segítenek. 

Dr. Pur;esz még pár szóban refl.ectálva előtte szólónak néhány kifejezé
sére, a vita berekesztetett. 

Ezután az elnök az ülést 5 perczre felfüggesztette. Szünet után érte
kezett: 

Dr. Szili Adolf »a J.átóideg morphographiájáról,11 utána 
, pr. _Erőss Gyula «Üsszehasonlitó vizsgálatok a langyos fürdők és belső 

lazcs1llap1tó szerek hatására vonatkozólag, ujszülött gyermekelméb czimü elő
adását tartotta meg, melynek végeztével az elnök, az idő előrehaladott volta 
miatt, az ülést bezárja s folytatására d. u. 1/ 2 3 órát tüzi ki. 

Nagyvárad, 1890 aug. 18. 
Dr. Gubicza Tádé, 

jegyző. 
Dr. Konrád Márk, 

elnök. 

Jegyzőkönyv, felvétetett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. 
évi aug. 18-án d. u. tartott orvosi szakülésérűl Nagyváradon. 

Elnök : Dr. Ángyán !Jéla; jegyző: Dr. Grósz Menyhért. 
Dr. Erőss Gyula: « Osszehasonlitó vizsgálatok a langyos fürdők és belső 

lázcsillapitó szerek hatásaira vonatkozólag ujszülött gyermekeknéh czimen 
d. e. tartott előadása felett tartandó discussio jelen d. u. ülésre halasztatván 
elsőnek Dr. Schfff Ernő szól a tárgyhoz. Hozzászóló is észlelt ujszülötteknéÍ 
24-48 óráig tartó lázat, s ezen láz fellépésének magyarázatát illetőleg egyetért 
e~őadóval. Kérdi el~~d~~' ~ogy ujszü~ö~t~knél az antipyrinnek 10-15 ctgrnmyi 
tobb napon keresztul tortent adagolasatol nem észlelt-e káros következménye
ket? Fölszólaló még idősebb csecsemőknél is kerüli az antipyrint, chinint rossz 
izük miatt s ezek helyett antifebrinnek kicsiny adagjait használja. A langyos 
fürdőktől ő is kitünő hatást észlelt ujszülötteknél. 

Dr. Bókai János legelőbb egy megjegyzést kíván tenni az ujszülöttek 
köldök-megbetegedéseit, s nevezetesen a köldök-üszkösödést illetőleg. Alkalma 
volt 4 éven át vizsgálni Tauffer tnr. klinikájának ujszülöttjeit, s mondhatja 
hogy köldökmegbetegedést általában ritkán észlelt, a köldök-üszkösödés pedi~ 
plane alig fordult eő. Előadó vizsgálatait uttörőknek ismeri el. A megejtett 
vizsgálatokból az . tűnik ki, hogy az uj szülöttek lázas n;10zgalmainak egy része 



42 

ephemer jellegü, másik része tartós. Mindenesetre feltünő jelenség, hogy a láz 
az ujszülöttek oly jelentékeny számánál fordul elő. Felszólalónak kevés tapasz: 
talata van az antipyrint illetőleg ujszülötteknél, miután elve, hogy 1 éven aluh 
gyermekeknek antipyrint nem ad. Kerüli az antipyrint annál is inkább, m~után 
mások tapasztalatai szerint ezen antipyreticum komoly zavarokat okoz. S miután 
a láznak csökkentése, illetőleg megszüntetése más, kevésbé veszélyes módokon 
is elérhető, nincs is szándéka az antipyrint ujszülötteknél megkísérteni. 

Dr. Barts-nak egyetlen esetét kivéve soha sem volt alkalma, köldök
megbetegedést észlelni, s így nem tarthatja oly gyakran előforduló bajnak, mint 
azt előadó állitja. 

Dr. Erőss Gyula előadó dr. Schiff kérdésére vonatkozólag azon tapasz
talatának ad kifejezést, miszerint az antipyrin hosszabb adagolása után igen 
ritkán észlelt csekélyel:>b mérvü zavarokat. A köldök-megbetegedések sokkal 
gyakoriabkak, mint azt általában hiszik. Az antipyrint illetőleg felhozott aggo
dalmakat subjectiv természetűeknek tartja, ő soha komolyabb hátrányait nem 
észlelte e szernek. Ujszülöttek jobban tűrik az antipyrint, mint a nagyobb 
gyermekek. Chininnek nincs az a kedvező befolyása a lázra, mint az anti
pyrinnek. , 

Dr. Onodi Adolf három előadást tart: 
a) A hangréstágitó rostok gyorsabb elhalásáról. 
b) Pharingitis fibrinosa chronica. · 
c) Az orr refiex-zárizmairól. 

Dr. Bókai János ((A vörheny; fölötte rövid lappangási idejéről tart 
előadást. 11 

Dr. Lechner Károly: ((Az izommunka szerepköre értelmi működésünkben 
tekintettel a testgyakorlásra» czimen tartott előadása után Dr. Oláh Gyula azt 
jegyzi meg, hogy azért, mert némelyek által a szertornászat a kellő okszerü
séggel nem vezettetik, nem indokolt ezen a traditio és történet által sanctionált 
testgyakorlási módnak elvetése. Felszólaló a kellően ellenőrzött és okszerűen 
vezetett szertornázás fentartását szükségesnek tartja. 

Dr. Lechner válaszában arra emlékeztet, hogy a régi gladiatorok, kik egy
oldalulag erősítették izmaikat, elmegyönge férfiak voltak. Utal Angliára, mely
nek népe legerősebb, de ott nem a szertornázások, hanem a játékok üzetnek. 

Dr. Scheiber S. H. ((az agarophobiáról (tériszony) és hason kóralakokról 
eset kapcsán» czimü előadását tartja meg. 

Dr. Hankó Kálmán és dr. Gerlóczy Zsigmond: <1Budapest fürdői .és 
ásványvizeÍ» czimü munkálatainak első része a megjelenésben gátolt szerzők 
kívánságai szerint jegyző által felolvastatik. 

A holnapi d. e. üles elnökévé dr. Ujfalussy József választatik meg. 
Dr. Grósz Menyhért, Dr. Ujfalussy Józs~f, 

jegyző. elnök. 

Jegyzőkönyv, felvétetett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXV. 
vándorgyűlésének orvosi szakosztályán 1890 augusztus 19-én tartott 

üléséről. 

Elnök: Dr. Ujfalusy, jegyző: Dr. Gubicza Tádé. 
Dr. Szontágh Felix értekezik ((a gyermekek rostonyás tüdőlobjáról. » 
Dr. Neumann elő.adásában azon elvekről értekezik, melyek az idült gége

bajok gyógyításánál figyelembe veendők, utána 
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Nendtvich Károly tanár Gasteinról és a többi fürdőkről általában tart 
felolvasát. 

Dr. Glück a felolvasásnak orvosi részét már rég tulhaladottnak s egészen 
fölöslegesnek tar~ia. 

Dr. Schiff. Ernő <1a hffimatologicus vizsgálatokról icterus neonatorum»-nál 
értekezik saját vizsgálatai alapján. ' 
, Dr. Do:i.áth felhívja a gyermekorvosok figyelmét azon irányban való vizs

galatokra, v~uon az epesavak nem szerepelnek-e mint okozók az icterus neona
torumnál? 
. Dr. fiJrőss kérdi a felolvasót, nem tapasztalta-e a hőmérsék csökkenését 
icterus neonatorumnál. 

. . Dr. ~chijf dr. Donát_ felszólalására megjegyzi, hogy ő szintén szükségesnek 
tartja a v1zsgálatolmak mmél szélesebb alapokra való fektetését az icterus neo
nato~m:~ kele~~ezését .illetőleg; dr. Erősnek pedig kijelenti, hogy arra, vajjon a 
hőmersek csokken-e icterus neonatorumnál, még eddig különös sulyt nem 
fektethetett. 

Dr. Metzger ((a kőszéntöl leszármazó gyógyanyagokról» értekezik. 
Kelt Nagyváradon, 1890 aug. 19-én. 

Dr. G~tbic~<;i Tádé Dr. Ujfalusy Józsf:f 
J egyzo. elnök. 

3. Sebészi szakosztály jegyzőkönyvei. 

Jegyzőlcönyv, felvétetett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálólc XXV. 
vándorgyíllése sebészeti szakosztályának 1890 aug. 17-én de'lelőtt 

tartott ülésében. 

Elnök: Dr. Tauffer Vilmos egyet. tanár megnyitja a gyűlést azon kéréssel 
hogy az idő előrehaladottsága miatt ezen gyűlés csakis a megalakulást eszkö~ 
zölje és az elő.adásokat a d. u. 3 órakor tartandó ülésen kezdje meg, a mi 
e~fogad,tatván, J~gyzőkül dr. Méri Sándor és dr. Edelmann Menyhért, a biráló 
b1zottsagba pedig dr. Grosz . Albert, dr. Ottava Ignácz, dr. Verebély László, 
dr. Temesváry Rezső, dr. Batizfalvy Sámuel, dr. Szili Adolf és dr. Báron Jonás 
urak választattak meg. 

. Báron Jónás tr. kifogásolja az orvossebészi szakcsoport eljárását, mert 
szermte nem a szakcsoport, hanem a szakosztályok dolga, az alapszabályok 
értelmében, a választmányi tagok megválasztása. 

lplnök kijelenti, hogy az orvos-sebészi szakcsoport e~járását a szakosztály
ban vita tárgyává tenni nem lehet, miután ez irányban már az orvos-sebészi 
szakcsoport végérvényesen intézkedett. Ezzel az ülést bezárja. 

Kelt Nagyváradon, 1890 aug. 17 -én. · 
Dr. Méri Sándor, 

jegyző. 
Tauffer Vilmos, 

ülés-elnök. 

Jegyzőkönyv, felvétetett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXV. 
vándorgyűlése sebészeti szalcosztályánalc 1890 aug. 17-én déllitán 

tartott iUéséről. 

Elnök: Dr. Tauffer Vilrnos egyet. tanár. Jegyző: Dr. Méri Sándor. 
Elnök megnyitván az ülést, társelnökül az általa tartandó előadás tarta-



mára dr. Imre Józsefet kéri fel, ki elfoglalván az elnöki széket, Tai~ffer Vilmos tr. 
egyet. tanár megtartja előadását ((a méhrostdaganatok gyógykezelésének java
latairól 435 eset kapcsám. 

Konrad tr. nagy köszönettel fogadja az érdekes előadást annál is inkább, 
mert köztudomásu, hogy előadó mily kifejlett technikával bir s mégis mennyire 
megszoritja a hysteromyotomia indicatióit. 

Elnök ismét átvevén az ülés vezetését 
Ottava Ignácz tr. egy. m. tnr. tartja meg előadását a cctrachomáról», utána 
Grósz Emil tr. hasonlókép a (( trachomárólo tart előadást. Mindkét elő-

adás felett együttesen történt a discussio, melyben 
Mayer tr. a conjunctiva kimetszését elítéli és óvakodásra int az infiltratum 

edzésénél, mert ez rosz eredményeket szül. 
Imre tr. szerint az edzés korszaka lejárt, mert nem volt megbizható. Saját 

tapasztalata szerint jó eredménynyel jár a szemnek bő irrigatiója, a mit ő bór
oldattal eszközöl, hogy ne érintse hosszu ideig váladék a bulbust. Másrészt 
pedig a conjunctiva kimetszését, mely általánossá nem válhatik, helyettesíti a 
csomóknak thermocauterrel való elpusztitásával. A trachoma elleni védekezés
nek hiánya, nemcsak a hivatalos közegek lanyhaságában keresendő, hanem az 
eddigi gyógyitásmód is igen lassu és bizonytalan. Specialisticus kórházi keze 
lésre van szükség, és azért egyes szemkórházak volnának felállitandók. 

Grosz Albert tr. azon indítványt terjeszti a szakosztály elé, hogy a vándor
gyűlés ajánlja a kormánynak, miszerint a trachoma terjedésének meggátlására 
az ország négy részében nagyobb szemkórházak állittassanak fel. 

Steiner tr. szerint, a kórház, a mint az ma Szabadkán fennáll, nem 
felel meg a czélnak, mert tapasztalata szerint kötött utlevéllel szállitanak 
onnan trachomában szenvedőt más vidékre, másrészt pedig olyan is bejelen
tetik, ki nem szenved trachomában. 

Elnök az ügy érdekében Grosz tr. inditványát, mint külön kérdést, kivánja 
tárgyalás alá bocsátani; előbb azonban a kérdés tudományos oldala vita
tandó meg. 

lsekutz tr. a budapesti klinikán divó eljárásról emlékszik meg, hol az 
irrigatiót veszélyessége miatt nem alkalmazzák. A blenorrhmát azután a klini
kán úgy kezelik, hogy a beteg maga mosogatja bóroldattal szorgalmasan a 
beteg szemet. Ujabb időben Stellwag a mosogatásra kalium hypermanganicumot 
ajánl gyenge oldatban (0·1 O/o). Ez eljárás mellett az acut blenorrhooa gyógyu
lása legalább 10% javulást mutat. A trachoma kezelésénél sublimatot is alkal
maznak 1 : 500 vagy 1 : 400 oldatban, csakhogy a javulás ezen kezelés mellett 
rövid ideig tartó, mert csakhamar bekövetkezik a visszaesés, annyival is inkább, 
mert sublimat hosszabb ideig nem alkalmazható. A mosogatásokra sublimat 
alkalmazható 1 : 5000 oldatban jó eredménynyel. A csomók kinyomása ujabb 
időben cocain alkalmazásával terjedni kezd. A conjunctiva kiirtását csak kevés 
esetben kísértették meg, de rossz eredménynyel, mert a szemhéj zsugorodása 
folytán entropium keletkezik. 

Elnök miutll.n az előadók zárszóval nem kivánnak élni, visszatér a Grosz 
Albert tr. jnditványára. Jónak találná egy szűkebb bizottság kiküldését, mely 
a kérdésben még a vándorgyűlés tartama alatt egy elaboratumot dolgozna ki, 
melyet az osztály magáévá tevén, azt a központi választmánynak további eljárás 
végett megküldené. 

Ez elfogadtatván, a szűkebb bizottságba Imre tr. elnöklete alatt Ottava, 
Isekutz, Grosz Albert, Grosz Emil, Szili, Mayer és Steiner urak küldetnek ki. 
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Az idő előrehaladottsága miatt Richtmann tr. 
halasztatik. 

Miután még a holnapi nap üléseinek elnökéül 
tanár megválasztatott, elnök az ülést bezárja. 

Kelt Nagyváradon, 1890 aug. 17-én. 
Dr. Méri Sándor, 

jegyző. 

előadása a holnapi napra 

Bőke Gyula tr. egyetemi 

Tauner 
!! ' elnök. 

Jeguzőkönyv, felvétetett a .Magyar Orvosok és Tennészetvizsgálólc XXV. 
vándorgyíilése sebészi szakosztályának 1890 aiv(J. 18-án d. e. tartott 

üléséről. 

Elnök: dr. Bőke Gyula tanár. Jegyző: dr. Edelrnann Menyhért. 
1. Elnök megnyitja a szakülést, s megnyitó előadásában megemlékezik azon 

viszonyról, melyben a fülgyógyászat általában az orvosi tudomány többi ágai
hoz, különösen pedig a sebészethez áll, rövid visszapillantást vetve a fülgyó
gyászat történetére s fejlődésére. 

2. Dr. Richtmann Mór az ccaristoli>-ról tart előadást. Előadásához hozzá
szóltak: 

Dr. Szenes Zsigmond, kísérleteket tett az aristollal fülorvosi gyakorlatá
ban. Az eredménynyel nincs annyira megelégedve, mint előadó. Kiemeli az 
aristol azon tulajdonságát, hogy dobűri genyedésnél geny-retentiót okoz. De 
otitis externánál jó antisepticumnak bizonyult. Vagy 20 dobüri genyedés eseté
ben használatával föl kellett hagyni, chronikus esetekben absolute nem hasz· 
nálható. A bórsavat nem helyettesitheti. 

Dr. Glaser Marcel 9 ozrena esete kapcsán szól a tárgyhoz, melyekben 
tökéletes gyógyulás állt be. Az aristollal elért eredményt kielégitönek mondja. 
Három ily irányban megvizsgált esetében az aristol, haszn~latkor, a nyálban 
nem volt kimutatható. 

3. Dr; Verebély László m. tnr. előadást tart ((az empyrema gyógykezelése" 
czimmel. Elénk tetszéssel találkozó előadásában fölhívja tagtársait ily irányu 
adatok gyűjtésére. 

Dr. Isekutz László szól «a hályog-műtétekről». 
Előadása élénk discussióra adott alkalmat. 
Első sorban dr. Grósz Albert szól a tárgyhoz azon kérdést intézve elő

adóhoz: áll-e az, hogy a cocain a tensiót lefokozza a szemben? Ha ez áll, úgy 
szerinte a glaucomat nemcsak operativ lehetne kezelni. 

Dr. Grósz Emil kiemeli, hogy előadó nagy anyaga a Grnfe-féle extractio 
védelme a külföldi szemészekkel szemben, a kik e műtéti módot mindinkább 
mellőzik. Jobb eredményt, - csak 11/ 3°/o veszteséget- a külföld sem mutathat 
fel. Állitólag cocain által okozott kellemetlen tüneteket sepsis által okozottaknak 
tartja. 

Dr. Imre József előbbivel szemben megjegyzi, hogy a Grrefe-féle extractio 
még tökéletesithetö s így nem minden ok nélkül tértek el tőle a külföldön. 
A módositás szükséges. Az iriclectomia eliminálásának tendentiáját nem tartja 
lényegtelennek s kiemeli, hogy e tendentiának a budapesti szemészeti klinika 
is engedni volt kénytelen, midőn a metszés helyét módositotta s már nem 
csinál oly nagy iridektomiákat, mint azelőtt. 

Dr. Méri Sándor szerint a klinikán fölmutatott percentuatio fenn
maradna, ha. ott el is té:rnének & Gnefe-W'il ex;trii.~tiótN. Szerinte az; irif! ki nem 
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metszésének nemcsak kosmeticai, hanem a látás jósága szempontjából is 
jelentősége van. 

Dr. Ottava Ignácz, ki az összes operativ eljárásokat végig tapasztalta a 
budapesti szemészeti klinikán, elöauó adataihoz fölvilágositásokat nyujthat. 
Elv volt az iridectomiánál minél kisebb irisdarabot kimetszeni. Szerinte minél 
peripherikusabb a metszés s ha iris nem metszetik ki, annál könnyebben 
csúszik a sebnyilásba az iris. Kiemeli, hogy előadó adatait a lehető legszigorub
ban birálta. Jobb eredményt sehol sem mutatnak fel s hazánk épen nem szorul 
arra, hogy hozzánk külföldi szakerök hivassanak consultatióra. 

Előadó élve a zárszó jogával, kijelenti, hogy tapasztalatai szerint a cocain 
a tensiót fokozza már pupilla-tágitó hatásánál fogva. Bár ezt nem állítja teljes 
positivitással. Megemlékezik 3 esetről, melyekben cocain használata után 
heveny glaucoma lépett fel. Ezért, ha cocain adatik glaucomaellenes műtétnél, 
mellette pylocarpin is adandó. Méri trnak azt feleli, hogy a corneában végzett 
sebzésnél igen nagy az astigmatigmus; lebenyes metszésnél nagyobb az astig
matigmus, mint a Grrefe-félénél. 

5. Dr. Felcki Hugó értekezik az cc endoscopia szerepe az urethrabántal
maknál 1> czimmel s előadása kapcsán bemutat egy az endoscopiánál használt 
ujabb refl.ectort. 

6. Dr. Török Lajos cc az atheromák keletkezése)) czimű előadást tart. 
7. Dr. Szenes Zsigmond «a dobüreg heveny lobjának sebészi gyógykeze

léséről» tart előadást. 
8. Dr. Munk Jakab előadása következett «visszapillantás az antisepticus 

sebészetre>> czimmel. 
A tárgysorozat be lévén fejezve, elnök az ülést berekeszti. 
Kelt Nagy-Váradon, 1890 aug. 18-án. 

Dr. Edelmann Menyhért, Dr. Bőke Gyula, 
jegyző. elnök. 

<Tegyzőkönyv, felvétetett a Magyar Orvosok és Tennészetvizsgcílók XXV. 
vándorgyű,Use sebészeti szakosztályának 1890 aug. 1 8 -án délután 

tartott iUéséről. 

Elnök: Bőke Gyula tr. egyet. tanár. 
J egyzö : Méri Sándor· tr. 
Abonyi József tr. tartja meg előadását «a bromrnthylröl 1J, utána 
Temesváry Rezső tr. előadása cca villamosság és massage a nögyógyászat

bam következik és miután 
Munk Jakab tr. némely pontra a kért felvilágositásokat megkapta, 
Tauffer Vilmos tr. szólal fel, kijelentvén, hogy a massaget a nőgyógyá

szatban kényes természeténél fogva csak a legkisebb körre szorította és főleg 
izzadmányok rögzitö terményeinél ért el szép eredményeket. Ki kell azonban 
jelentenie, hogy véglegesen egy prolapsus sem gyógyult meg a massage alkal
mazására s így a massage a későbbi operatio kezeléshez csak jó bevezetést 
képez. Ami a villamosság alkalmazását illeti, tapasztalata csak tiz esetre szo
ritkozik, melyeknél, daczára annak, hogy desperalt esetek voltak, mégis brilláns 
volt az eredmény, és ez inditotta öt arra, hogy a hysterotomia indicatióját 
megszoritsa. Jól kell azonban distingválni, hogy hol alkalmazandó a villamos
ság, melynek különösen érzéscsillapitó hatását észlelte. A legszebb eredményt 
interstitialis myomálruál látta, jóllehet ezek a palliativ kezelésre a legrosszabbak. 
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Kellő cautelák mellett a villamosságot, mint palliativ eszközt, igen melegen 
ajánlhatja, de 150 milliamperen tul nem kell menni. 

Temesváry tr. igen örül, hogy alkalmat adhatott Tauffer tanárnak nézetei 
elmondására. 

Prochnov J ózsef tr. «a húgyhólyagkö alakulásairól» tart előadást, készít
mények bemutatásával. 

Miután a holnapi ülés elnökéül Verebély László tr. e. m. tnr. megválasz
tatott, 

Elnök az ülést bezárja. 
Kelt Nagyváradon, 1890 aug. 18-án. 

Dr. Méri Sándor, 
jegyző. 

Dr. Bőke Gyula, 
ülés-elnök. 

Jegyzőkönyv, felvétetett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXV. 
vándorgyű,lése sebészi szakosztályának 1890 aug. 18-án délelőtt tartott 

üléséről. 

Elnök : D r. Verebély L ászló, jegyző: dr. Edelmann Menyhért. 
E lnök megnyitja az ülést. 

. pr. Béjke Gyula tanár tart előadást cc a csecsnyujtványok üregének ·meg-
nyitasaD cz1men. 

Dr. Reder fogorvos bemutatja fogemeltyüjét. 
D r. Geber E de előadása a délutáni ülésre halasztatik. 
Dr. I mre Józs~f felolvassa a trachoma ügyében kiküldött bizottság 

jelentését. 
A jelentéshez hozzászóltak dr. Baruch, dr. Faragó és dr. Blau Adolf. 

Dr. Baruch kimondatni kéreti, hogy a sporadice föllépő esetek hatóságilag 
kényszerittessenek kórházba; körvonalozni óhajtja, mely esetben alapittassék 
trachoma-kórház s neveztessék ki trachoma-orvos, ajánl;a, hogy a költségekkel 
nem a községek, hanem az állam terheltessék. 

Dr. Faragó (Szeged) kijelenti, hogy előtte szóló ajánlatai s kívánalmairól 
a kormány már intézkedett rendeletek utján. 

Dr. Imre kéri a szakosztályt, hogy a jelentés, illetőleg javaslat kellő helyre 
juttattassék. 

A szakosztály a kiküldött bizottság jelentését magáévá teszi s gondoskodik 
róla, hogy kellő helyen figyelembe vétessék. 

Dr. B arna fogorvos bemutat egy késziiléket altatási czélra. 
Kelt Nagyváradon, 1890 aug. 19-én. 

Dr . . Edelmann Menyhért, 
j egyző. 

Dr. Verebély László, 
elnök. 

9. Természettudományi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

A .Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. au,gi1JSzb71Js hó 17-én 
Nagyváradon tartott XXV. vándorgyű,lése természettivdományi szak

osztályának jegyzőkönyve. 

Elnök: dr. Szabó József. Jegyző: dr. Szterényi Hugó. 
1. A szakosztályt a nagygyűlés megbizásából dr. Koch Antal, kolozsvári 

egyet. tanár, a következő beszéddel nyitja meg: 
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Beszédében kiemelte azt az örvendetes tényt, miszerint ujabb időben 
hazánkban is a természettudományok minden ágának mivelése mind szélesebb 
körűvé és intensivebbé vált és, hogy buzgó törekvéseink és buzgó haladásunk 
e téren a művelt külföld elismerését is kivívta. Volt idő, a mikor csak az orvo
sok és természetvizsgálók vándorgyülései adták némi jelét annak, hogy nem 
csupán az ország központjában, az egyetem és tudományok társulatainak 
körében, de a vidéki városokban is foglalkoznak a természettudományok ápo
lásával és fejlesztésével; de ilyen egyes kivételeknek a működése még nem 
keltett általánosabb érdeklődést a természettudományok iránt s így csaknem 
nyomtalanul eltűnt. A természettudományok szélesebb körű és mélyrehatóbb 
ápolása hazánkban, bátran lehet mondani, hogy már fönálló főiskoláink koi·szerü 
berendezésével a szerényebb viszonyok közt működő, de hivatását komolyan 
betöltő kolozsvári egyetem felállításával, nemkülönben egyéb tudományos 
alapon, bár gyakorlati irányban működő intézetek, a minő pl. a m. kir. föld
tani intézet is, creálásával áll szoros kapcsolatban. Itt nevelkednek azon férfiak, 
kik a~ ország minden részébe szétviszik a természettudományi ismeretek 
magvait, azokat tovább hintve, terjesztve és lehetőleg fejlesztve is. A lelkeseb
beknek buzgósága kisebb vidéki természettudományi társulatokba összegyüjtik 
a szétszórt erőket, melyeknek a fővárosi . regibb társulatok pezsgő életéhez 
képest, bár szerény működése elébb-utóbb nem marad kihatás nélkül a művelt 
társa~alomra sem s ez abban észlelhető leginkább, hogy a természettudományi 
elöadasoknak meg olvasmányoknak hazánkban is van már igen tekintélyes 
szái::iu ~all!Sató. és .olvasó közönsége, söt hogy a természettudományi gondol
~od~smod is mmd JObban behat a művelt közönség minden rétegeibe. Valóban 
ohaJtandó, hogy a kormány minél több szellemi központot, egyetemet vagy 
~gy~~ tudományos intézetet állithasson még fel szerte az országban, s hogy az 
udvos. termé~~ettudományi mozgalmak ujabb meg ujabb vidéki természettudo
mányi egy~sulete~ keletkezése által minél inkább terjedjenek édes hazánkban; 
mer,t csak ugy fogiuk hova tovább elérni, hogy a természettudományok felvirá
gozasa a legműveltebb nyugati nemzetek magaslatára juttatja a magyart. 

.. ~: Dr. Koch Antal ajánlatára a szakosztály az elsö napra megválasztja 
elnokul ~r. ~zabó Józsefet, a második napra Frivaldszky Jánost, a harmadik 
napra Vidovics Bonaventurát, a nagyváradi állami főreáliskola igazgatóját. 

3. Jegyzőkül megválasztják: dr. Szterényi Hugót, dr. Lendl Adolfot, Len
gyel Istvánt, dr. Lakits Ferenczet, dr. Tóth Mihályt. 

4. Dr. ~zabó .. Józs§f elnök megnyitván a szakülés tárgyalásait, bejelenti, 
~ogy a, hétffü ~zaku~és 0 Felsége a király születésnapja alkalmából tartandó 
unnepelyes mise miatt csak 101/2 órakor kezdődik. 

, 5. Az ~lőadások megkezdése előtt dr. Fabinyi Rudolf, kolozsvári egyet. 
tanar,. a ~ovetkező megokolás kíséretében (l. melléklet) azt indítványozza, 
1;11ondJa ,ki a szakosztá~y, hogy a vándorgyűlések rendes tagja csakis az orvosi 
es termeszettudomány1 vagy ezekkel rokon tudományokat szakszerüen mivelő 
lehet, míg a többi résztvenni kívánó csak mint résztvevő tag szerepelhet, a ki a 
szavazati jogon kívül mindenben egyenjogu a rendes taggal. 

Rozsnyay Mátyás pártoló felszólalása után ct szakülés az indítványt ma
gáévá teszi és a nagygyűlés választmánya elé te1jeszteni határozza. 

, Dr. Sz°:_bó {ózs~f elnök utólag megjegyzi, hogy ezt a rendszert még csak 
a. nemetek. kovetik, másutt már régen elejtették és teljes egyenjoguságot bizto
s1tanak mmden tag részére. De kiemeli még azt is, hogy az indítványozó czélja 
a szakválasztmányban valósul meg. 
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6. Elnök előte1jesztésére megalakul a szakválasztmány következö tagok
ból: Antolik Károly, dr. Edelmann Se bő, dr. Fabinyi Rudolf, Gotthard Jenö, 
Hanusz István, dr. Koch Antal, dr. Lakits Ferencz, Metzger Antal, Nyiri György, 
Rozsnyay Mátyás, dr. Simonkai Lajos, dr. Szterényi Hugó, dr. Tóth Mihály, 
Vidovics Bonav., Veber Antal és mindazok, a kik a középponti választmánynak 
tagjai. 

7. A szakelőadások sorát dr. Simonkai Lajos, aradi föreá liskolai tanár, 
a következö czímű előadásával: « Ujabb mozgalmak és eszmék hazánk flórája 
terém, nyitja meg. 

8. A második előadó Hanusz István, kecskeméti föreá.liskolai igazgató 
volt, a ki <<A Tisza nyugatra való törekvéséről» értekezett. 
· 9. Harmadik előadó dr. Staub Mór, budapesti tanárképző-intézeti tanár: 
«A tavi rózsák multja és jelene" czimen tartott szabad előadást. 

A nagy tetszéssel fogadott előadás után dr. Szabó József elnök saját meg
figyelésP.i alapján is megerfüiiti az előadó nézetét a Nymphrea thermalis genézisé
ről és előadja, hogy a források kréta-korbeli hegynek tövében fakadnak, a 
hol trachyt-erupcziónak nyoma sincs, úgy, hogy az oligocén óta a viszonyok 
ott teljesen változatlanok maradtak. Ezzel kapcsolatban azt az eszmét is pen
díti meg, hogy a Nymphrea thermalis mellé honosittassék meg itt Nagyvárad 
környékén a Victoria regia is, a mely nemcsak e vidéknek, de egész hazánk
nak is nevezetességévé válhatnék. 

10. A szakülés többi, mára bejelentett tárgyai holnapra halasztatnak. 

Dr. Szterényi Hugó, 
jegyző. 

Dr. Szabó József, · 
elnök. 

A. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1890. augusztus 18-án 
Nagyváraclon tartott XXV. vándorgyűlése természett11;dományi szak

osztályának jegyzőkönyve. 

Tiszt. elnök: dr. Jedlik Án11os, elnök: Frivaldszky János,J· egyző: dr. Lendl 
Adolf. .J • 

Elnök d. e. 1/ 2 11 órakor megnyitván a gyűlést, rövid bevezető szavak 
után megtartja saját szakelőadását. 

Frivaldszky bemutatja Mocsáry Sándor értekezését, melynek czime: 
<1 Ujabb adatok Biharmegye mollusca-faunájához» ; azután saját dolgozatát 
olvassa fel: «Adatok Biharmegye födelesszárnyu rovarainak (Coleoptera) fauná
jához>, czimmel, mely előadásért a hallgatóság megéljenzi. 

Ezen előadással kapcsolatban felszólal dr. Horváth Géza és kiemeli 
különösen azt, hogy ne törekedjenek a természetvizsgálók, kik egyes vidé
kekröl szóló monographiákat és természettudományi leírásokat írnak, arra, 
hogy minél több állat- és növényfajt említsenek fel, ne nyujtsanak az 
olvasóknak csak minél több latin nevet, hanem igyekezzenek inkább az 
egyes vidékek jellemző és érdekes alakjait kiemelni s így a fauna és flóra 
characterét finomabb anceaiban is ecsetelni. Szerinte a specialitásokra 
kell különösen tekinteni, nem pedig temérdek sok nevet összehalmozni. 

Elnök megköszöni ezen rövid, de igen tanulságos előadást. 
Ezután dr. Koch Antal beszél igen érdekesen az ősemlősökről, különösen 

Erdélyre vonatkozólag és saját kutatásai alapján; szavainak illusztrálására be
mutat photographiákat is. 

XXV, Vándorgyiílés Munkálat•!. 
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Élénken megéljen'zi érte a hallgatóság. 
.Vidovits 'Bonaventura bemutatja: <1a hőelektromos áramnak egynehány 

gyakorlati alkalmazását.11 
Rövid előadását megköszöni az elnök. 

Dr. Szterényi Hugó c1Az ásványtan mai iránya11 czimű felolvasását tartja 
meg, melyet nagy érdeklődéssel kisér a hallgatóság. 

Végül elnök felszólítja még dr. Tóth Mihályt az előadói székre, ki számos 
tárgy bemutatásával <1Adatok Nagyvárad környéke dilu vialis képződményei 
ismertetéséhez11 czimű értekezését felolvassa. 

Ezzel kimeritvén a napi rendet, elnök az ülést 112 1 órakor délben bezárja. 
Nagyvárad, 1890. augusztus 18-án. 

Dr. Koch Antal, Vidovits Bonaventura, 
mint hitelesítők. 

Dr. Lendl Adolf, 
jegyző. 

Jegyzőkönyv, felvéteteht Nagyváradon a Magyar Orvosok és Természet
vizsgálók XXV. vándorgyiUése' 1890. évi augusz~s hó 19-én tartott 

természettudományi szaküléséről. 

Tiszteletbeli elnök: dr. Jedlik Ányos. 
Elnök: Vidovich Bonaventura. Jegyző: dr. Tóth Mihály. 
Szakosztályi tagok: Dr. S~abó József, dr. Koch Antal, dr. Hideg Kálm\i.n, 

dr. Staub Mór, dr. Horváth Géza, dr. Nendtvich Károly, dr. Borbás Vincze, 
dr. Lakits Ferencz stb. 

Vendéghallgatók, köztük sok hölgy. · 
1. Elnök megnyitván az ülést, felhívja dr. Barbás Vincze szakosztályi tagot 

«Közlemény Bihar és Békés megyék síkjának flórájáról•> czimü értekezése 
megtartáeára. 

Előadó szabadon vázolja B~kés- és Biharmegyének sárréti, nevezetesen 
Szeghalom-Vésztő, K.-Ladány, Okány, M.-Gyán, Szalonta, Komázli, Kót és 
különösen Iráz puszta növényzetének utóbbi 10 év alatt történt megváltozását, 
minek okát a Körös-szabályozás és a vasutak építése által létrejött talaj 
kulturának tulajdonithatni. A flóra megváltozása a vizi-mocsári fajok pusztu
lásában és a szárazföldi, sőt hegyi fajok megjelenésében áll. Ezek közül egyes 
jellemzőbb fajokat felsorol. Kapcsolatban a növényvándorlás kérdésével felhívja 
a botanikusok figyelmét egy Daphné fajra, mely a murányi vár szikláin nő, de 
mint kitünt, Dél-Tyrolból származott, valószinüleg mesterséges behozatal 
utján. Bemutat továbbá Gnaphalium, Salix, Geum-fajokat, melyek hasonló
kép bevándorolt fajok. 

2. Elnök felhívja dr. Gotthard Jenő akad. levelező tagot a c1Heliochromiá
ról» czimü értekezése megtartására. 

Előadó ismerteti azon törekvéseket, melyek a színes photographiai képek 
elöállitására vonatkoznak; kiemeli e téren Veress Ferencz kolozsvári fény
képész érdemét és elért sikereit; a . mennyiben az általa elöállitott képek, ha 
még nem is tökéletesek, de mindenesetre :figyelemre méltó haladást tüntetnek 
elő. Előadó egyuttal bemutat sajátkezüleg prmparalt lemezeket és Veress 
Gyula szines photographiákat. 

3. Elnök felhívja dr. Lakits Ferencz szakosztályi tagot <1 Néhány közép
kori napfogyatkozás összefüggésben a milleniummal» czimü értekezésének meg· 
tartására. 
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Előadó szabad előadásban szólt a napfogyatkozások időszámitási fontosságá· 
ról, valamely történelmi adat meghatározásánál. A magyar millenium idejéül, 
az általa tett számítások szerint, 89 1 -től kezdődő évek vehetők, a mennyiben a 
krónikákban fölemlített s általa után számított 15 középkori napfogyatkozás 
közül, epyik a Középtenger vidékére esett, t. i. a 891 aug. 8-iki, mely 10° 6' -kor 
kezdődött. 

Előadásával kapcsolatban indítványt terjeszt elő a következőkben : 
11Határozza el az orvosok és természettudósok XXV-ik vándorgyülésének 

ezen szakülése, hogy a millenium egyik kiegészitő mozzanatának egy nyilvános 
csillagvizsgáló létesítését és használatba kész átadását is tekinti, és e tekintet· 
ben legczélszerübbnek véli az 1849-ig fennállt gellérthegyi csillagvizsgáló 
visszaállítását. 11 

Dr. Szabó József is pártolólag szól az indítványhoz, s kifejezi, hogy a 
szóban forgó helyek közül a Gellért-hegy látszik legalkalmasabbnak egy épi· 
tendő csillagvizsgáló helyéül. 

A szakülés az indítványt egyhangulag elfogadja, s annak elfogadására a ván
dorgyülés összeségét is kéri. 

4. Elnök felhívja dr. Nendtvich J(ároly szakosztályi tagot, 11Algier növény
zete és állatvilága11 czimű értekezésének megtartására. 

Előadó érdekes földrajzi leirást közöl észak-afrikai utjáról; természetrajzi 
tekintetben összehasonlítja Eszak-Afrikát hazánk faunájával, megemlékezve az 
ottani lakók társadalmi és népszokásairól is. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti 1/21 órakor. 
Vidovich Bonaventura, Dr. Tóth Mihály, 

szakosztályi elnök. szakosztályi jegyző . 

10. Társadalmi és nemzetgazdasági szakcsoport. 

Jegyzőkönyv, fölvétetett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
.XXV. vándorgyűlése társadalmi és nemzetgazdasági szakosztályának 

1890. évi aug. 17-én tartott üléseoől. 

Dr. Gerlóczy Gyula, müegyetemi tanár elnök, üdvözlő beszéddel megnyit
ván az ülést, elnök, jegyzők és a szakválasztmányba küldendő tagok választására 
hívja fel a gyűlést. 

A társa:dalmi szakosztály közfelkiáltással elnökül dr. Gerlóczy Gyitla 
müegyetem1 tanárt, jegyzőkűl: K. Nagy Sándor kir. törvényszéki bírót 
és Viola Kálmán v. pénztárnokot, a nagy választmányba küldendő 
tagokul: Sipos Orbán kir. tanfelügyelőt és Mezey Mihály kir. közjegyzőt, 
dr. Bozóky Alajos kir. jogakadémiai igazgatót, Platzer Ferencz ny. 
bányahivatali főnököt és Pallay Lajos ügyvédet választja meg. 

Elnök dr. Gerlóczy Gyula előterj eszti, miszerint a <1 Közegészség szerepe a 
nemzetgazdaság!Jam czimü felolvasása te1jedelmesebb levén, azt - ha a szak
osztály kívánja - több részben kész felolvasni. 

A szakosztály helyeslő tudomásul veszi az előterjesztést s kéri az 
értekezésnek - habár egymásután való napokon is - felolvasását. 

Elnök előterjeszti , hogy nmlt. földmívelési miniszte:rium megbízta dr. Hor
váth Gézát, hogy különös tekintettel Nagyvárad és vidékének szőlőszeti viszo
nyaira s a phylloxera nagymérvű pusztításaira tartson előadást a phylloxeráról. 

A nmlt. földmívelési miniszteriumnak a vidék iránti érdeklődését 
4'~ 
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hálás köszönettel veszi a szakosztály, s tekintve, hogy a nagyfontosságu 
előadásnak minél nagyobb hallgatóság előtt történése kivánatos s remél
hető, hogy az érdeklődést holnapig sikerül nagyobb mértékben felköl
teni, ugyanezért dr. Horváth Géza előadása holnap d. e. fél 11 órára 
halasztatik. 

Elnök előterjeszti, hogy dr. Kis Ferencz "A czukorgyártásróh , dr. Hutyra 
Ferencz «A házi állatok védoltásáróh és Bernáth J. 11A magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók vándorgyűlésének emlékérmeirőh fognak felolvasást tartani. 

Az előadások holnap d. e. fél 11 órára tüzetnek ki. 
Dr. Gerlóczy Gyula felolvassa <<A közegészség szerepe a nemzetgaz~ag

ságbam czimű nagybecsű és kiváló előszeretettel s tudománynyal elkészitett 
értekezésének első részét "A termelésrőh. 

A nagy érdekkel hallgatott felolvasás megéljeneztetett s felkéri a 
szakosztály felolvasót értekezésének holnap való folytatására. 

Platzer Perencz felolvassa a "Kivándorlásróh czím alatt irt értekezését. 
A felolvasás élénken megéljeneztetett. A felolvasásból kifejlődő 

eszmecseréhez hozzá szólott dr. Nendtvich Károly, hangsulyozván a véd
vám szükségét, inditványozza, hogy ezen szakosztályból kérvény nyuj
tassék be a miniszteriumhoz a védvám behozatala iránt. 

Dr. Molnár Imre jogtanár a. műipar rohamos emelésétől félti a 
földmivelést, a földmivelési ügy emelésétől várja a baj javulását. A~ 
ipar emelésére nem elég a kormány jóakarata, ahhoz töke kell. Mellözm 
kéri Nendtvirh indítványát. 

Nendtvich a műipar . fejlesztését a terméketlen hegyi vidékeken 
látja s'Zükségesnek. . 

Ezzel a vita az idő elöhaladottsága miatt ma bezáratott, a Jegyző
könyv hitelesitésére dr. Nendtvich Károly és Pallay Lajos felkérettek. 

Pallay Lajos, dr. Nendtvich Károly, K. Nagy Sándor, dr. Gerlóczy Gyula, 
jegyzőkönyhitelesitők. jegyző. elnök. 

Jegyzőkönyv a Magyar Orvosok és Természetvizsgáló~ XXV. vándor
gyűlése alkalmából Nagyváradon a «Társadalmi, nemzetgazdasági 

szakosztály" auguszfiihs hó 18-án tartott üléséről. 

Dr. Gerlóczy Gyula szakosztályi elnök megnyitván az e n_ap d. e. 11 órá
jára kitüzött ülést, bejelenti, miszerint Platzer Ferencz az elöbbi napon tartott 
11Kivándorlás» czimű felolvasását a megejtett eszmecsere folytán némileg módo
sította, illetőleg világosabbá tette, ennélfogva azon kérdést intézi, valjon szük
ségesnek tartja-e a szakosztály, az eszmecser~ tov.ábbi folytatását. .. , 

Miután a megjelent tagok a felhozott modositás folytán azt szuksegesnek 
nem tartották, ennélfogva dr. Gerlóczy Gyula műegyetemi tanár folytatta az 
előzö napon megszakitott felolvasását 11A közegészség szerepe a nemzetgaz~a
ságban» czimű mu_nkából, és pedig: Egészben mily befo_~y-~s~ gyakorol a k_o~
egészségi érdek a személy-, áru- és eszmeforgalomra. Kulonosen gyak~rlati es 
érdekes példákkal lett megvilágitva a forgalom természete közegészségi sze~ -
pontból, főképen a vasuti közlekedésnél. Végeredményként levonta az előado, 
hogy most már nem elegendő a vasuti dijak leszállitása (zóna-rendszer) hanem 
az egyéni s közegészségü&'Yi érdeknek érvény~~-ülése ~ég nagy_?bb mérvben 
fogja a vasutaknak, gözhaJóknak használatát s wv_edelmet fokoz?i. , , 

Az itt általánosságban ismertetett felolvasas után Bernat Jozsef tanar 
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s vándorgyülési levéltárnok az eddigi vándorgyűlések számára vert em
lékérmekröl szólott, melyeknek általános jellegeit közölte és részletesen 
magyarázta, bemutatva egyszersmind a vándorgyülési jubileum alkalmábóli 
kiállításon levő 17 drb érmet. 
Viola Kálmán, 

jegyző. 
Dr. Gerlóczy Gyula, 

elnök. 

Jegyzőkönyv a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXV. vándor
gyűlése alkalmából Nagyváradon a "Társadalmi, nemzetgazdasági 

szakosztály" auguszfiihs hó 19-én tartott üléséről. 

Elnök: Sal Ferencz. Jegyzö: Viola Kálmán. 
Dr. Gerlóczy Gyula szakosztályi elnök megnyitván a reggel 9 órára! illet~e 

a nagy választmányi ülés után hirdetett ülést, mint szakfelolvasó napi, elnok 
választására hivja fel a megjelent tagokat. . , . 

Napi elnökül, ajánlat folytán, Sal Ferencz (kir. tanácsos es helybeli polgár
mester ur) fogadtatott el helyeslőleg. 

Ezután dr. Gerlóczy Gyula műegy. tanár folytatólagos előadást tartott 
«A közegészség szerepe a nemzetgazdaságban1> czimű müböl, és pedig a követ
kező főbb körvonalozásban: 

Mily szerepet játszik a közegészség általában és elvileg a javak fogyasz
tásánál továbbá a javak körének kiterjedése. 

KŰlönösen történeti példákkal igazolja a közegészségnek befolyását az 
egyéni és társadalmi fényüzésre, s kimutatja, mily nehezen fejlődik a tisztaság 
és rend iránti érzék, az egészségügyi érdekek nem méltánylása kö~etkezté?.e~. 

Áttér folytatólag a közegészségi érd.ek nagy fontossá~ára a J~Vak ~ozos 
fogyasztásánál, jelezve egyszersmind azt is, h.ogy ~ m~veltseg~el terJ~d a Jav~k 
közös használata e közös használattal pedig mmdmkább fog te1:iedm, sőt 
következményké~en fellépni az élet és egészségérdeknek kellö gondozása: 
Továbbá kiemelte, hogy a közegészségi érdeknek, de különösen a köznép lakási 
viszonyainak rendezése mennyire könnyítené a socialis munkáskérdésnek meg
oldását. . 

Szólt továbbá arról, hogy milyen nagy összefüggés van a közegészségi 
állapot, a gazdasági krízis és az állami pénzügy közt. 

Különösen sarkalta az előadót az értekezés megtartására, a mint azt elő
adásában valamint a nyilvánosság elé bocsátott ily irányu könyveiben is hang
súlyozta, 'hogy ideje lenne Magyaro~szágon, ho~ áll,am~~r:fia~nk ~s. a, törvé~y
hozó testület tagjai nagy gondot forditanának az elet es kozegeszsegi erdekemk 
emelésén. 

Végre mint negyedik föfejezetben áttér a népesedési politikára és hang· 
sulyozza, hogy ennek czélját illetőleg eszményét. ~,z , képez.i: ~z ál~a~ban élö 
legnagyobb népesség mindig a legnagyobb anyagi JOletben is reszesul1on. 

Továbbá számos statistikai adattal válaszol arra a kérdésre, hogy elegendő 
születés mellett miért nem szaporodunk úgy mi, mint a szomszéd nyugati államok. 

Mert mig nálunk a mostani szaporodási százalék szerint (10·140/o) a 
mostani népesség megkétszeresedéséhez 400 év kellene, addig a szomszédos 
államok rendszerint 70, söt Anglia 48 év alatt kétszereződik meg. Ezután áttér 
még a szegényügy-politikára és a szegénység okaira, melyekből. szintén kitünik, 
hogy azok nemcsak az anyagi jóléttel, han~?1 a közegészségi állapottal is az 
átöröklés természeti törvényénél fogva egybefuggnek. 
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Befejezésképen sajnálatát fejezi ki, hogy a magyar orvosok és természet
vizsgálók, az országgyűléshez 1867-ben benyujtott és az előadó által szerkesz
tett törvényjavaslatban foglalt czélszerü határozatok, legalább rendeleti uton 
15 év lefolyta után nem foganatosittattak, és óhajtását fejezi ki, hogy bár 
Magyarország lenne az első állam, mely a közegészséget mint állami örök 
érdeket érvényesitené, akkor a második évezredes ittlétünk alatt, államunk és né
pünk nem csupán névleg magyar, hanem gazdag, mivelt, önálló erős, hatalmas, 
egészen és valóban magyar állam leend. 

Az éljenzéssel fogadott értekezés az évkönyvbe leendőfelvétel végett elha
tároztatott. 

Következett ifj. Kiss Ferencz (szeghalmi gyógyszerész) értekezése <cA czu
korgyártás főbb mozzanatai, különös tekintettel a chemia szerepére». Végig 
ismerteti a czukorrépa tisztitási, szeletelési és apritási munkáit, melynek 
czélja a diffusio könnyitése és gyorsitása. Diffusio segélyével a czukortartalom 
kivonatik. 

Továbbá a leválasztott czukornak főzését, jegeczitését, finomitását (rafi
nálás), idomokba öntését, esetleg esztergályozását stb. 

Kelt Nagyváradon, 1890 aug. 19-én. 
Pallay Lajos, 

hitelesítő. 

clr. Gerlóczy Gyula, 
hitelesítő. 

Sal Ferencz, 
elnök. 

Viola Kálmán, 
jegyző. 

• 

VII. 

A MEGNYITÓ ÉS BEZÁRÓ GYŰLÉSEK 

ALKALMÁVAT TARTOTT 

BESZÉDEK ÉS ELŐADÁSOK. 
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i. 

Dr. SCHLAUCH LŐRINCZ PÜSPÖK ELNÖKI MEGNYITÓ 
BESZÉDE 

a XXV. vándorgyíUés aug. 16-án tartott nagygyűlésén. 

A dolgok mélyére hatni kivánó emberi elme a legujabb időkben buzgón 
foglalkozik azon kérdés felderitésével: valjon melyek azon mozgató erők, 
melyek az emberi nem haladását és így a közművelődést elősegitik vagy hát
ráltatják? s nevezetesen: mennyi része van ebben a természet törvényeinek és 
az azokban rejlő logikai következetességgel működő kényszernek? mennyi az 
isteni gondviselésnek és mi az emberi egyéniségnek legfényesebb kiváltsága, -
a szabadságnak? 

Comte Ágost megalkotta a pozitiv bölcseletet; Herbert Spencer az evolu
tio elméletét; Darwin Károly a fejlődéssel járó cckiválasztás» (selectio) és az 
ettől elválaszthatatlan "létért való küzdelem» eszméjét alkalmazta az állati 
élet phasisaira. - Mindezekből egy ujabb világnézet kezd fejlődni, egészen 
különböző az eddigiektől, mert a pozitiv, csupán a tapasztalati tényekkel szá
moló tudomány nem állapodván meg, az anyagi erők általános uralmát kiter
jeszteni igyekszik azon jelenségekre is, melyek a szellemi tevékenységnek s a>1 
erkölcsi életnek legsajátosabb nyilvánulásai. Bresson az értelmi, erkölcsi és 
szocziális élet fejlődésében, Letourneau a morálban vélték feltalálhatni az 
evolutio eszméinek valósulását; legujabban Guyau egyik hátrahagyott művé
ben az evolutio elméletét a tanitásra s nevelésre is alkalmazta. 

Hogy az időnkint uralkodó eszméknek és elveknek nagy befolyásuk van 
a társadalmi életre s így a művelődésre és annak jellegére: azt senki sem fogja 
tagadni, a ki az emberi nem szellemi és erkölcsi történelmét figyelemmel 
kiséri. A tudományt nem lehet ma már az élettől elszakítani. Körében fogam
zik meg az eszme, de nem marad ott elzárva, kilép az életbe, a szellemek azt 
megragadják, elsajátítják és átültetik a gyakorlatba. Ha pedig az élet azt egy
szer megragadta., akkor nehéz határt szabni a hatásnak. melyet az, akár alko
tólag, akár rombolólag gyakorol. 

Az életnek eszményi felfogása, melyet a kereszténység hirdet, teremtette 
a keresztény világnézetet; a pozitiv bölcselet, mely a tapasztaláson és a lát
ható tényeken túl nem terjed, alkotja az uj kor realizmusát. Az első a szellemi 
és erkölcsi fejlődésnek kutforrását magasabb regiókban keresi; egy felállitott 
örök elvből származtatja az emberi élet szabályait és nem alkuszik meg a fej
lődésnek folytonosan hullámzó s hamar változó jelenségeivel; - a másik, 
mely analitikus rendszerével mindent, a szellemi életet szintúgy, mint az 
erkölcsit, a természet kényszeritő és öntudatlanul működő törvényei alá 
kivánja hajtani, lerombolja a szellemi életnek örök princzipiumát, az erkölcsi
ségnek magasabb szankczióját, lealacsonyitja azt puszta konvenczionális for-
masággá, a társadalmat pedig a nyers erő küzdterévé. · 

A legujabb tudománynak ezen irányával szemben nem az a kérdés: 
melyik világnézet fog diadalmaskodni, és igaza lesz-e Guyau-nak, hogy a jövő 
század uralkodó jellege a szocziologikus tudományok (realisztikus) fejlő
dése leend? 

Ugyanis - véleményem szerint - az emberi nemnek ideális röpte szen-



vedhet ugyan ideig-óráig, az emberi 'természetben mindig szunnyadó álla.ti 
velleitások nyomása alatt; de teljesen el nem veszhet. A tudomány maga fogJa 
a reakcziót kezdeményezni. Az <1agnosis11 nem lehet végczélja az emberi elme 
évezredes fáradságteljes kutatásainak; az eröszak, a kényszer _nem lehetne~ 
princzipiumai a szabadságnak. Ezek ellenében a műveltség szmvonalán állo 
osztály keresni fogja azon elméletet, mely öt az animalitás rettenetes nyomása 
alól felszabadítani képes legyen. 

A kérdés inkább az: vajon ama uralomra törö reaiisztikus világnézet 
minö befolyást ayakorol a művelödés menetére, annak erkölcsi értékére s az 
emberiséa maga~abb rendeltetése elé kitüzött fenséges ideál valósítására? Az 
evolutio és a vele járó «létért való küzdelem 11 elméletei átvihetök-e a társadalmi 
életre és ennek legfenségesebb nyilvánulásaira: a szellemi és erkölcsim~_zzana: 
tokra? Es ez az, a mit én rövid vonásokban e fényes gyülekezetben elötuntetm 
kívánok, tisztelettel kérvén, hogy szerény keretben mozgó elöadásomat nem a 
tudományos xendszeresség, mint inkább az aphorisztikus gondolatok csopor
tosítása szempontjából megítélni szíveskedjenek. 

I. 
Az emberi elme hasztalan fáradozott a létezö dolgok eredetének kipuha:

tolásában. A végpont, melyhez visszabatolni képes volt : a parány. ~nnek tulaJ
donit eröt, meleget és mozgást, s ezeknek összhatásából származtatJa a teremt
ményeket. A személyiséggel bíró teremtöt, mint végokot, megtagadván, a. 
tapasztalati tényekre volt utalva, és ezekre támaszkodván s ezekböl követke~
tetvén: felállította a «monas»-t mint hypothezist, mely lényegében meg 
inkább megmagyarázhatlan, mint megfoghatlan az istenség gondolata. , 

Ezen eszmét, mint kiindulási pontot felállitván, ebböl azon következtetest 
vonta le : hogy minden létezönek közös tulajdonsága levén a mozgás, ebb~l 
származik a változatosság, ebböl ismét fejlödés folytán lesznek a szervetlen es 
szerves lények. 

Azonban sem a mozgásnak eredetéröl, sem annak átszármaztatási módjá
ról, sem végre annak eredményéröl határozott tudomással nem birván, ~sal~ a 
jelenségek magyarázatára szorítkozott és felállitotta ezeknek számtalan ~sm~t
léséböl azon állandó törvényekat, melyek szerint minden létezö dolog feJlöd1k, 
változik, él vagy elenyészik. 

A modern tudomány az anyagi tünemények ezen magyarázatánál nem 
állott meg, hanem kiteijesztette a mozgás, a molecularis csoportosulás és az 
ezekkel járó evolutio törvényeit a lélektani, a szellemi, a lelkiismereti és 
erkölcstani tüneményekre is, és megalapítani készül egy társadalmi psycholo
giát, mely az eddigi világnézetet teljesen átalakítani lenne hivatva. 

A tudományra nézve minden tüneményekben csak egy az. állandó,_ egy a 
változatlan, s ez az anyag és ennek törvényei, melyek a szellemi életet is kor
mányozzák. Mert bár az ember a többi állatoktól különbözik idegrendszerének 
tökéletessége, az agy nagysága és minösége, szerveinek fejlettsége, val~mint 
beszéde, hajlamai, érzelmei, erkölcsi öntudata és tudománya által, mely Jelen
ségeket Spencer superorganikusoknak nevez, - mégis, ö is minden élö szer
vezet törvényeinek alá van vetve, ezek pedig anyagiak lévén, ö e~ek ~1atása és 
hatalma alól magát a fejlödésnek legmagasabb fokán sem vonhatJa k1. 

Ezen felfoaás szerint az ember tisztán cosmicus lény levén, a föld felüle
tének átalakul~sa s azon viszonyok, melyek közt élt, reá és egész lényegére 
hatással voltak. 
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A föld, a mint ma van, nem katasztrófák, hanem lassu fejlödés által lett 
azzá; valamint ma is folytonos átalakulásnak van alávetve. Az átváltozással a 
földön élö szerveknek létfeltételei is változtak. Némely szervezetek az átváltozott 
viszonyok közt nem tudtak megélni, elvesztek. Nyomukat legfeljebb az elte
metett rétegekben hagyták. Más erösebb szervezetek ellenállottak a viszontagsá
goknak, alkalmazkodtak s maguk is bizonyos tekintetben átalalmlván, uj fajo
kat alapitottak. 

Ugyanazon egy faj közt s a rokon fajok közt is küzdelem folyt a fentar
tásért, a megélhetésért, a szaporitásért, küzdelem a létért. Ezen életversenyben 
a legerösebbek, a legügyesebbek, a legjobb tulajdonokkal bírók fenmaradtak 
és teijedtek, mig a gyengébbek elvesztek. Az öröklés ezután a leszármazottakra 
is átvitte ama tulajdonokat, melyek e fajnak fölényét biztosították. 

A természetes «kiválasztás» (selectio), mely csak az orösebb szervezet 
fentartására irányult, az ebböl folyó különféleség, az alkalmazkodás, az örök
lés képezték tehát azon fokozatos átváltozást, melyet a tudomány evolutio 
névvel jelez, melyböl származtatja az alsóbb szervekböl a tökéletesebb szer
vekre való emelkedést is. 

A <1transformismus11-nak ezen törvénye alól az ember sem volt kivéve; 
mert épen a legfinomabb és legtökéletesebb szerve az embernek: az agy, mely 
pedig az ember legszebb tulajdonságainak: az érzelmeknek, a gondolatnak, az 
akaratnak eszköze, épen úgy volt ezer vagy tán millió esztendökön keresztül -
mert a transformismusnak ezek tetszés szerint állnak rendelkezésére, - a 
fokozatos fejlödésnek alávetve. Az embryologia is, mely az egyszerű sejtböl 
nehány hó alatt tökéletes állatot lát fejlödni, jelentékenyen segitségére állott a 
paleontologiának; mert a mi itt kicsinyben történik, az millió évek leforgása 
alatt is lehetséges volt na,,,ayban és egészben. 

Rövid felszólalásomnak nem lehet feladata ezen elmélet elbirálásába mé
lyedni. Azt sem kivánom kutatni, mennyi része van ezen gondolatmenetben a 
képzeletnek, a sejtelemnek, a hipothezisnek, a számtalan föltevéseknek s így a 
tévedéseknek is? és mennyi a valónak? Egy perczig sem akarom a tudomány
nak azon jogosultságát kétségbevonni, hogy a tényekböl az okokra követlrnz
tetvén, fel akar hatolni az életnek kutforrásához. Ez az emberi észhez és törek
véshez méltó feladat. Mintegy fascináló hatást gyakorol az embene azon 
gondolat, hogy önerejével eredetének végokát, nemének fejlödési stádiumát, 
jelen szellemi fensöbbségnek történelmét kipuhatolhassa. 

A minek jogosultságát el nem ismerhetem, ez ama törekvés, mely egy 
még bölcsöjében levö, eléggé ki nem forrt elméletet oly térre akar átvinni, a 
hol az emberiség legdrágább javaival találkozván, csak rombolólag hathat. 

Az evolutio barátai tudniillik maguk bevallják, hogy a szerves lényeknek 
átalakulása elérte véghatárát, vagy legalább is nagyon meg van lassítva és 
különösen az emberi nemre nézve az anatomikus és phyziologikus fejlödés be 
van fejezve; csak a szellemi tényezők fejlődése elött áll még egy megmérhet
len tér, de itt is azon törvényeknek kell uralkodniok, melyek az anyagi evo
lutiót szabályozzák, lévén maga a szellem is az anyagnak produktuma s azért 
az evolutio elmélete a vallásra, a morálra, a nevelésre és a társadalmi életre is 
alkalmazandó. 

A vallási fejlödésnek véghatára szerintök a teljes vallástalanság. Az athe
izmus még nem a vallástalanság. Ez, bár csak negatív jelleggel bir, elméletileg 
és gyakorlatilag mégis mint határozott tétel lép fel, a hol érveket érvek elle
nében állítván, a győzelem mindig a hivő lélek részére dőlhet el. 
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Az evolutiónak véghatára az agnosticismus, a teljes közöny minden val
lási fogalom iránt. Elismeri a fennálló pozitiv vallásoknak, mint műve
lődési stádiumoknak, valamint azelőtti, úgy mai jogosultságát, és azért azokat 
bántani nem kell. A ki boldogságát találja bennök, a kinek arra teljességgel 
szüksége van, senki sincs feljogosítva azt zavarni, úgyis eljő - szerintök -
az idő, midőn ezen pozitiv vallások önmaguktól fognak megszünni. Renan, 
korunk kimagasló skeptikusa, Saint-Beuve-nek egyszer azt irta: ((Valóban nem 
kivántam a vén törzstől elszakítani a lelket, mely még nem érett meg.1> Tehát 
az emberiség haladása az érettség felé, ez fogja megszüntetni a pozitiv vallást. 
Nem kell erőszakosan megrázni a vén fát, hadd érjék meg a gyümölcs, lehull 
az önmagától. 

Az nlrreligion de l'avenirC< szerzője a multat a jelennel szembeállítván, 
azt mondja: <1 Sokszor oldalam mellett találok egy hitküldért fekete szakállal, 
kemény és éles tekintettel, melyet némelykor egy misztikus villám átczikáz. 
Ugy látszik, a világ négy részével áll levelezésben, ő valóban sokat dolgozik, 
dolgozik felépiteni azt, a mit én épen lerombolni kivánok. De vajon ellentétes 
törekvéseink ártanak-e egymásnak? Miért ártanának? Miért ne lennénk test
vérek, s így mindketten szerény munkások az emberi nem feladatának előmoz
ditásában? A primitiv népeket a keresztény dogmáknak megnyerni és azokat, 
a kik a czivilizáczió magaslatára már feljutottak, a pozitiv hittől és a dogmák
tól megszabaditani, - e kettő oly feladat, mely egymást kiegésziti és távol 
van attól, hogy egymást kizárják. Hitküldér és szabad gondolkozó, mindketten 
különféle növényzetet különféle talajban ápolnak, de mindig az emberi nem 
életének fejlesztésében munkálkodnak.» 

A következtetést ebből levonni nagyon könnyü. A katholiczismus átmeneti 
stádium az emberi művelődés haladásában, a mint átmeneti stádium volt a 
fetischismus. A protestantizmus? az az evolutionalisták szerint egy amphibialis 
teremtmény, melynek gyökerei a régi talajban vannak ; vergődése az rmberi 
léleknek a következetlenségben ; idővel vagy egyesül ismét az egyedül követ
kezetes nagy pozitiv áramlattal, melytől eltért, és osztozni fog annak sorsában ; 
vagy letevén minden pozitiv jelleget, szaporitani fogja azok számát, kik az 
agnosticismust minden vallási fejlődésnek végeredményeként tekintik. Téved 
ez, téved amaz; de a tévedést tisztelni kell. Emberi gyarlóság mindkettő, 
melylyel még tán évezredeken át számolni kell. 

Nem lehet tagadni, hogy ezen elméletben a képzelet ábrándja mellett is 
van logika; hibája azonban az, hogy kiindulási pontja teljesen hamis. Kizár 
mindent, a mi absolut, feltétlen és végtelen - s elfogad mindent, a mi 
viszonylagos, alkalmazkodó és föltételes. Kosmikus principiumra alapitván 
okoskodását, a teljes animálitás tévedéseibe sülyed; és a mi szintén nem 
tagadható, hogy saját principiumával ellentétbe jön. 

C<Légy öntudatos tényező az emberi nem fejlődésébem : ez alapelve az 
evolutio elméletének. Legalább így fejezi ki ezt Baratte, Herbert Spencer tanit
ványa. Már pedig ha valaki eszmél és öntudatosan itéli meg az életet, az előtt 
két dolognak kell feltünnie: vagy a természeti erők teremtik önmaguktól a 
szellemet úgy, hogy az a természettől nem választható el, hanem mint saját pro
duktumával okozati elválaszthatatlan összeköttetésben marad s akkor a vallás 
csakugyan a képzeletnek lélektani illuziója; - vagy pedig a természeti erők 
mögött és fölött áll egy független, mindenható szellem, mely azokat teremtette, 
és akkor nem a természetben, hanem a szellemben· van az isteni mozzanat, 
akkor a vallás igaz, mert a naturálizmus hamis, akkor a vallást természeti 
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alapra nem, hanem csak természetfölöttire kell fektetni. - Ha pedig - es 
ezt kiválóan kell hangsulyoznom, - az öntudat egyszer ezen alternativa előtt 
áll, akkor Hartmann szerint: <1szükségképen a természetfölötti felfogás mellett 
kell nyilatkoznia, mert csak ebben találja szükségleteinek teljes kielégitését, ellen
kezőleg minden kényszer nélkül saját lemondását kellene aláirni. » A természet
fölötti tehát Hartmann szerint is a vallási öntudat elodázhatatlan postulatuma. 

. Az evolutio elmélete gondosan tartózkodik két pontnak fejtegetésétöl. 
E ket pont: az élet kutforrása és a létnek végczélja. Pedig e két pont a min
denség alphaja és omegája, mely nélkül az érthetetlen. - Az őserő egy foga
lom, melynek lényege ismeretlen, ez mint impulsiv tényező képzelhető a dol
gok fejlődésében, de a végokot nem magyarázza. A prrnhistoricus fejlődés adatai 
tétovázók, az innen levont következtetések megbizhatlanok. 

Létezik kétségen kivül egy természeti erő, melynek nyilvánulásait a tér
ben és időben észlelhetjük; de bármi nevet is adjunk neki: az az élet proble
máját nem oldja meg. 

Mi az élet? sem a lélektani okoskodások, sem az orvos bonczkése feleletet 
erre nem adtak s nem adhatnak soha, mert az anyagnak, és a szellemnek 
lényegét emberi ész soha sem fogja ismerni. 
, ~ véghetetlennek gondolata létezik, de emberi elme azt fel nem foghatja; 
es meg sem szabadulhat tőle az ember, érzi sulyát mindenkor és minél jobban 
belemélyed, annál nagyobb zavarba jön. 

. ~ a fejlődési processusban hol van azon pillanat, a melyben a szellem 
kiválik az ~nyagból és szüli az absolutnak fogalmát, teremti az emberi lélek
n~k __ ama kimondhatatlan, fenséges tulajdonait, melyeknek az anyaggal semmi 
koz?k? Sőt minél inkább lerázza az anyagnak bilincseit, annál inkább emel
kedik; ellen?en a tapasztalás bizonyitja, hogy minél inkább tapad az anyag
hoz, al!ná,1 mkább sülyed és közeledik az állati élet tökéletlenségei felé. -
Elmerulven a természetben, ennek minden hiányait öntudatosan türni kény
telen, a nélkül, hogy az öntudatlan állat előnyeivel dicsekedhetnék. Érzi fölé
nyét a természet fölött, - ezt sugallja neki méltósága, de még sem áll kivüle, -
mondják az evolutio barátai, - hanem annak mintegy legmesterségesebb 
productull).,a, vele szorosan összefűzve, annak kényszertörvényei alól menekülni 
n~m tu,d. 0 az evolutio által csucspontjává lett a természetnek. Antoprocen
tncus leny, melyben az emberi test és a szellem elválaszthatatlanul összekötve 
lévén, mindkettőnek egy a törvénye, egy az élete, melyből kivesz még sejtelme 
is an~ak, hogy az. emberi életnek magasabb, czéltudatosabb és értékesebb jel
lege is lehet, mmt pusztán a természetes lét. Tertullián után. Aquinói 
Sz. Tamás az emberről azt mondja: C<anima humana naturaliter christiana1> 
az emberi lélek már természeténél fogva keresztény; a metafisikusok ezt ~ 
saj~t i;yelvökre ford~tották; az ember metafizikai lény; s ma jön az evo
lut10 es lerontv~ mmdkettőt, az embert tisztán kozmikus lényiil álli~ja 
oda. ~ Hol van itt a haladás? Midőn az evolutionalisták szerint a fejlődés az 
ember~ szervezetnek létrehozásánál megállapodott és kezdetét vette a szellemi 
~volut10, méltán kérdezhetni: vajon ez evolutio abban áll, hogy a szellemet 
ismét az anyag uralma alá hajtják? 

Buckle a szellemi evolutiónak első stádiumául a vallást másodilml a 
m~ta~zikát. és utolsónak a pozitivismustjelölte ki, az evolutionaÜsták pedig az 
utobbit, mmt a művelődésnek legmagasabb érettségi fokát jelezik. Valjon a 
fekete szakállu hitküldér, ki a vallás felépitésében fáradozik, épen azért éret
lenebb-e a. müvelődésre1 mert a szomszédja a yall~s ~~ll'Qmbolásában munkál-
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kodik? ki áll magasabban? az-e, a ki az emberi ném méltóságát veszi kiindu
lási pontul és a szépnek, a jónak, a magasztosnak elsajátitásában s a nemes és 
(isteni) természetfölotti érzelmek fejlesztésében helyezi az ember rendeltetésé
nek feladatát? vagy az-e, a ki kozmikus fogalmakból indul ki, az embert 
állatnak tekintvén, sorsát egyedül a földhöz köti, melylyel együtt hanyatlik, 
elcsenevészedik, bomlik, hogy midőn a föld élettelen bolygóvá válik, az ember 
is végkép elenyészik. - Mi czélja van ekkor a szellemi fejlődésnek? mi értéke 
a szellemi javaknak? 

Az evolutio fejlődésének végpontja vallási tekintetben az agnosticismus, 
ez pedig végeredményében nem más, mint a kétségbeesés az iránt: van-e a 
világ egyetemének eszményi czélja, s a véletlennek szülöttje levén, nem hajt-e 
maga is a véletlen, az ismeretlen felé anélkül, hogy utjában, fejlődésében egy 
szerető isteni gondviselés kisérné? 

A világ foroghat még ezredéveken át, de a valóság, b,ármily mértékben 
váland is a tudomány sajátjává, azaz legyen a tudomány bármily terjedelem
ben realistikus, az ideált még sem fogja soha nélkülözhetővé tenni. A realis
mus az idealismussal soha sem fog egygyé lenni. 

A bölcselet soha sem lehet vallássá, s nem is képes, bármily fokán álljon 
is a fejlettségnek, azt helyettesiteni. Más feladata van a vallásnak, fejlődési 
processusa csak intensiv lehet, melyben a tudomány segédkezhet; - más 
feladata van a tudománynak, fejlődése kiválóan extensiv, szaporitván az isme
retek számát, de nem absorbeálhatja a vallást, bármily magas fokát érje el a 
fejlődésnek. Comte a positivismust vallássá akarta emelni, nem sikerült, -
megtébolyodott. 

II. 
Az evolutio elmélete, mely az emberi nem szellemi fejlődéséből a vallást 

mint feleslegest kiküszöbölni törekszik s az egyediili és kizárólagos vezérszerepet 
a tudomány számára foglalja le, s a mely magát a szellemi tényezőt is az anyag 
kifolyásául tekinti - az erkölcsi téren még tovább megy és az erkölcsi fejlődés
ből épenséggel minden magasabb mozzanatot kizár. 

Szerinte az erkölcsiség eredete a physiologiában, fejlődése az öröklésben 
és nevelésben, végczélja pedig a gyönyör- s élvezetben keresendő, mely a 
hasznossági elvben éri el tetőpontját. Ezen elméletből tehát minden magasabb 
eszményi czél hiányzik. Letourneau 1885-86-ban tartott téli előadásaiban e 
szempontokat kifejtvén, előadásainak egyikében ezeket körvonalazza. 

((Lényegileg - úgymond - az ember nem különbözik a magasabb álla
toktól. Anatomikus szervezetök és physiologilms életök ugyanaz ; de öntudatos 
ideg-központjai magasabb fejlődésre képesek. Néha szintén, mint az álla
toknál, az ideg-sejt úgy van szervezve, hogy képes a benyomásokat befogadni 
és megtartani; innen származik az, hogy ő kiképezhető és hogy öröklés utján 
szerezhet hajlamokat, melyek ha egyszer meggyökeresednek, szabályul szolgál
nak az élet küzdelmeiben és viszontagságaiban.„ * 

Az ideg-sejtek mintegy raktárát képezik a nyert benyomásoknak. Min
den molecularis áramlat, mely azokat átfutja, kü;ebb-nagyobb nyomokat hagy. 
Ismétlés által e nyomok szerves állapotba jutnak, állandósittatnak és öröldés 
utján átmennek az utódokra. Ezen nyomok mindegyikének megfelel egy-egy 
törekvés, egy-egy hajlam, egy-egy ösztön, melyek adandó alkalommal és ismé
telten gyakoroltatván, lassan kifejtik azt, a mit az emberben jellemnek neve-

* (L'évolution de la mora! 74. 1.) 

zünk. Az ekként szerzett törekvések, hajlamok és ösztönök nevelés és más élet· 
tényezők folytán módosulhatnak, sőt ez. utóbbiak által ujak is támadhatnak. 

A mai morál tehát egy hosszu evolutiónak eredménye, mely alatt az ember 
a legelemibb - állati - állapotból kiindulva, lassankint és fokozatosan meg
szerezte azon érzelmeket, magasabb eszméket, magán, családi és társadalmi 
erényeket, melyekkel ma dicsekszik. 

Az erkölcsi evolutiónak időszaki jelenségei ugyancsak Letourneau sze
rint a következők: első fokon a bestiális szokások (phase bestiale) állanak. 
Ezek nem magasabb fokon állanak, mint a chimpanzok és gorillák szokásai, sőt 
ezeknél alantabb foknak; mert mig az ember emberevő volt, azokról a termé
szettudomány ilyesmit nem tud. Második phazis: a vadak morálja, mely a 
cannibalismust még mint megtorlást gyakorolta, egyébkint pedig enyhébben 
bánt az emberrel, rabszolgává tette, de a törzsfőnököknek korlátlan hatalmat 
adott az emberek, a nő és a gyermekek élete felett. A harmadik helyen áll : a 
barbar morál, mely annyiban különbözik az előbbitől, hogy bizonyos hagyo
mányok, vagy itt-ott irott törvények a lopást, a házasságtörést és emberölést, 
mint társadalmi bűnöket büntetik. Az utolsó phazis: a mercantil morál, mely
ben részben ma is leledzünk, - részben mondom - mert a további evolutió
nak feladata leend teremteni, meghonositani és megállapitani a tudományos, 
vagy jobban mondva, a hasznossági morált. Mert a barbar szokások még nem 
tüntek el végképen, ma is a szivekben lappangnak. Azon morál közt, melyet 
az emberek hirdetnek és dicsőitenek, és a közt, melyet gyakorolnak, nagy az 
ellentét. A rabszolgaság el van törülve, de helyét elfoglalta a leplezett rabszol
gaság: a munkabérnek ércztörvénye (ehernes Gesetz); az emberölés tiltva, de 
a háboru megengedve, a párviadal türve van. A törvény hirdeti az egynejüsé
get, de a prostitutio rendőrileg szabályoztatik, a házasságtörés pedig bocsá
nandó bűnnek tartatik. Végre tényleg csak egy részesül feltétlen tiszteletben: 
a vagyon és a pénz, mely szerint módosul az egész morál. 

Az erkölcsi fejlődésben továbbá mint tényezők működtek és működnek az 
öröklés és nevelés. 

Valamint a szülők gyermekeikrn átszármaztatják physikai hiányaikat, azon 
módon öröklik a gyermekek szüleiknek szellemi tulajdonait is. Sokszor a leg
távolabb leszármazottaknál oly ösztönÖll mutatkoznak, melyek egy letűnt ős
nek képezték erkölcsi typusát. Ez az atavismus törvénye. Nagy Sándor 20, 
afrikai Scipio 24, XII. Károly 30, Savoyai Eugen 25, Napoleon 26 éves koruk
ban már nagy hadvezérek voltak. Sok tudósnál, művésznél hasonló korai 
érettséget lehet észlelni; mi arra mutat, hogy e tulajdonok velök születtek. 

Hasonló példákat mutat a bünügyi statisztika. A lopás, a gyilkosság, a 
gyujtogatás, a részegség hajlamai igen gyakran öröklött bünök. Ribot, a,r, örök
lés rendszerének buzgó védője, azt állitja, hogy 80 egyén közül, kik egyenes 
vonalban egy romlott nőtől származtak le, egynegyed rész az igazságszolgálta
tás kezébe került, a többi 3/ 4 rész részegesekből, tébolyodottakból, idiotákból 
és koldusokból állott. Az Ynke családnak egy őse részeges volt és 75 év alatt 
származtak abból 200 tolvaj, 288 beteg és 90 prostituált. Az őskorban egész 
családok száműzettek, mint tisztátlanok; maga a szentirás az 5-ik izig terjesz
tette ki a bűnösség jellegét. A turini tanár Lombroso és tanitványai a büntető 
jogot azon elméletre alapitják, hogy a bűnös amúgy is javithatatlan, tehát meg 
kell semmisiteni vagy legalább ártalmatlanná tenni. 

Ha tehát az ősök által szerzett és idővel fokonkint gyarapitott erények az 
utódokra nemzés által átszármaztathatók i ha a rossz hajlamok egy időre 
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elnyomva, egy távolabbi nemzedékben ismét feltünnek: nagyon természetes
nek látszik a következtetés : hogy az erkölcsi fejlődésre egyedül a physikai tör
vények határozók, tehát a morálra nem a deductió szabályait kell alkalmazni, 
a melyek szerint egy felállitott magasabb elvből vezetendők le az együttlét 
szabályai, hanem az induktiv eljárást, mely a tapasztalati tényekből következ
teti az erkölcsi élet parancsait. 

A nevelés van hivatva állandósitani az öröklés által nyert hajlamokat, 
ébren tartani és fejleszteni azokat, s előidézni ujabb benyomásokat, melyek 
öröklés utján mint magasabb folm erkölcsi műveltség, ismét tovább származ
tatnának. De ebből is, mint a szellemi evolutiónál, ki van zárva minden tran
scendentál beavatkozás. A legujabb kori psycho-phyziologia ez irányban nagyon 
becses adatokkal szolgál, a << suggestióbam, mint legalkalmasabb eszközben uj 
erkölcsi eszméket teremteni a gyermekekben. 

A suggestio (sugallás) gondolata ama tapasztalásokból származott, melye
ket a hypnotizmusból szereztek a tudomány férfiai. A hypnotikus állapotban 
sugallni lehet eszméket, elhatározásokat úgy, mint érzelmeket. Például egy 
hypnotikusnak meg lehet hagyni, hogy bizonyos órában látogatást tegyen egy 
megjelölt személynél, rá lehet venni, hogy a s~ját nevét hibásan irja, olvas
son egy könyvből, imádkozzék, és mindezt, ha felébredett, éber állapotban, 
teljes öntudattal, mintegy belsőleg ösztönözve, végre is fogja hajtani. Sugallni 
lehet érzelmeket, pl. csodálkozást, megvetést, rokon- vagy ellenszenvet, szen
vedélyeket. De tovább is lehet menni, uj ösztönöket teremteni és erkölcsi esz
méket, melyek a központi idegrendszerben meggyökerezve, szokássá válhatnak. 

A párisi Salpetriereben, a hol idegbetegek gyógyittatnak, bámulatos the
rapeuticus eredményeket értek el a kezelő-orvosok a hypnotizmus által. 
A morphinomaniát meggyógyitották suggestio utján, a nélkül, hogy a morphin 
rögtöni eltiltása után rendesen bekövetkező dühöngés jelentkezett volna. Gyó
gyitották ez uton az alkohol tulságos élvezete folytán beállott deli riumot. 
Dr. Delboouf egy félénk nőből bátor nőt, dr. Voisin egy lopási hajlammal bíró, 
tunya és tisztátlan nőből engedelmes, becsületes és szorgalmas nőt képezett. 
Guyon erre nézve számtalan példákkal szolgál.* 

Lélektani oka ennek abban rejlik, hogy az eszme vagy tény, mely a hyp
notikusnak sugalmaztatik, olyannyira tulozva hat egész idegrendszerére, hogy 
a többi eszméket mintegy megbénítja s a sugalmazott eszmének biztositja az 
uralmat, a vezérszerepet, mely a létért való küzdelem elve szerint irányt ad az 
erkölcsi cselekményeknek. Másrészről a hypnotizált személy agyában minden 
ideg megbénittatván, illetve elaltatván, a sugalmazó orvos a suggestió által 
biztosítja a sugalmazott eszmének egyeduralmát. 

A gyermek, midőn születik, többé-kevésbbé hasonlith11tó hypnotizált 
egyénhez, azaz: a gyermek agyában nincs még eszme, tehát legalkalmasabb a 
suggestió befogadására. Az eszme, mely suggestio utján a gyermek agyába jut, 
ott mély benyomást tesz és ismétlés által ott állandósittatván, oly szokássá 
válik, mely az egész életre kihat. Az egész nevelés titka e szerint abban van : 
oly szokásokat állandósítani, melyek az embert emelni képesek, és másodsor
ban megszilárdítani ezen szokásokat azon öntudat és azon meggyőződés által, 
hogy azok valóban czélszerűek és észszerűek. 

Ezen psycho-physiologicus elmélet, a mennyiben az erkölcsiségre alkal
maztatik, az öröklést csak alapul fogadja el, megvallván, hogy az ember nem a 
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születés által, hanem egyedül a nevelés által lesz erényes. Lehet beszélni 
öröklött jóságról, kedvességről, nagylelküségről ; de mindez csak képesség, 
még nem maga az erkölcsiség. Ez az értelemnek szülöttj e, mely önmaga fogal
mazza, határnzza meg az eszményt, melyet elérnie, a törvényt, melynek enge
delme;skednie, a kötelességet, melyet teljesitenie kell. 

Es így fog megoldatni az erkölcsi evolutiónak azon problemája is, mely 
<tnuak utolsó stádiumát: «a hasznossági morálto mint végczélt tekinti. 

«Minden időben és minden helyen, - mondja Letourneau - mióta az 
emberek oly tömegben csoportosultak, mely a társadalom nevét megérdemelte, 
elfogadtak és képeztek maguknak oly erkölcsi 8zabályokat, melyek nélkúl vagy 
szétbomlottak vagy elvesztek volna. Ezen kezdetleges erkölcsi szabályok a 
kényszerűség, a szükségletek összeütközéséből, a Yágyakból, a fentartási ösz
tönből stb. , szóval a társadalmi hasznosságból támadtak.» 

Egy lépéssel tovább, a műveltebb ember lelkiismeretének sugallata szerint 
minden cselekedet jó, mely embertársára nézve hasznos; s a legmagasztosabb 
eszmény a morálban az, mely szem előtt tartva az egyént, a családot, a társa
dalmat, az egoizmust az altroismussal kiegyezteti. 

Az önzés korlátozása és a mások i.Tánti jóindulat, összekötve a gyönyör
rel , az élet telj ének élvezetével képezik a végczélt, melyre az erkölcsi evolutió
nak törekedni kell. «A gyönyör, bármily természetű is legyen, bármily időben 
is élveztessék, bárl{ire nézve képezi minden erköl csi fogalomnak lényeges 
elemét. )) (Bresson i. m. 441. 1.) 

Ezen tömörített eszmékből , melyek az erkölcsi evolutiónak constitutiv 
elemeit képezik, mindenek előtt az tünik szembe, hogy ezen rendszer a köz
és egyéni morált letaszítja azon magasztos talapzatról, melyen az eddig állott, 
lerontja a magasabb sanctiót és helyébe állítj a a kiművelt állati ösztönöket, 
princípiumot tagad és helyettesiti az emberi önkénynyel, a szenvedélyeket 
jogositotta:,nak, a mérsékletet tanácsosnak mondja. 

Ha az emberi elme visszanyulna az őskorba s ha magyarázatába bocsájt
koznék csak annak: mennyiben folytak az erkölcsi művelődésbe az emberi 
ész hatalma, a körülmények, a viszonyok, a nevelés : a tudomány embere ezt 
csak hálával fogadná. Azonban az evolutió rendesen nem magyaráz, hanem 
alkot, föltevésekből tényeket következtet, phyziologikus j elenségekből oly lélek
tant szerkeszt, mely elöli a szellemnek magas röptét és lelánczolja azt a vad 
ösztönhöz mint természetes kutforráshoz. Bonczkés alá veszi az embernek leg
szebb tulajdonságait, annak rnsthetikus finom érzelmeit, a szeretetet, az ön
feláldozást és nem képes azokat egy elvbe összpontositani, mely azokat mind
inkább magasabbra emelje ; hanem egy gy~ijtőnevet képez magának, egy ideált, 
mely a legvastagabb természetü élvezetekre jogosit: a gyönyört. 

Lerontja teljesen az erénynek érdemét és a bilnnek felelősségét. A szokás, 
az eszélyesség, mely alkalmazkodni tud a legfőbb dicséret s az emberek elis
merése a legszebb jutalom ; ellenben az ember mint gonosztevő szllletvén, 
vagy ily környezetban neveltetvén, nem büntethető, és vagy a természet, vagy a 
rossz nevelés folytán gonosztevővé válván, csak egy szempontból esik betudás 
alá, t. i. a közjó veszélyeztetése szempontjából. 

A morálban szintén, mint a vallásban absolut jó, absolut nemes, absolut 
igazságok nem létezvén, a jó és rossz közt lényeges külömbség nincs, csak 
viszonylagosság, mely az emberi önkény szerint változik. 

Az evolutio rendszere mindezekben az őskor metaphysikusainak tételeit az 
újabb kor tucl.ományadataival bővítette. Leueip és Democritos minden érzést, 
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magát a gondolkozást, az atomok különféle csoportosításából származtatták. 
Epicur ezek nyomán haladva mondja, hogy az érzelmek akként támadnak az 
emberben, hogy az emberi testen kívüli parányok az emberi szervekkel érint
keznek. Az érzelemből támadnak az eszmék, az atomokból megmagyarázpató 
a mindenség és nem szükséges egy magasabb principiumhoz folyamodni. Alta
lában mondható, hogy már a görög bölcselet, a maga egészében, hű képet nyújt 
a mai tudományos hullámzásról. Az embert, a világot, az eszméket és az első 
okokat illetőleg minden rendszert kimerített, kezdve a materialismustul az 
idealismusig. 

Az evolutio szerint az erkölcsi fejlődés a végtelenig fog haladni ; és még is 
annak követői maguk beismerik, hogy körülbelül két ezer esztendő óta a . mo
l'álnak alapelvei nem változtak (Buckle) ; hogy az megállott és elveinek ma már 
semmi hatása sincs; azért újabb alapelvek után kell kutatni, melyeken az 
tovább fejleszthető legyen. Ha ez áll, akkor a physiologiának tana szerint a 
sejtek lerakódásának is meg kellett állania, azaz: a sejtek, melyek az idegben 
állandósították a nyert benyomásokat, két ezer év óta beszüntették müködésö
ket, mert nem ismerünk új törvényeket, melyek mint alapelvek módosították 
volna az erkölcsi rendszert és a melyek öröklés útján vagy még a nevelés köz
vetítésével is előbbre vitték volna az erkölcsöket. Nem elég a tudományos tételt 
felállítani; a tudományos világ is, e tekintetben, már nagyon skeptikus lett; a 
történelmi tények iránt sem viseltetik többé oly bizalommal, hogy a subjectiv 
perceptiokat dönthetetlen tényekül elfogadná. 

Soha sem követtek el a tudománynyal szemben annyi visszaélést, midőn 
az egymást czáfoló, egymást megölő tételekkel és föltevésekkel a komoly gon -
dolkodót is megingatják és lerontják azt, ami a lelkek előtt szent és magasz
tos, - mint épen ma. Magának a hypothesisnek nincs annyi hitele, hogy 
megdönthetetlen igazságként szerepeljen olyasmiben, ami a természet titkos 
műhelyében tirténik s a melyekről lehet ugyan sejtelme az embernek, de biz
tos tudomása nincsen. 

Vannak ma is népek, melyek az erkölcsi müvelődés legalsóbb fokán álla
~ak. Afrika egy egész világrész, mely milliókat és milliókat foglal magában. 
Eghajlati viszonyai, a forró égövtöl kezdve a mérsékelt zónáig, megadták a 
lehetőséget, hogy a műveltség ott is, mint Európában fejlesztessék. Miért ma
radt tehát el? Miért nem nyilvánultak ott is az evolutio törvényei, mint a hogy 
ezeket a művelt fehér népekre alkalmazzák? Vagy ott a sejtlerakódás és az 
öröklés törvényei nem uralkodtak? El voltak és el vannak szigetelve az egész 
világtól; ott még - kivált Afrika bensejében - a természet közvetlen hatása 
alatt önként és minden zavar nélkül működhettek volna az evolutio törvényei. 
Miért nem látjuk ott semmi nyomukat? Vagy az évek milliárdjai, m~lyeket az 
evolutionalisták szeretnek alkalmazni, ott nyomtalanúl múltak el? Es Chiná
ban, ahol a civilisatio már Tégóta mozdulatlanúl áll, ott, a négyszáz millió 
embernél a physiologikus törvények mások, mint minálunk? AsRyria, Baby
lonia vallási, erkölcsi, társadalmi fógalmaikkal teljesen elvesztek. Hol van itt a 
fejlődés folytonossága? 

Az evolutió rendszerének fő tévedése abban van, hogy a testi szerveket az 
erkölcsiség kutforrásának tekinti, mialatt azok csak hordói az animális 
érzésnek, príncipiummá teszi azt, a mi csak eszköz. A lélek szoros össieköt
tetésben állván a testtel, a testnek áilapota, egészséges vagy beteges volta rea
gál és teremti vagy a rendszeres functiókat, vagy a psychologikus aberrátiókat. 
Az idegek működésének lényege és módja, valamint az, hogy az idegek miként 
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fogadják el a benyomásokat és miként vezetik azokat és hoszák öntudatra, 
még titok. Lehet-e bizonyos és biztos a következtetés olyasmibéíl, melynek 
lényege és működési módja titok és titok lesz mindig, mert a lényeg egy az élet 
principiumával, a hová a legmüveltebb emberi elme nem hathat? 

Valóban nem tudom, nincs-e igaza Renannak, midőn mondja: <1A világ 
csak addig siép, mig az ember azt kezeivel nem érinti, ezen szeplőtelen para· 
dicsomban csak akkor jelenik meg a nevetséges, a rnt, a szenny, mikor az 
ember jelenik meg benne.)) 

Az evolutio elmélete szerint oly erkölcsi világrend, melyben az embernek 
egyéni léte és az ő életének lefolyása és czélja egy természetfölötti princípium
hoz volna kötve, nem létezik. De épen ez által meggyöngíti, sőt megsemmisiti 
azon erős alapot, melyen az értelmi és erkölcsi fejlődés kizárólag lehetséges. 

A magasabb eszmény ki levén zárva, csak az együttlét szükségessége és 
lehetősége szerint fog a művelődés arányulni, ennek külső formái belérték 
nélkül levén, a művelődés csak a conventionális törvények szerint fog ala· 
kulni. Az össllliangzat és mérséklet az egyedüli jogosult tényezők lesznek a 
társadalmi életben, de csak mint életszabály, mely nélkül az élet lehetetlenné 
válik, de ezen életszabályok is csak a gyakorlati életphilosophiának becsével 
fognak bimi. Mindent kerülni kell, a mi az illemmel ellenkezik. Az ész és ai 
érzékiség közt az egyensulyt fenn kell tartani, mert az egyoldaluság által szen· 
vedhetne az élet vidámsága. A kicsapongást kerülni kell, mert az önuralom· 
mal ellentétben áll. Rendetlenség és szabályellenesség visszatetszők, mert 
veszélyeztetik a társadalmi együttlétet. Legszebb feladata mindenkinek: önma· 
gával megelégedve, embertársaival békében élni. A boldogság abban áll, hogy 
az ember a természettel harmoniában legyen. Mindent a maga idejében tenni, 
az illemet minden időben és helyen szem előtt tartani, finom ízléssel és tapin· 
tattal áthaladni az életen: ez az életnek legnagyobb gyönyöre. 

Ai ::.esthetikában a magasztosnak képzelete az ábrándozóknak hagyandó; 
csak a kellemes egyszersmind a reális, erre utal maga a természet és az élet. 
Az egyéni méltóságot s anrntk érintetlenségét csak a közönségesnek és aljas· 
nak kerülésében kell keresni; ellenben a mü.veltséget az élveietnek fi.nomitá· 
sában és nemesítésében. Az élet nem a munka és a törekvés, hanem az élvezet, 
minden gazdasági és politikai tevékenység csak eszköz ezen c;1,élra. 

Nem nehéz felismerni, mily kevés mélység és komolyság fekszik ezen mo· 
rálban. Ez nem egyéb, mint a külsőségnek megóvása, mely mellett az élet ko· 
moly oldala vagy egészen elvesz vagy csak játékká törpül. Ha az erkölcstelen· 
ség csak azért rossz, mert rut, akkor a bünhödés is csak a megszégyenülésben 
állhat, a bűnt csak azért kell takarni, hogy az a világ tudomásám ne jöjjön. 
Az ilyen mü.veltség külső mázával csak a nevetségestöl fél; az erkölcsi undort, 
melyet a gonosz tett felidéz, nem ismeri. A művelődés, mely pusztán a termé
szetest keresi és csupán a természetesnek élvezetében találja vágyainak kielé· 
gitését, a jövő iránti teljes közönyösségre vezet. Az (( ém ·nek boldogsága, kor· 
látozva saját életének rövid idejére, az önzésnek oly rémületes terjedését 
fogja előidézni, hogy a felebaráti szeretet csak ürns szó leend. 

Hogy ily világnézet mellett csak a hasznosság határoz, mely a dolgokat, 
sőt magának az életnek értékét csak a szerint ítéli meg, a mennyiben eszközül 
szolgál a czél eléréséhez : az nagyon természetes. A hasznosság pedig nem 
egyéb, mint vastag realismus. Tudomány és művészet magukban véve semmi 
értékkel nem bírnak, ha a gyakodati életre nézve hasznot nem nyujtanak; s 
azért ezen elmélet szerint egy Mongolfi.eri, ki csak a más által önzetlen fára· 
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dozásában föltalált elvet alkalmazta, több becscsel bir, mint Archimedes vagy 
Euclides; Edison többet ér, mint Leibnitz vagy Descartes és Newton, noha 
talán ezen magasabb elméleti szellemek nélkül alig lett volna képes gya
korlati találmányait érvényesíteni. 

Ha az erény csak hasznossági szempontból ítéltetik meg, akkor nem az 
absolut jó, hanem a közvélemény tétetik bírájává az erkölcsiségnek. Erkölcsi
leg jó az, a mi a közvélemény utján megállapított fogalmakkal és szokásokkal 
egyezik. A becsület tétovázó fogalma tétetik az egyéni értéknek alapjává, ezt 
tisztán fentartani az életnek egyik főfeladata, s azért az önkéntes halál elöbbre 
teendő a becsület elvesztésénél. Mások itélete és véleménye többet ér a tiszta 
öntudatnál; a becsület tehát nem positiv fogalom, mely az önérzet tisztaságá
tól van föltételezve, hanem negativ természetű, a mennyiben valamely tett a 
közvélemény itélete szerint és az uralkodó szokások szempontjából lealázó. 
A gladiatorok feltámasztott ideálja ez, mely becsületszomjas, de üres, színpadi 
nagyzás, melynek rögeszméje : szép állásban meghalni, még a halállal szem -
ben is hiu komolysággal a Mucius Scawolákat és Curtiusokat utánozni akarni. 
csak azután ne hiányozzék a közönség tapsa. 

Ha embertársam csak természetes lény, mely csakis a természettől függ 
és egyedül csak ezen törvények kényszerének hódol, mely minrlen magasabb 
értékü természetfölötti jogoktól megfosztva, csak az együttlét szükségessége 
által korlátoztatik animális élettörekvéseiben : akkor én sem képezbetek igé
nyeket embertársaim iránt; felelősségem csak illuzorius, de illuzorius az én 
személyiségem is, mely iránt mindenki csak annyiban tartozik tekintettel lenni 
a mennyiben ez az ő saját érdekének megfelelő; akkor az erkölcsi világ, mely
ben a szellem uralkodjék, lehetetlenné válik; sem én nem vagyok alkalmas 
ezen erkölcsi világ felépítéséhez kezet nyujtani, sem másokat nem kényszerit
hctek, hogy segédkezzenek, mert ilyen erkölcsi világ absolute nem létezik, 
csak a konventionális együttélés. 

Az erkölcsi evolutióban tehát a <1morál» csak szólam, mert az nem létezik 
hanem csak a szokások; vannak ugyan erkölcsi kifejezések, de alattuk az 
erkölcstelenség lappang. 

Ha tehát az evolutio azzal hitegeti az embereket, hogy a dogmák elvetése 
még nem a hitetlenség; a természetfölötti és traditionalis tekintély lerontása 
még nem megvetése a rendnek, mely a társadalmat összetartja ; hogy a kinyi
latkoztatásnak tagadása még nem negatiója az ideálnak, miután az ember 
elvontan az eddigi vallásoktól, megőrizhet bizonyos vallási érzelmeket, meg
tarthat oly ideált, melyre a fejlődés irányulhat : akkor csak foszlányokat nyujt a 
diszes köntösből, melylyel a jóságos isteni gondviselés az ember meztelenségét 
betakarta; akkor egy nagyszerü épületnek romjaival dicsekszik, melyet az em -
beriség ég felé irányzott tekintettel évellredeken át épített; de a mely romok
ból uj civilasitiót teremteni már nem lehet; sőt egész lényege az evolutio 
elméletének nem egyéb, mint a sociális rombolásra irányzott munkálkodás. 

ill. 
Értelmi és erkölcsi fejlődés képezik az emberi együttélés létfeltételeit. 

Tehát ugyanazon alapelvek, melyek a két elsőnek szolgálnak alapul, szükség
képen a társadalomra is kihatnak; csakhogy itt azon impulsiv erő, mely az 
evolutio kiegészitó részét képezi, t. i. «a létért való küzdelem", intensivebb, 
hatványozottabb módon lép fel. 

A társadalmi fejlődésen mint vezéreszme átvonul az «egyénnek" érdeke, 
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melynek értelmi és erkölcsi' fejlődése képezi a: föczelt, a társadalom csak eszköz 
úgy, hogy nem az egyén van a társadalomért, hanem megfordítva; mely fel
fogásnak kifejezést adott maga az evolutiónak apja, Harbert Spencer <1az egyén 
az állam ellen i> czimű értekezéseiben. 

A pbysiologia kifejezéseit használván a család képezi a társadalmi testnek 
első sejtjét. Ebből támadtak fokonkint mindmegannyi élő sejtek: a társadalom
nak constitutiv elemei. A családok számban megszaporodván, csoportokban 
egyesültek, melyekben, tekintve az egyének önjogosultságát, teljes egyenlőség 
uralkodott. Az első megkülönböztetés (differentiatio) tehát, az egyenlőtlenség 
első mozzanata akkor tii.madt, midőn a csoport vagy törzs a vadászatra vagy 
báborura magának vezetőt vagy főnököt választott, a ki azoknak befejezése után 
is megtartotta hatalmát. Az uralom és az engedelmesség szokásokká kezdettek 
válni. Ebből támadtak fokozatosan az ujabb megkülönböztetések s az élet
viszonyok által teremtett hatalmas szervezetek, melyek a modern államokban 
felölelik, kezdve az államfőtől le a legalsóbb rétegekig, a politikát, a közigazga
tást és a törvénykezést. 

A társadalmi evolutiónak első történelmi jelensége 4000 évvel Krisztus sz. 
előtt a fetischismusban nyilvánult, tehát egészen vallási téren mozgott, ebből 
fejlődött a polytheismus és a politikai theokratia. Kihatása ezen vallási felfogá
soknak a társadalomra abban nyilvánult, hogy megszünik a nők közössége, 
kezdődik a nőnek erkölcsi befolyása, az öregeknek tekintélye, a házi állatok 
szeliditése, a lakások állandósítása, a tulajdon megállapítása, a ruha használata 
s ezzel a szemérem érzete, az ősök iránti tisztelet. 

A theocratia, mely a polytheismussal egyidejü volt, nem jelentette mindig 
a papság uralmát, hanem azt, hogy a vallás feje egyszersmind az állam feje és 
viszont; s midőn a társadalom a fejlődés ezen pontjához jutott, a theocratia 
csak előnyére volt. Állandósította mindenek felett az előbbi vívmányokat a 
kasztokban. Az öröklés által biztosította a kormányzás folytonosságát s a csalá
dokban a birtokjogot, elősegítette a vagyon felhalmozását s ez által a szellemi 
foglalkozás lehetőségét, megkezdette a munkafelosztást, biztosította az egyéni 
jólétet. 

A politheismusnak ezen konzervativ jellege bármily szolgálatokat tett is az 
emberiségnek, mégis mozdulatlanságra kárhoztatta volna azt. Azért is helyébe 
lépett a haladó politheismus, mely két irányban fejlesztette az emberi nemet, 
t. i. értelmileg a görögöknél, tá_rsadalmilag a rómaiaknál. Az előbbieknél a 
katonai erények istenitése egyrészről, a bölcselet művelése másrészről meg
törték a theokratiát. Az utóbbiaknál a kormányzati ügyesség teremtette a 
római jogot, mint gyüjteményét azon positiv szabályoknak, melyeket a jogtudós 
világ ma is bámul. Mindkét iránynak örököse a mai miivelt társadalom. 

Görögországnak a társadalmi fejlődésben nagy érdemei vannak. Nyolcz 
századon keresztül, Horner és Hosiodtól kezdve, a római leigázásig, a tudo
mányban és a művészetben megvetette alapját a nyugati civilisationak; elő
térbe állította a szabadságot; eltőrülte a kasztokat; a hivatalokat választás 
útján töltötte be; a birtoklás mozdulatlanságát megszüntette. Árnyoldalai 
voltak: hogy a mindegyik szenvedélynek külön istenséget adott s ez által 
erkölcstelen lett; a természeti erők cultusa által teljesen anyagivá lett; a 
munkát szolgai foglalkozássá tette, törvény erejével megszilárdította a rab
szolgaságot, úgy hogy Görögországban legutóbb csak két osztály volt: az úr 
és a rabszolga. · 

Róma főleg a társadalmi fejlődés téren tett nagy szolgálatot. Azon törek- . 
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vés~ben, hogy uralmát az egész világra kiteijeszteni akarta, legelőször jelent
kezik azon eszme, hogy az egész emberiséget együttes (collectiv) tevékenység 
által egygyé kell tenni, tehát a cosmopolitismus, mely leront minden ethno
logikus megkülönböztetést. - A köztársasági Rómában a vallás a pollitikának 
lett alárendelve; a személyes érdem előbbre tétetett a születésnél és a gazdag
ságnál. A család a monogamiára alapítva az apának korlátlan hatalmát a 
nőnek eddig nem ismert befolyását a családi ügyekbe, a gyermekek enaedel
mességét és a magasabb kor iránti tiszteletét őrizte. A katonai erények :

0
a bá

torság, az eszély, a határozottság és a szilárdság mindenekfelett becsülve vol
tak: A polgárnak méltóságteljes magaviselete a rómaiak büszke tulajdonának 
tekmtetett. A család, az állam és a hazaszeretet buzgón ápoltatott; s ezen 
fogalmak előkészítették a humanitást, mely a mai kornak egyik eszménye. 

A hatalmassá lett Róma azonban nem kerülhette el, hogy ne jelentkez
zenek a.ma gyöngesé?ek, melyek minden emberi intézményt, bármily fényes 
legyen is az, lassankmt elhomályosítanak. Jelentkezett a féktelen ambitio a 
katonai főnökök birvágya és a nagy vagyonnak összehalmozása által megbé
nított forgalom ~lcs~n~v~sz.~dé~e. Az innen .t~madt viszályok, az osztály-küz
dele:U, a ~ai:tomany: főn~lrn~ laza,dása,, a le1gazott népek szabadság éE függet
lenseg utam torekvese szuksegesse tettek a hatalmak egy kézbeni összponto
sítását. A caisarok kora, mely e nehéz harczok után Augustussal kezdetét vette 
daczára sz~mtalan visszaéléseinek és kegyetlenkedéseinek, ·nagy műveket ha~ 
gyott ~z ,utok?rnak. A kereskedelem ~s forgalom ismét megélénkült, a nagy-

. szerű epitkeze~ek, nagy váro.sok felvirágzása, a közlekedés megkönnyítése, a 
proconsulok VISzonylagos fuggetlensége és az ez által teremtett újabb köz
pontjai a művelődésnek, a nemzetiségi eszmének hajnalodása mindmegannyi 
tényezői lettek az emberi nem haladásának. ' 

A barbárok berontása egy időre megakasztotta ugyan a társadalmi evo
lu~iot, de a tovább~. fejlő~és csirái megadattak egy szellemi hatalomban, mely 
s~a~aclo~on keresztul l~ezeb_en ~artotta Emóp~ ~orsát és ezzel magát a mive
ludest. Es ez a keresztenyseg, illetve a kathohcismus volt. A római viláabiro
dalom örökségébe lépvén, az evolutio barátai által is elismert nagy érde~eket 
szerzett. magának a mlí.ve~ődés fejlesztésében. A politikai egység helyébe állította 
a vallási egységet; ~gy ~nt, egy. ~rkö!cs~ törvény, alárendelve egy nagy szellemi 
hatalomnak, mely ISmet a saJat reszeről egy transcendentál hatalomtól az 
Istentől vette jogosultságát, - lehetetlen, hogy a társadalom minden mo~za
natára addig ne~ ismert jótéko~y hatással ne lett légyen. - A hit, mint vál
to~atlan alap, a. ti~zta morál, _mmt életszabály, a felelősség egy magasabb biró 
el?t~, az ,egyenl.őseg, mely mmden embert testvérként kivánt tekinteni, meg
hod1tottak a sz1veket. A rabszolgaság eltörlése, a munkásoknak kivált a váro
sokban, viszonylagos függetlensége, a kisebb államoknak mint' hübéreseknek 
~l~rendeltsége ;&Y közös álla~i fő és ennek ismét a katholicismus feje, a pápa 
irant, a ~e~ebarat1 szeretet, az irgalmasság, a jótékonyság, melyek nem ismertek 
osztálykulonbséget, a lovrtgiasság különösen a gyönge nőnem irányában az 
ebb~l ~z,ármazott t~sztelet, hlí.sé~ és gyöngeség, a nő emancipatiója, mely Őt a 
csalad1 e.letben, n;aJdi~em eqyenJoguvá ~ette a férfival, - mindezek oly eszmék, 
melyek orok halara kotelezik az evolut10 barátait. 

A ~atholicismus elvei a társa_dalmi életnek minden jelenségeiben ural
k?dtak, irá?-yt ,adva tudon;i~nynak, igazg~tták a. közvéleményt, ezeknek bélyegét 
viselte a bolcseszet, a politika, áthatottak az igazságszolgáltatást uralkodtak 
a trónok;on, a törvényhozásban, az iparban, a kereskedelemben. A katholicis-
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mus olyannyira souverain volt, hogy úgyszólván vér volt, mely Európa testé
ben lüktetett. De az egyházi és világi hatalom ketté osztása magában rejtette e 
srncularisatio eszméjét. Pápa és császár nem maradhattak nyugodtan egymás 
mellett. Az innen keletkezett küzdelem a társadalmi evolutio törvénye szerint 
csak az utóbbinak győzelmével végződhetett. 

Továbbá a tudomány ujjászületése, mely a humanismus tanára vezetett, 
és a szabad kutatás elve. mely a tudományos haladás alapelve, rést ütöttek a 
katholicismus egyeduralmán. 

A reformátió, mely az egyén jogosultságát tüzte zászlójára, előkészitette 
a mai kort, s alapját vetette meg azon társadalmi fejlődésnek, mely a humanitás 
kultusában látja a végczélt. A szabad kutatásnak egyéni és teljes jogosultsága, 
mely tekintélyt nem ismer, s a dogmákat az ész kizárólagos birálata alá ren
delte, természetesen, az értelmi fejlődésben a ma uralkodó anyagi bölcse
letre vezetett; a politikai és társadalmi téren pedig felébresztette az egyén
ben a forradalmi ingert a társadalom ellen, megtámadta logikai fejlödésében a 
társadalmi solidaritást, teljes egyenlőséget és a népfelséget hirdetvén, a <1 szám,, 
tekintélyét állapitotta meg a közéletnek alapjául és szabályozójául; mert ott, 
a hol a társadalmi egységek egyenlő értékkel birnak, azok nem az egyén becs
értéke, hanem csak a számarány szerint határoznak. 

A franczia forradalom e tanból levonta a gyakorlati következményeket; 
s azon elvek, melyeket hirdetett, megtették körutjokat a világon. Az állami 
intézmények ma többé-kevésbbé ezek szerint módosulnak, a gondolkodási mód 
s az erkölcsök hozzájuk alkalmazkodnak, a népfelség elfoglalja az Isten helyét. 
A franczia forradalom ma is tart, nincs az befejezve, s a haladás megakasztható 
nem lévén, természetes dolog, hogy azon romokon, melyeket az egyéni jogosult
ság tulhajtása felhalmozott, a positiv tudomány van hivatva uj, kényelmes 
épületet emelni az emberiségnek. 

Ezen, ily módon construált kulturtörténelemnek adataiból - melyeket 
csak vázlatban adtam elő - az evolutio elmélete azután levonja saját elveit és 
jogosultnak véli magát azokat, mint a melyek az emberiség történelmét eddig 
is szabályozták, a további fejlődésre is alkalmazni. 

Szerinte a társadalomnak ugyanazon törvényei vannak, mint az egyénnek, 
mert a társadalom egyenjogu és egyenlő egyénekből áll. Azért a társadalom 
evolutiójában az egyén jóléte a czél, a társadalom csak eszköz a czél elérésére. 
A történelem bizonyitja is, hogy az emberiség életében az egyénnek küzdelme 
az egész ellen, képezte a politikai életben a legfontosabb haladási tényezőt. 
Elnyomva majdnem a megsemmisülésig, megtörve ujra és ujra előtérbe lépett 
és ezredéves küzdelmeiben ma már kiküzdötte létjogosultságát. A számtalan 
társadalmi tényezők közt is akár egyénileg, akár mint erkölcsi egység vétettek, 
az egyéni küzdelem teremtette a haladást. 

A vallási rendszerek, melyek az emberiség gyermekkorától · kezdve eleinte e 
gyenge felfogásu korhoz alkalmazva, később az értelmi fejlettség által tökélete
sitve igazgatták azt, mindmegannyi eszköz voltak az egyéni boldogság megszer
zésére, előmozditására. Sociális boldogság nem létezik, az egyén minden. 
A katholicisrrrnsban legelőször érezhető az egyéni felelősség elve, de még 
mindig a dogmák nyüge alatt elnyomva. A reformatio küzdötte ki az egyéni 
jogosultságnak elismerését, de maga is átmeneti stádium levén, azt teljes győze
lemre nem vezetheti. Az egyén csak akkor lesz szabad és független, ha a positiv 
vallás terét teljesen elhagyja. 

A társadalmi téren a vallásnak többé helye nincs, mert az emberiségnek 



72 

gondviselésszerü vezetése nem létezik. Mindenben az emberi fajban létező 
animáli~ imp~siv erő müködik, mely azt mintegy kényszeritve előbbre viszi, 
nem mmdenutt egyenlően, hanem a selectio (kiválasztás) által ott a hol a 
fogékonyság a művelődésre, az éghajlat és más természeti tényezők részéről 
előnyösen befolyásoltatik. 
. A~ ~m,ber.~ség gyerme.kkorában, mig a szervezet még egyszerü volt, az ön
fentartasi oszton a katonai erényeket becsülte legtöbbre. A vitézség, a bátorság, 
az engedelmesség első helyen állottak. Az egyéni érdek a tömeg összetartása 
által biztosítva lett. A létért való küzdelem egyéni és közérdek volt. 

Kés?bb, midőn .. a„differentiatio által a szervezet szövevényesebb lett, osz
tályok tamadtak kulon, sokszor ellentétes érdekekkel melyek a szervezeten 
belül keresték kielégittetésöket. A növekedő szükségletek teremtették a külön
nemű foglalkozásokat. Munka, ipar, kereskedelem tényezők lettek a fejlődésben 
és ezeknek megfelelően uj erényeket szültek, de ezeknek minteay árnyékát : a bű
nöket ~s. A teljes ~ifejlődésig jutott állami szervezetek összpo~tositották maguk
ban. mmd~zt, a mi, a ~ial~dást. biztositotta. A család, mint alapintézmény, a tulaj
do~Jog, n:ii~t e fei:all~s biztositéka, a tőke, a munka, mint a jólét eszközei, mindez 
az ertelm1 ~s erkolcsi nevelés által hatványozva, képezik ma azon elemeket, 
melyek_re ~amaszkodván, a társadalom nyugodtan tovább folytathatja utját 
azon vegczel felé, mely az egyének teljes boldogságát biztositja. 

A haladás végnélküli. - Ez a gondolat lélekemelő mindenkire nézve 
a __ ki az emberisé9et szereti; ez vi.gasztalja az embereket az élet viszontagságai 
~ozepette. Munkasok v~gyunk mmdnyájan egy eszme szolgálatában, mely mint 
idea! lebeg a boldogsagot kereső ember szemei előtt. A nyomoruság, a küz
de.lem, ~ nél,külö~és abban találják jutalmukat, hogy egy mindenkiért és 
mmdenki egyert kuzd az egyetemes és egyéni boldogságért. 

A keresztény bölcsész, a ki mindezeket hal!J·a olvassa és tanulmányozza 
k. h ' ' a, i a, angza~os szavakat tu?ja megkü.Iönböztetni az egyszerü igazságtól, mél-

tan kerdezheti : melyek t~hat azon UJ eszmék, az uj igazságok, az uj erkölcsi 
elyek, melyeket az ~vol~t10 elmélete napfényre hozott s a melyek ujdonságuk
nal fogva egyszersmmd Jobbak, szebbek, nemesebbek és magasztosabbak volná
nak azon nagy. igazságolmál, me~yek~t a kereszténység hirdetett? - S kény
tele_n ~eyalla~i, hogy az evo}ut10 _UJ neve.ket alkotott ugyan, de egyetlen uj 
erk?lcsi i~azsagot ~em ;o~t kepes folfedezm. Az öntudatos, személyes, teremtő 
legfőbb leny helyebe alhtotta az öntudatlanul, vakon működő őserőt - a 
szer~tő isteni gondviselés helyébe tette a kényszer hatalmával működő termé
szeti , erőket, - az e~·kölcsi, törvén~eket. nem felülről származtatja, hanem 
alulrol; - a szeretet fogalmat nem 1Bmen hanem csak az embertársra átvitt 
önz~st; a, keres~tény elv,et: s~eresd feleba~·átodat, mint tenmagadat, - az 
egoizmus es altrmzmus szolamaival helyettesi tette; - a haladás principiumául 
nem a nemes versenyt, hanem a nyers létérti küzdelmet állitotta; - a keresz
ténység taná~, mely az emberi létnek kiinduló pontját az igazságban és szent
ségben .. ke~esi~ ~z~z, mely a:z értelmi fejlődésnek végczéljául az örök igazságokat, 
az .erkolcsi feJlőde_snek pedig a lehető legnagyobb tökéletességet tüzi ki, helyet

. tes1~ette a tudomanyos igazságok keresésével és az erkölcsi fejlődésnek utolsó 
stádmmával : a hasznossági elmélettel. . 

Az evolutio elmélete tehát csak abban uj, hogy kizár minden magasabb 
szempontokat'. s azért az emberi ~l~t fejl~désében működő tényezőket értékök
ben nem .emeli, hanem lealacsonyitJa. Melyebb megfontolás lehetetlenné teszi 
az emberi tettekben az ösztönszerü vak erőn2k működését elfogadni, mert az a 

szabadságot teljesen megsemmisiti: a szellemi és erkölcsi. életnek ele?1ei nem 
quantitative, hanem lényegüeg különböznek a. term~szet1 é~et eler:ieitől. ~e~·t 
azon eszme, mely vógzetszeruen az ember tetteire rea nyomJa a kenyszeruseg 
bélvegét, minden erkölcsi fogalmat leront, a jó és a rossz közti különbséget 
elrri'ossa, a betudást lehetetlenné teszi s végelemzésében és véghatásában a tár
sadalmi kötelékek szétbontására vezet. 

Az erény jutalma és a gonoszság büntetése az életben nem elszigetelt 
jelenség. Hosszu vonalon mindkettőnek nyomait észlelhetjük egyesekben, csalá
dokban és nemzetekben. A természeti erők nem lankadnak, nem romlanak ; 
nemző, képző, alkotó tehetségök ugyanaz ma, mint volt évezredek · előtt; de 
mellettük elhullottak, sirba szálltak nemzetek, nem a természeti erők tehetet
lensége, hanem az erkölcsi romlás, a lélek elfajulása, a szív elkorcsosodása 
miatt. Nem a nyers erő, hanem a szellemi tévedés volt itt a tényező. 

Az élet synthesise számos jelenségek megfigyelésére utal, melyek nem egy 
általános természeti törvény működésére, hanem egy titkon működő kézre 
utalnak, mely nem vakon, hanem terv szerint szőtte az élet szálait .. A_~ ~l~t 
eseményeinek lefolyása külsőképen is a változatosságnak roppant sokszmuseget 
mutatja, melyek egyformán, mindig következetesen müködő természeti erők 
kifolyása nem lehetnek. Némelyek hosszu időn át egy irányban, változatlanul 
haladnak, mások rövid méretü körben mozognak és csakhamar visszatérnek 
kiindulási pontjukra s mindezen vagy haladó vagy visszatérő körben mozgó 
események nagyban és egészben egy ismeretlen kéz által ismeretlen ezé! felé 
előre tolatván, az emberiség életének fejlesztésére szolgálnak. A vas törvény itt 
teljesen hiányzik. , . . . 

De azon nagyszerű mozgalom is, mely az általános haladast Jelzi, mennyi 
incidenst mutat fel, melyek a törvényszerü egymásutánt minden .Pillanatba,n 
megzavarják, mennyi véletlennek látszó beavatkozást és ezeknek VlSszahatásat 
az eseményekre? mennyi átmenő forrongást? mennyi önként~s erőlköd~~t, 
melyek a jövőnek egészen más irányt adnak? ! Mmdezeknek eredetet, .sorrend.iet, 
hatását, megszüntét semmiféle természeti törvény nem magyarázhatJa me.g 

Ha ezen általános elveket az evolutio elmélete nem képes megdönteni, 
annál kevésbbé képes az emberiség ezredéves fejlődéséből kinőtt társadalm~ 
viszonyokban irányt adni. Elvont elméletek itt nem használnak. A gyakorlati 
élet teljes nagyságában fölvetette ma a socialis kérdést. Az ellentétek az 
osztályok közt, az egyén és állam közt, a munkás és vállalkozó közt oly nagyok, 
hogy az emberiség aggódva néz a jövő elé. „ • 

A szegénység és gazdagság, az élvezet és nyomor közt tátong~ ur mmd 
szélesebb lesz. A tőke uralma, a munkást lenyügöző ércztörvény oly Jelenségek, 
melyek közt a kiegyenlítést a társadalomnak okvetlenül keresnie kell. . 

S minő megoldási tervet ajánl az evolutió elmélete? Csak egyet aJánlhat, 
ha következetes akar maradni, azt, a melyre alapitja törvényeit, <•a létért való 
küzdelmet», azaz: a dolognak szabad fejlődést engedvén, a természeti erőkre 
bizni az egyensuly helyreállitását. 

Nem szükséges mondanom: mennyi balmagyarázatokra adott már alka~
mat «a letért való küzdelem)) szólama, olyanokra is, melyekre annak szerzőJe 
nem is gondolt, ki talán fölemelte volna tiltakozó szavát az ellen, hogy tanít
ványai az őáltala egyedül az állati élet evolutiójára alkalmazott elvet oly mérvben 
a szellemi erkölcsi, politikai és társadalmi életre is átvigyék. 

A sze~vedés és öröm elosztása az életben, a i·ejtélyességnek bizonyos mér
vét viseli magán, mert nehéz földeríteni, mennyi része van a büntetésnek vagy 
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jutalmazásnak az egyikben vagy másikban. Az erkölcsi és jogi betudásnak 
elmélete itt nagy nehézségekbe ütközik. Miért boldog az egyik, s miért szeren
csétlen a másik ? Minő okozati összefüggésben áll a gazdagság vagy szegénység 
az egyén értékével, s érdemével? Vajjon igazságtalan-e a földi javak egyenlőt
len felosztása, s ha nem, hol van az igazságnak döntő kriteriuma? - mindezek 
oly kérdések, melyekre kielégitő feleletet sem a nemzetgazdasági elméletek, 
sem a természeti bölcselet nem adnak. 

A tudomány, mely az <1evolutio11 elméletének hódol <ca létérti küzdelem
bem látja azon mozgató erőt, mely az emberiség életének fejlődését eszközölte 
és megteremtette a társadalmi egyenlőtlenséget; és ezzel ellentétbe helyezte 
magát az eddig uralkodott világnézettel, mely szerint az isteni gondviselés 
mtézi az emberiség sorsát. A két felfogás közti különbözet szembeötlő. 

Az_ elsőben, az életfentartási kényszer idézi fel a harczot, melyben az a győz
tes, a }n _erősebb; a másikban egy magasabb, jótékony kéz egyenliti ki az élet 
ellenteteit, melyben nem az erő, hanem a szeretet a győztes. Ontudatlanul ker
?ető ösztön a~ _egyik, öntudatosan békitő geniusz a másik. Az egyikben az 
erd~kharcz szitJa az osztálygyűlöletet s fokozza a szenvedélyeket ; a másikban 
az erdemlett vagy nem érdemlett balsorsban való megnyugvást hirdeti a keresz
tény morál. Hogy e két nézet közül melyik a legnemesebb, s melyik felel meg 
inkább az emberi méltóságnak és a felebaráti szeretet kivánalmainak - nem 
lehet kétséges. ' 

Valami végzetszerű van a «létért való küzdelem 11 fogalmában. 
Két részre osztván az emberiséget, a hatalom vad diadalának dobja oda 

anna~ gyengébb r~szét. Gazdagság, rang, tekintély csupa esetlegességek, vagy 
legfe~3ebb a raffimrozott erőszak zsákmányai, melyekben a lelkiismeretnek,jog
nak es szeretetnek kevés része van. A jólét soha közkincscsé nem válhatik 
mert az eg~éni erő tulsulyá~ak érzete mindig megzavarhatja az összhangot'. 
E fogalon~.tol a ,bellum ommum contra omnes nem választható el. Kényszer 
a kutforrasa, ~.enyszer __ a ~ar?zmodora, kényszer az egyedüli kiegyenlitő hata
lom, mely a kuzdők kozt ideiglenes fegyverszünetet eszközölhet. 

, S ~a _mégis az~ hi~nők, hogy rn létért való küzdelem» megadhatja az ural
kodo baJo~ magyarazatahoz a kulcsot: lehetetlen észre nem vennünk, hogy a 
társadalmi egyenlőtlenség s annak megszüntetési módja még mindig megold
hatlan problema marad. 

M~rt i;ni tu~aj~o~képen a «létért val~ küzdelem»? - A nY_ers anyagi vagy 
s~ellemi erők merkőzese, melynek eredmenye csak egy lehet, t. i. az erősebbnek 
~1adala s ~ gyengé?bn~k elmerü~ése. A~. állati világban egyes, erősebb fajoknak 
fenmaradasa s a tobbieknek telJes eltunése ezen elméletből rnagyaráztatik; 
a társada~omban pedig a tulsulyt biztositja az emberiség választottjai számára. 
Az emberi nemne~ gyengébb. része ugyan ki nem vesz, de nyomorult lesz s e 
nyomorultak tesz1k az emberiségnek azon részét, mely az örökségből kitagadva 
nem talál már helyet az élet asztalánál, mert az erősebbek már elfoglalták azt'. 

Kisérjük most figyelemmel <ca létért való küzdelem» által teremtett ezen 
állapotnak természetes logikai evolutióját s előttünk fog állni a sociális kérdés 
problemája egész nagyságában. 

A társadalom parányokra foszladozva, természetesen külön egyéni érdeke
k,et teremt, me~yek egymás ellenében külön jogosultsággal és követelésekkel 
l_epi;ie~ fel: Az er~ekek egyenlőtlen harczában elesettek a bukással nem adják 
~e~ 1g~nyeike,t ~z eletre s ennek élvezeteire. Szabadoknak érzik magukat, mint 
mgylosre melto szerencsésebb embertarsaik; érzik magukban az emberi méltó-
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ság értékét épen úgy, mint azok; művelődnek, mert a tudomány népszerű let~, 
s azért érzik önbecsüket, mely őket a földi boldogságra épen oly méltókká teszi, 
mint amazokat. Nem fogják-e ezek minden erejüket felhasználni, hogy a reájuk 
nézve kedvezőtlen állapotokat megszüntessék? Tehát erő erő ellenében? 

A <clétért való küzdelem11 barátai tehát, ha hiszik is, hogy ezen elvből 
megmagyarázható a társadalmi egyenlőtlenségnek eredete. és tünemény~i; <l~ 
tanács nélkül állnak a küzdelem által kifejlődött társadalmi problema mikénti 
megoldása előtt. 

Nem lehet ugyan tagadni, hogy a természet törvényei fatális kényszerüség
gel működnek, s hogy az ember bizonyos tekintetben ezek hatása alól magát 
ki nem vonhatta, lévén maga is a természetnek gyermeke; . 

tagadhatat lan, hogy a társadalmi életben is az elvek hatása sok irányban 
érezhető mert a mi a természetben az erő, az a társadalomban az elv; 

tag~dhatatlan, hogy még a kormányzati rendszerekben s a gazdasági viszo-
nyokban is bizonyos axiomák vannak; . . . 

de az is bizonyos, hogy miként az évezredek történel~e b1zonyitJa, ·-;- az 
ember soha tompa megadással nem állott sem a természeti erők, sem a tarsa
dalmi elvekkel szemben hanem szellemi fenségében tulemelkedvén a nyers 
erőn vagy az elvek végz~tszerüségén! ezeket ~ m~ga~ab,b czélok sz?lgálatába 
szegődtette ; érezte mindig, hogy a rideg termeszeti torvenyek ural~an tul egy 
erkölcsi magasabb világ létezik, melyben a szabad akarattal el~ove,tett t.ett 
s annak következményei erkölcsi betudás alá esnek : hogy az enyem es a tied 
közt a választó pont nem pusztán az erő, hanem a jog és kötelesség, a szeretet, 
melyek mint eszményi tényezők, a fentartás nehézségeit mintegy átszelle
mitik. 

A keresztény felfogás, és bátran mondhatom, az élet ezen merev elmélettel 
szemben egészen más álláspontra belyezke~ik. .. .. .. , 

Valamint az eszmék a surlódás iíltal trnztulnak s gyumolcsozők lesznek, 
úgy a társadalmi tilemek is a <cverseny» által minJinkább ma~as~bb tökél~tes: 
ségre tesznek szert és a versenyből nem az erősebb, hanem mmchg az kerul ki 
győztesen, a mi jobb. .. . , 

De más a nemes verseny, melyben a szabad ember kuzd anyagi _akada
lyokkal, vagy a szabad küzd a szabaddal, - és más a. nyers erő, ,mely kenysz,e
ritőleg hat. A versenyben mindig nemesebb le1.et az md,o~,_fon~egesebb. a c~~l, 
mely a tevékenységre buzdit: de a hol csak az onfentartas1 oszton vezeti a kuz
dőket, ott az alantabb vágyak törnek győzelemre: ~ n~mes v~rsenybe~ a~ 
erkölcsi mozzanatok állnak első sorban és az anyagi v1vmany csakis az erkolcsi 
határok közt bir jogosultsággal; a létért való küzdelemben ellenben az erkölcsi 
szempontok csak az alkalmazás (Anpassung) jelentőségével birhatnak. A neme~ 
versen~ben a legyőzött n~.m sem.misül meg, ,mert .a tá:s,adalomban ura~kodo 
erkölcsi hatalom a legyőzottben is az embertarsat tiszteli es a nyers termeszet-
ben pusztitó fajirtás ellen reagál a szeretet. , , .. 

A szerencsétlenben vagy a szegényben pusztan a legyőzottet látni, -: 
elnyomottakról, eltiprottakról, kik az erősebb és ügyesebbnek lettek áldoz.atai, 
csak akkor lehetne beszélni ha a társadalmat pusztán oly gépezetnek tekmte
nők, melyben az impulsiv e~·ő egyedül az érdek; de magasabb eszméi;iyi szem
pontra helyezkedvén, a társadalmi elemek küzdelme egészen más szmben fog 
feltünni. · 

A szellemi tulsuly egyrészről, az erkölcsi nagyság, a munka sikerére oly 
nagy befolyással biró értelem, a szorgalom, a gondolkozás, az elmélkedés, 



a megf~~~olás hatalma, az önmaga vagy mások által teremtett körülmények 
k?dvezo osszhatás~ ; -;- de, m~s,részről a gyenge tehetség, az erkölcsi tehetetlen· 
se~, ,a szor~alo~ .es kitartas hi~nya, a r.ossz számitás, a fokozott igények tul
~aJta~a, a fenyuzes, - .ezek mmdannyi tényezők, melyekben mint csirákban 
~ek~zi_k az egyenlőtl,ens.egnek nem ~g~- oka, s a melyből a társadalmi bajok ter
Jedeset megmagyarazm lehet a nelkul hogy az «ultima ratio rerum»-ra az 
erőre kellene hivatkozni. ' ' 

~fogy, az e::nberi tettekb~n, s általában a társadalmi fejlődésben mindig 
feltala_lhato az erdek, ta~ad~i nem l~het; de ez csak egyik oldala és pedig 
anyagi. ol?a_l~ a_z e~.b~r ~leten.~k. Az onfentartási ösztön, mint az anyagi igé
nyek kielegitesere torő tenyezo természetszerűen küzdelmet idéz fel mert az 
érdek az érdekkel találkozván, mindegyik küzdő önmaga javára kÍvánja az 
előnyt biztositani a másiknak rovására. 

„ De épen abb~n .fekszik az - ~m?ernek nemesebb természete, hogy ezen nyers 
kuzdelembe be_levisz1 az~n erkolcsi szempontokat, melyek isteni eredetüknél 
fogva absolut Jelleggel birnak, melyek kötelezők, nem mert az emberek önkénye 
~lkotta, hanem, egy magasabb k.éz ültette a lelkiismeretek be, azokat ott ápolta 
es ~entarto_tt.a, e~ ezek~e~ _enge.di át a mérséklő hivatást. Az igazságot helyezi 
az ~~dek fole, a Jogot alhtJa a Jog ellenében, korlátozza a merev érdekeket köz
ve~iti ,a vé?lete~et, hogy így az együttlét lehetőségét s a megélhetést milldenki 
s~~mara biztositsa ; ho~. ~z _embe:?k ,n~m . mint állatcsoport az egymás elleni 
k.uzdelme~ a megsemmisitesig, a knrtasig vigyék, hanem mint eminenter erkölcsi 
lenyek, mmt testvérek magasabb erkölcsi szempontok szerint intézzék s hatá
rozzák meg az együttélés föltételeit. 

<
1Azt hiszem, - ,mondja .Henry Georg - hogy a kötelesség gondolata 

n.agy~bb hatalom a ~arsadal~i haladás?an, mint az érdek gondolata; hogy a 
reszvet~en na~yobb tarsadalmi erő fekszik, mint az önzésben. - Azt hiszem, 
hogy mmden Jelent~keny tár.sad~l~i h_aladásnak forrása és éltető ereje inkább 
abban van, hogy masolmak eletet .Jobba, nemesebbé s boldogabbá tegyük, mint
sem abban, hogy c.sak m~gu~knak .ak~rjuk biztositani az élvezetet. Mert a jog
talanul szerzett pen~. az ~nzest ~mdig megvásárolhatja, mihelyt azt hiszi, 
hogy er~emes ar~a koltem: de az onzetlenséget nem képes megvásárolni•. 

. A ta:sadalmi. egyensuly ma meg van zavarva, és ez a történelem tanusága 
szer~nt. ~mdanny~szor tö~é~t, valahányszor új elemek, új tényezők helyet fog
lalm kivantak a, t~rsa~alm~ elet tev~keny. munkásai közt. De a mi a mai hely
zötet si;ilyosa?ba es ~~ove~enye~ebbe t~szi, az nem pusztán ezen új tényezők
nek beillesztes_e a fejlődő elet viszonyaiba, hanem teljes felforgatása az eddigi 
s~erv_ezetnek, es. a t~rsa?alo~nak ~gé_szen új alapra fektetése. A munkás
kerdes cs~k egyi~ ~gat ~epe~i ~ sociahs kérdésnek: s ha az első meg is lesz 
old~a~ az_,ert a ma~ik meg mmdig fenmarad. Mert az felöleli mindazt, a mi az 
ed.digi tarsadalmi életnek constitutiv elemeit képezte : a vallást, a morált, 
a Jogot, a tulajdonjogot, a szabadságot. 

Hogy minő sorsra jutna a művelődés ha a természetes evolutio s a vele 
szorosan összefüggő létérti küzdelem el~einek jutna a fös:i:erep a megoldási 
módozato~ keresésében? - könnyű átérteni. 

O.ly vrnzonyokat átalakitani, melyek ezer és ezer év lassu lefolyása alatt 
~eg~_ziiá:~ultak s az egész társadalomnak testévé és vérévé váltak, - erőszak 
nelkul kivalt ott, hol a számarány a döntő, - alig lehet. Milliók existentiája 
százezr~k erőlkö~ése ~llenébe~ mindig óriá"i ellenállást fog képezni. ' 

Mely megalaztatas fekszik abban, ha a műveltségnek mai magaslatán, 
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a művelt elemek között megzavart összhangot csak úgy lehetne visszaállitani, 
hogy e törekvést még csak gondolatban is az állati küzdelem terére utaljuk, 
a hol mindig az erősebbé a győzelem. 
· Az emberi lélek régen emanczipálta magát a természet igá~a alól, szabad· 
nak érzi magát, függetlennek s a term észet urának. Az evolut10D;ak nem fog 
sikeriilni, hogy ismét lelánczolja azt a göröngyh_öz, melytől a Jóságos Isten 
a kereszténység magasztos befolyása által elszakitotta. . 

A szeretet Isten törvénye; - ez absolut, mely alkut nem ismér. -
A humanitás az evolutio értelmezése mellett emberi frázis, mely csak ott érvé
nvesül a hol a hasznossal találkozik; megalkuszik az érdekkel, ennek feláldozza 

J ' „ 
a szeretetet. 

Örök törvények igazgatják az anyagi világot, szint~gy, mint az emberis~g 
sorsát. Rejtélyesek ezek, melyeknek kulcsát az emben é_sz soha nem fogJa 
megtalálni. Magasztasbáguk azonban épen abban fekszik, hogy az Istenhez 
mint kutforráshoz vezetnek, - és ez emeli az embert. 

Mert az ember a természet remeke, az élet szellemi csodája, a tu?omány 
és művészet hatalmas alkotója, a találmányok mestere, a mult és a Jelenkor 
vívmányai közepette is érzi, hogy nem a ~ermész etben, h~nem a.z Istenbe~ fe~
szik természetfölötti rendeltetésének kutforrása. Ennek es csakis ennek fenye
ben emberi méltósága nem ábránd, önérzete nem tulbecsülés, erényei nem üres 
szavak. 

Sem az élet sem a halál nem teszik őt egyenlővé a növényzettel vagy az 
állattal; közte és' azok közt lényeges a különbség. A tudós virrasztása, az állam
férfiunak keserüségei, a tanítók szorgalma, a szülők gondja, a s~eret?t á~dozat
készsége, a lemondás, a meg nem érdemlett mellőztetés, a sz~genyseg tur~lme, 
a hazáért és az emberiségért való önfeláldozás, - mindezek Jobb sorsra erd~ 
mesek, minthogy az állatokkal együtt egy sir és egy feledékenység takarja 
azokat. 

Oh ne aljasitsuk le az emberi életet pnszta keny.érkereséssé_! A_ ~udomá~y 
ne érintse érdes kezekkel és illetéktelenül azt, a m1 az emben folenynek es 
méltoságnak megkülönböztető jele : az eszményiséget a ~aladásban, ~e~.Y az 
Isten gondolatában összpontosul, - s a lélek halhatatlansagát, mely nelkul az 
emberi életnek létoka esztelenség. 

Eszményiség, halhatatlanság, azon két eszme, melyeket a tudomány soha 
sem lesz képes az emberi szivből kitörülni! 

2. 

TITKÁRI JELENTÉS. 

Előadta Dr. ScHACHTER MIKSA, a központi választmány titkára, 

a, X.X V. vándorgyiUés augusztus 16-án .Nagyváradon tartott niegnyitó 
nagy gyűlésén. 

Nagyméltóságú Elnök Urak! 
Tisztelt Közgyűlés ! 

Mult és jövő jelentőségteljes találkozásában vesz részt azon fényes Nagy
gyűlés1 mely elé m::i. ör9mmel lép a v!'\.ndor8yűlés~k álli:\-ndó or8anuma1 a köz-
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ponti választmány, midőn hivatalos kötelességét teljesítendő: a félszázados mult 
egy rövid s~a~~r~,l - a legutóbbi két ~v es_eményeiről --:- terjeszti be jelentését. 

~lul~ es 7ovo_, amaz nagy eredmenyeivel, emez biztató reményeivel oly 
nagy es fenye~ kepek, m~lyek mellett ama vo:qások, melyekben a jelent vázol
nunk kell, ta~an nagyon is elhalványulnak. Es ezért, hogy jelentésünk méltó 
leheos~n a dicső alkalomhoz, méltó ezen fényes gyülekezethez, engedje a mé
lyen tisztelt Nagygyűlés, hogy necsupán a száraz adatokra szoritkozzunk, 
hane~ me_rithess~nk a_zon lelkesedésből, melyet az ügy iránt való szeretet 
bennunk .~olt, merit~ess~1_nk azon .adatokból, melyek vándorgyűléseink félszáza
dos .mul~Jab~~ an_nyira fo_lhalmo_zodtak, és utalhassunk arra, mennyiben képezi 
szereny jelenuuk is egy buszke Jövőnek zálogát. 

*** 

.. · Mid?n ezelőtt két évvel_ a Kárpátok alján egybegyűlt vándorgyűlés a leg
ko~el~b~1. vár:dorlás cz~lpo~tJául e várost tűzé ki, tette ezt azon tudatban, hogy 
a 7ubilaris vandorgyüles szmhelyéül oly helyet választ, mely minden sajátságai
val, történelmi mnltjával és actualis jelenjével, rég meglevő culturális intéz
ményeivel és soha ki nem fogyó vendégszeretetével legalkalmasabb leend azon 
ünnepélyre, melyet az intézmény alapításának 50 éves fordulója alkalmából 
megülni kell. 

A helylyel egyidejüleg a legfőbb tisztviselőit is lelkesedéssel választá meg 
a tátrafüredi vándorgyülés és a központi választmány a kijelölt nyomon járt 
midőn ezen vándorgyűlés tiszti karát kiegészitendő, 1888 okt. 12-iki ülésébe~ 
?~Y fér~akat bízott . meg, kik, __ mint e mai ülés és folytatása bizonyítani fog
jak, mmden tehetseguket az ugy szolgálatának nem hiába szentelték. Sajnos, 
h~gy nem telj~s számmal je_lenhetett meg ezen nagytekintetü tiszti kar a gyi.í.lés 
elő~t, i;nert egyik derék tagját, Fuchs József tr.-t, kinek ügybuzgósága, nagy 
tekmtelye oly sokat eng<:ldett remélnünk, csakhamar megválasztatása után ki
r~gado~t a sors munkakörünkből. A központi választmány, úgy mint a helyi 
bizottsag, sulyo~an érzé ezen veszteség nagyságát, érezte két év munkálkodása 
kozben ugy mmt ma, midőn emlékét ezen helyről is tiszteljük. 

.. ~é~ ugyanazon központi választmányi ülés - az első, melyet a tátra
f~ued1 v~ndorgyűlés után tartottunk - sok nagy horderejü tényről értesült, 
tobbet reszben maga kezdeményezett. Még ugyanez ülésen értesültünk arról 
h°.gy _a nagyváradi vándorgyűlésre Nagyvárad monographiáját az elnök, Schlauch 
puspok ő ~agyméltósága, adatja ki, szaporitván ekkép azon munkálatok számát, 
melyek a varndorgyűlések nyomán keletkezve, hazánk hely- és néprajzának leg
be~sesebb, _mert szinte egyedüli kútforrásai. A gyűlés tagjainak kezeiben van ma 
mar ezen_konyv, mely a nagylelkü kiadónak úgy mint szerzőinek és munkatársai
n~k ~ecsuletére válik. é~ melyhez méltó társat akart adni a központi választmány, 
n::1do? ugyanazon ulesen Chyzer Kornél tr., zemplénmegyei főorvos indit
vanyat elfogadva, a vándorgyűlések 50 éves történetének megíratását hatá 
rozta_ el,. erre a költségeket saját pénztárából megszavazta és a megirással 
a legq,letekesebb férfiút - magát az indítványozót megbízta. 

, Es i;né& _eg_s nagY: ~orderejü mozgalom indult meg ugyan ezen központi 
valasztmany1 ulesen. Kikuldetett azon bizottság, mely a tátrafüredi vándorgyűlés 
határ~zata ér~elrnében az orvosi kamarák intézményének életbeléptetése iránt 
volt hivatva Javaslatot terjeszteni a választmány elé. 

Az orvosi kamarák ügyében való munkálkodása és a vándorgyűlések tör-
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ténetének megíratása, képezi, igen tisztelt Közgyűlés, a lefolyt két év alatt a 
központi választmány müködésének kimagasló pontjait, ol.vannyira, hogy azokra 
ismételten visszatekinteni beszárnolásunk közben kötelességünk. 

De nem egyedül ezek azok, mikre a központi választmány hivatkozhatik: 
A vándorgyülés függőben levő pályakérdései közül kettő a lefolyt két év 

alatt nyert elintézést. Az egyik c•A váltóláz Magyarországon" Ehrenreich 
Lajos tr. munkájának jutalmazásával. A munka, melyen szerző nyolcz éven át 
dolgozott, a kérdés lehető legjobb megoldását képezve, a Szombathely városa 
által kitüzött 100 aranyos pályadíjjal jutalmaztatott és azóta már kiadóra is 
találva, a sajtó alól kikerült. Másodízben sikerült a vándorgyűlések központi 
választmányának, az általa pályadíjazott munkát a nagy hazai közönségnek is 
kezei közé juttatni és ekkép approbáltatni azon itéletet, melyet a munka felől 
maga ,hozott. 

Es még egy másik nagy fontosságu pályakérdés is a megoldás utjára terel
tetett. Majdnem 20 éve annak, hogy Poór Imre tanár 100 aranyat ajánlott föl 
elébb egy közegészségügyi törvényjavaslatra, majd, midőn az események ezen 
kérdést meghaladták, és hazánk egy - mint mondják - eszményi közegész
ségügyi törvény birtokába jutott, egy oly munkára, mely hazrj.nk orvostudomá
nyának történetét tárgyalja. A pályázat 15 éven át meddő maradt, míg végül 
a központi választmány a tapasztaltakat számba véve, a kétségkívül igen 
nagy te1jedelmü kérdést annyira megszoritá, hogy annak megoldása lehetővé 
vált, és egy nyílt tervezet alapján dr. Demkó Kálmán lőcsei reáltanodai ig::tz
gatót és jó nevü történészt bizta meg. A munka készül és a legközelebbi vándor
gyűlés bizonyára már arról veend hírt, hogy mívelődéstörténetünk ezen eddig 
parlagon hevert mezejét is sikerrel törte föl a vándorgyűlések munificentiája, 
a c1Magyar orvosi renrl történetének" megírása által. 

Két más pályázatra: a Szurmák·félére, melynek 300 frtja "A tuberculosis 
ragályossága és öröklékenysége» czimi.í kérdésre volt kitűzve és a temesvári 
vándorgyűlés helyi bizottság által kitüzött 100 aranyra, mely c1Délmagyarország 
gyermekhalandóságának kérdését, illetőleg e halandóság okainak kutatásátii 
tüzte ki, ezen két év alatt pályázó nem akadt. Ezen vándorgyülés lesz hivatva 
arra, hogy e pályakérdések további sorsa fölött határozzon. 

A lefolyt két év alatt a könyv- és levéltár rendezéséről is gondosko
dott a központi választmány, és hogy mennyire gondja volt reá, hogy az 
előbbi vándorgyűlés tagjai a vándorgyűlés Munkálatait minél előbb megkapják~ 
bizonyítja az, hogy az 1888 augusztus végével tartott vándorgyűlés munkálatai 
még ugyanazon év november végével már 19 ívnyi kötet alakjában küldettek 
meg a tagoknak. Ezen körülményre a tisztelt Nagy gyűlés figyelmét azért vagyunk 
bátrak fölhivni, mert régebben az volt a szokás, hogy az egyik vándorgyűlés 
Munkálatai csak a következő vándorgyűlés számára kerültek ki a sajtó alól -
min még nem is csodálkozhatunk, ha látjuk, hogy pl. a mult évben megtartott 
német vándorgyűlés, melynek Munkála.tai egyáltalában nem jelentek meg, és 
mely csak a <•Napi Közlöny»-ben ad némi kivonatos közlést tagjainak a gyűlés 
munkásságáról, hogy ezen napi közlöny utolsó száma még 3

/ 4 évvel a gyűlés be
rekesztése után sem volt a tagok kezében. 

Néha szomorú híreket vett tudomásul a választmány. Sokakat a halál 
szólitott el a munkától, és a mi körünkből. Már az első ülésen a vándorgyűlések 
egyik leglelkesebb bajnokának halálhírét vettük. Halász Géza clr. ép a meg
előző vándorgyűlés ideje alatt meghalt. Hunfalvy János dr., egyetemi tanár és 
nagy tudós, Kriesch János tanár, vándorgyüléseink megannyi oszlopai kidől-
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tek. És vidéki tagtársaink száma is aggasztó mérvben apadt. Zelizy Dániel dr., 
a debreczeni vándorgyülés fáradhatatlan titkára, Darányi János Arad város 
főorvosa és az aradi vándorgyülés lelkes tisztviselője, kinek polgártársai most 
szobrot készülnek emelni, Rómer Flóris kanonok, kinek neve archreologiánk
kal és vándorgyűléseinkkel egyaránt összeforrt, Ambro János az elhagyott 
nők és gyermekek lelkes pártfogója, mindezeket kiragadta a halál soraink
ból, míg Antal Géza tanár, kit élete delén elöntött sírba végzete - munka
körünket már előbb önként elhagyta. - Mindezek tehetsége, buzgósága 
csak nehezen lesz pótolható; a központi választmány legalább intézkedett 
arról, hogy e Nagygyűlés színe előtt emléküket tisztelje. A központi választ
mány folytonos tevékenysége egyebekben a nagyváradi vándorgyülés előkészí
tésére irányult és nem volt a központi választmánynak egy ülése sem, mely
ben ezen előkészítés körül intézkedéseket ne tett és a helyi bizottság serény 
munkásságáról és ugyanegy irányú működéséről értesítést ne vett voln~. 

Mind oly tevékenység ez, tisztelt Nagygyűlés, melynek eredménye múló, 
talán nem is oly nagy, mint a mennyit a reá fordított fáradság és jóakarat 
megérdemelne, de midőn ma az egész épület díszes külsej ével és tartalmas bel
sejével ezen tisztelt Nagygyűlés előtt áll, kötelességünk kiemelni, hogy vándor
gyüléseink szervezete, - melyet most már ott is utánoznak, a hol eddig nem volt 
úgy, - hogy ezen szervezet évről évre jobbnak mutatkozik, hogy közp~nti 
választmány és helyi bizottságegyetértő eljárása mellettvándorgyüléseinkérdem
leges és formai része egyaránt biztosítva van. 

De nem összes tevékenységünket absorbeálták a folyó ügyek és a jubi
htris vándorgyülés. Egy nagy fontosságú kérdés megoldását indította meg a 
központi választmány - megindította úgy, a mint azt megindítani kötelessége 
volt. Az orvosi kamarák kérdésének megoldását értjük és ha e megoldás 
ez idő szerint csak a bonyolódás stádiumában van, úgy ez nem a központ~ 
választmány jóakaratán múlt, hanem inkább azon, hogy reformról, az orvosi 
rend életébe vágó refomról van szó és hogy ezen reformnak is vannak nemcsak 
hívei, de ellenzői is. 

Nem lehet czélunk, tisztelt Nagygyűlés, ezen helyen az orvosi kamarai 
intézmény czélszerü, hasznos voltát fejtegetni vagy az ellenkező nézeteket 
czáfolgatni; csak arról kell beszámolnunk, mit tett a központi választmány az ügy 
érdekében. 

A tátrafüredi vándorgyülés arra utasította a választmányt, hogy az orvosi 
kamarák érdekében a kormánynál pétitionáljon. 

A választmány ez utasítás értelmében megfelelt volna kötelességének, ha 
egy jól fogalmazott kérvényben fölhívta volna a kormány figyelmét ezen ügyre 
és azután - mint a ki jól végezte dolgát - a mai napon azzal számolt volna 
be a tisztelt Nagygyűlésnek, hogy a kormánynál kérelmezett, és hogy most 
már várjuk az eredményt. 

Ki tagadha~ja, hogy ez is egy módja a kötelesség teljesítésnek, legkényel
mesebb módja, sem túlságos fölhevüléssel nem jár az egyik, sem valami éles 
oppositiót nem kelt a másik oldalról. 

A központi választmány azonban komolyan vette a dolgot - nemcsak 
azt akarta, hogy lássék, hogy valamit tesz, hanem azt óhajtotta, hogy sikere is 
legyen munkájának. Bizottságot küldött ki, mely beható tanulmányozás alapján 
tervezetet és ezen tervezethez részletes indokolást készített; maga a választmány, 
órák hosszant tartó számos ülésben birálgatta és módosítgatta ezen tervezetet, 
és alig múlt nehány hónap a vánclorgyülés után, a központi választmány a 
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kamarákra vonatkozó tervezetet tetemes költségekkel kinyomtatva, az ismert 
hazai orvosegyesületeknek hozzájárulás végett megküldötte. . 

Bátorkodunk a tisztelt Nagygyülés figyelmét arra fö1hivni, hogy a köz
ponti választmánynak nem volt azon utasítása, hogy ezen tervezetét bár
kivel mással, mint az illetékes szakminisztenel közölje, cle az ügy érdekében 
ezt mégis megtette és mert müködését nem féltette a nyilvánosságtól, azt a szak
sajtó útján szélesebb körökben teijesztette. Sőt ezzel sem érte be, midőn a terve
zetet és indokolását több oldalról támadó bírálat érte, fölszólította az érdeklődő
ket, hogy tanácsaikkal járuljanak hozzá az ügy előbbreviteléhez, és 1889 május 
5-ére értekezletet hivott egybe, melyen a vidéki kartársak közül többen meg 
jelenvén, itt az eszmecsere a teryezet némely részének módosítását ereclme
nyezte. A központi választmány az eszmecsere alapján módosított tervezetet 
még ugyanazon év deczember havában a belügyminiszternek kérvény alakjában 
átnyújtotta - kérelmében hangsúlyozva azt, hogy tervezetével csak jelölni akarta 
ltzon intézmény föladatát, melyet megbízatásához híven kérelmez. 
, Mit tett tehát a központi választmány a kamarák érdekében? Dolgozott. 

Es mit ért el ezen munkájával? Azt, hogy sok oldah·ól megtámadták, azt, hogy 
azok, kiknek érdekében önzetlenül fáradozott, prrepotentiával vádolták, azt, 
hogy míg a dolognak nem a könnyebb, de a komolyabb végét fogta - midőn 
abban bízott, hogy az orvosi rendet a közjó és a saját érdekében autono
micus jogainak kivívására fogja vezetni - ezen renden belül akadt heves 
ellenzékre. 

De valóban csak ennyit ért-e el a központi választmány? A maga számára 
ennyit - de az ügy érdekében többet. Elérte azt, hogy az egész hazában élő 
orvosi rendet lethargiájából fölrázta, elérte azt, hogy ma mellette és ellene~ 
de tényleg foglalkoznak hazánk orvosai az ügygyel, elérte azt, hogy az orvosi 
rend ethikája napi kérdés tárgyát képezi, elérte azt, hogy a reform barátjainak 
kitüzte a zá.>Zlót, a mely körül seregelve, az ügyet végre is diadalra viszik. Es a ki 
viszonyaink:1t ismeri, a ki azon általános indolentiát ismeri, melyben a k~rülmé.
nyek folytán rendünk tesped : az ezen életre ébredést nem fogja kicsmyelm. 
Csak a tényt kelle constatálnunk, de semmi keserüség bennünk, midőn a köz
ponti választmány megtámadta.tását említettük. Csak ha létezett volna valahol 
és valamikor reform, melyek vivőit ne támadták volna, csak ha győzött volna 
valaha az eszme a nélkül, hogy harczosai közül buktak is volna, csak akkor 
panaszkodhatnék a központi választmány a támadások miatt; így csak a tör
ténelem számára kell följegyeznünk azon már nem ritka adatot, hogy nem 
könnyü volt ezen téren sem a kezdet, és az orvosi kamarák kérdésében is 
kemény rög megtörésére vállalkoztak a mi vándorgyűléseink. 

Csak arról számolha,tunk ma még be, tisztelt N agygyülés, hogy mit tettünk 
és mit akartunk elérni. Gyorsan haladtunk a reánk bízott föladattal - gyorsab
ban talán, mint a hogy az némelyeknek tetszett, - cle meg akartuk menteni 
ezen életkérdést az elposványosodástól, és ha ma nem is referálhatunk arról, 
hogy: győztünk, úgy mégis a teljesített kötelesség öntudatában mondhat
juk, hogy <<küzdve küzdöttünk» és ezért van jogunk arra, hogy Hbizva 
bízzunk." 

De bármi legyen sorsa ezen intézménynek, melynek létesitéseéi-t a tátra
fiiredi vándorgyűlés az első lépést megtette, bármi váljék azon tervezetből, 
melyet a központi választmány hazai kormányunkhoz fölterjesztett, bárminők 
legyenek még azon küzdelmek, melyeken az iigy barátjainak átesniök kell, bár
minő legyen azon második félszázadban, melynek vándorgyűléseink elébe néz-
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nek, az orvosi rend helyzete: egyre mindig büszkén hivatkozhatnak vándorgyiile
seink, arra, hogy a mint ők adták meg az impulsust n,rra, hogy hazánk egészség
ügyi törvényt kapjon - habár e11:en törvény nem az ő tervezetök szerint 
valósult - úgy az orvosi rend socialis rendezését, ethikájának emelését is ők 
kezdeményezték: és ennél méltóbb ténynyel nem fejezhették be létezésüknek 
félszázadát. 

*** 

Tisztelt Nagygyűlés! Talán csak legenda homályába veszne azon fél
század, ha nem volna kezében e vándorgyü.lés tagjainak a könyv, melynek meg
írásával a központi válaHztmány egyik legbuzgóbb tagját, az intézmény egyik 
leglelke sebb barátját, legragyogóbb tollú íróját bizta volt meg. 

És mégis, igen tisztelt Nagygyűlés, ezen nagybecsű könyv, mely adataival 
kátforrásul fog szolgálni később~ idők számos írójának, nem meriti ki teljesen 
vándorgyűléseink működését. Erzem, tisztelt Nagygyűlés, hogy én magam 
eltörpülök azon föladattal szemben, melyet 50 év munkásságának mégcsak 
egyszerü méltatása is ez alkalommal elém tűz. 

Ötven évről hogy is szólhatnánk én és kortársaim. Hány nagy férfiú lelke
sítő szava hallatszott ezen vándorgyűléselffől, midőn mi még hangot sem tud
tunk adni, hány tett indult volt ki már innen, midőn mi még tehetetlen csecse
mők valánk ! 

Létezett vándorgyűlésünk már akkor, midőn azon barátjai, kik ma itt 
összegyűltek, még nem voltak, létezni fog még akkor is, midőn ellenségei 
már nem lesznek. Vándorgyűléseink lesznek - azért, mert jövőjüket bizto
sítja a mult, és ezen mult hű történetét kívánta a központi választmány ezen 
ünnepélyes alkalomra bemutatni. · 

Ha voltak idők, melyekben vándorgyűléseink csillaga halványodni lát
szott - félszázad lefolyása alatt mi minden nem változott ezen hazában -
úgy e mai gyűlés mutatja, hogy ragyogása fényt nem vesztett. És még a leg
jelesebb toll sem volna képes mindazt leirni, a mit vándorgyűléseink csekély 
eszközökkel egy félszázad alatt mégis elértek. 

*** 

És minden érdemei közül mi csak annak felemlítésére szorítkozunk : 
mily ellentétek találtak ezen vándorgyűlések kebelében kiegyenlitést. Az orvosi és 
a természettudomány a leginternationálisabb, legkosmopolitikaibb tudományágak 
kapcsán, hazánkban a legnemzetiesebb mozgalom indult meg, és mégis soha 
a vándorgyűléseken a hazafiság lángja, a chauvinismus pörkölő tüzévé nem 
fajult. Ha vándorgyűléseink alapítója ezelőtt 50 évvel nehány bevezető latin 
szóban engedelmet kért arra, hogy beszédét, mint mondá <1édes hazai nyelvün
kön folytathassa", ha ennek indokolásául még arra is hivatkozott, hogy 
véleménye szerint az angyaloknak is magyarul kellene beszélniök, ha a fiumei 
vándorgyűlés a <etengerre magyart1i még avval is illusztrálta, hogy a ((Szózat1i 
olasz fordítását adta tagjainak ajándékul, ha a magyarság büszkeségének Mátyás 
királynak ősi várát Vajda-Hunyadot ezen vándorgyűlések akarták is romjaiból 
kiemelni, ha a hazai nyelv és a hazafiság ily hangsulyozása mellett valaki tudo
mányos czéljaink háttérbe szorulását féltené, úgy utalunk alapszabályainkra, 
melyek idegen nyelvek használatát ma is megengedik tudományos tárgyalásaink 
közben. 

·sa 

Orvosi és természettudomány, hosszu időkön és más országokban, mint 
a vallás ellen ségei elhirhedve - vándorgyüléseink keretében a legszebb har
monia képét nyujtották. Nem is szólva arról, hogy hazánk különböző vallás
felekezetű főpapjai állottak időnként vándorgyűléseink élén és részesítették 
azt, más nemzetek előtt ismeretlen pártfogásban, hogy katholikus és református 
és görög püspökök voltak elnökei és Mrecenásai a természettudósok vándor
gyüléseinek, ettől eltekintve, maga a tudomány és a vallás itt legszebb össz
hangban mutatták be magukat egy figyelő ország egész népének, és ha a szom
bathelyi székesegyház tornyáról egy szerzetes demonstrálta a gyűlésnek a Fou
cault-féle inga-kísérleteket, ha vándorgyüléseink mindenki által tisztelt Nestora, 
Jedlik Ányos szent benedek-rendi szerzetes évtizedeken át vándorgyüléseinken 
mutatta be elmés physikai buvárlatainak eredményeit, úgy jelen vándorgyű
lésünkön is lesz alkalmunk látni, mily behatóan foglalkozik egyik hazai szerzetes
rendünk tagja napjaink legkiválóbb természettudományi tárgyával : az elektro
mossággal és a villamfény gyakorlati alkalmazásának kérdésével. 

Bár saját létükért kelle vándorgyüléseinknek küzdeniök, még sem voltak 
szűkkebliiek máR intézmények iránt, sőt hazai tudományos és társadalmi egye
sületeink egész raja a vándorgyülésekből indult ki. A magyar kir. természet
tudományi társulat számára az első vándorgyiilés tagjai között indították meg 
a propagandát ; az archrnologiai, a geologiai társulat, a gyógyszerészek országos 
egyesülete, az orvosok országos segélyegyesülete, számos mezőgazdasági egye
sület, a vándorgyűlések kapcsán léptek életbe. 

A Kárpát·egyesület eszméjét már ezell:ítt 40 évvel pendítették meg vándor
gyüiéseinken és az állatkínzás elleni egyesület csirája szintén vándorgyüléseink 
talaján kelt ki. 

Bár saját fenmaradásuk is nagy küzdelem árán sikerült csak, vándorgyűlé 
seink még is alkalmat és módot találtak a maguk hatáskörén kívül álló munkák 
támogatására. 50 év alatt 31 pályadíjat tüztek ki vándorgyűléseink és ki a pálya
kérdések és a pályakoszoruzott szerzők sorát végig tekinti, elismeréssel kell, hogy 
adózzék azon intézménynek, mely saját szükségleteinek fedezésén kívül meg 
módot talált 11,000 frtnyi összeggel jutalmazni oly munkákat, melyek némelyike 
hazánk tudományos irodalmában epochalis ; elismeréssel fog adózni azon fér
fiaknak, kik szűkkeblüségtől menten jutalmazták a munkát, ha jó volt, még 
akkor is, ha annak szerzője az intézmény keretében nem is munkálkodott. 
Vándorgyüléseinkben néha éles személyes ellentétek is merültek ki, de a midőn 
egy érdemes munka megjutalmazásáról volt szó, 4 évvel ezelőtt a vándor
gyi.í.lés központi választmánya oly kitünö munkának ítélte oda a 100 aranyat, 
melynek szerzője vándorgyüléseinknek azelőtt soha még beirott tagja sem volt. 

Huszonnégy vándorgyűlés 11,000 forintot gyüjtött a tudományos mun
kásság jutalmazására - talán még jobban méltányolja ezt a tisztelt Nagygyülés, 
ha tekintetbe veszi, hogy a legrégibb, a német orvosok és természetvizsgálók 
néha több ezer tagú vándorgyűlésén is 63-szor gyűlnek egybe, és eddig soha 
egy fillérnyi pályadíjjal nem jutalmaztak semmiféle munkát. 

Nem is egyedül az exact, de száraz tudományok ápolására szorítkoztak ván
dorgyüléseink. Nagy sociális kérdésekkel is foglalkoztak, s már 48 évvel ezelőtt 
mint legelső testület a tanító-képezdék felállítását sürgették. Ezelőtt 27 évvel 
a kisdedóváB és a lelenczek ügyét karolta fel vándoygyüléseink társadalmi 
szakosztálya és azóta soha e kérdést el nem ejtette. Es napjaink legégetőbb 
kérdése, a soeialismus kérdése, sem idegen vándorgyűléseink előtt. A mivel ma 
ezen kérdés kezdetét megoldani óhajtják, a beteg munkás biztosítási ügyével, 
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azzal vándorgyüléseink már 45 évvel ezelőtt foglalkoztak, midőn a jobbágyok 
egészség-ügyét tették megbeszélés tárgyává. . , 

A szó fegyverével küzdöttek vándorgyűlé~emk a nemes czel mellett és 
mivel mint Shakspeare VIII. Henrikjében mondJa: 

•Jó szó is már a jó tett egy neme. 
S szó még se tett•, 

vándorgyüléseink tettek is, és a sociálás Mrdés practicus ~egoldásának e~y 
módját mutatták be, midőn pl. az egri gyűlés kapcsán t~tt kir.á~.dulás alka~m~
val a bátori kőszénbányák munkásai számára 100 fonntnyi oszszeggel mdi
tották meg egy segélypénztárnak alapítását; midőn az aradi vándor~űlé~ 
a petrozsényi bányanagy · kezébe 100 forintot tett le a gyarmat szeg~nyei 
számára, és midőn a hercules-fürdői vándorgyűlés alkalmával 300 forintot 
adtak a fürdőt használó szegény betegek segélyezésére. 

Képzelhető-e kedvesebb ellentét, min.t, a vándorgyülések pezs~ő életke?~e 
és azon tény között, hogy az élet gondjait nehány napra elvető ferfiak meg1s 
megemlékeznek a kevésbbé szerencsés ~mbertársaik nyomoráról és a:zon teh~t
ségükhöz képest enyhíteni törekednek Es nem-e a legs~eb? h~rmq~uában lat
juk-e itt az előretörő életet még az enyészet érezhető Jeleive~.is. Orven?ve a.z 
életnek, vándorgyűléseink soha sem mulasztották el azokrol megemle~e~m; 
kiket a halál körükbi:ll elragadott. Vándorgyüléseink hagyományos teendői ko~e 
tartoznak az emlékbeszédek - és hogy nem csupán a szóbeli parentatióval véhk 
hálájuk adóját leróhatni, bizonyitja azon tény, hogy jeleseink szá~?sának ~épét 
Munkálataikban is megörökítették, sőt a legderekabbak egyiken~~~ Zip~er 
Andrásnak, ki hazánk geologiáját először ismerteté a külföld előtt, sirJara kolt
ségükön díszes síremléket emeltek. 

És az ellentétek harmoniájának szemlélete közben eljutunk, tiszte}t ~ag~
gyülés, a mai napig - eljutunk addig, midőn évek meddő küzdelme utan ismet 
egy új virágzás küszöbén látjuk vándorgyűléseinket. . 

Nem mulaszthatom el, hogy ezen küzdelmet föl ne említsem - mert hisz 
ezen küzdelemből győztesen kerültek ki vándorgyűléseink. . , . 

Voltak idők, melyekben divattá vált vándorgyűléseinket ócsárolni - es m
tézményünk a hatalmas divat ellen küzdve, még is élt. Voltak idők, melyekben 
főiskoláink, tudományos capacitásaink távolmaradtak gyűlés~j.riktől :-- . és ,tu
dományos kiéheztetés fenyegette e gyűléseket és intézményunk me,g 1~. elt ; 
voltak idők, midőn baljóslatok a vándorgyűlések megf}lneklését és vé~et JOVen
dölték, és intézményünk még is élt és mozgott. Es ma mondhatjuk~ bog~ 
életének fennállásának kulcsa abban rejlik hogy eszményét soha sem teveszte 
szem előÍ. Nem tespedt, hanem haladt. Régi s~ervezetét ujjal, áll~ndósá~ot igérővel 
cserélé föl, és büszkén mutathatunk rá, hogy bár fiatalabb mmt a neme~ h~son 
intézmény, állandó központi organumot majdnem 30 évvel előbb. l~tesit~tt 
amannál. És ez állandó központi organum, mint levéltárunk adatai ~izonyit
ják, 30 éven át szünetlenül dolgozott, és midőn szüksége mutatkozott, meg m~ga 
magát is reformálta. E reform volt gyümölcse azon győzelemnek, melyet van· 
dorgyüléseink nem külellenségen, hanem önönmaguk fölött arattak. 

*** 
Tisztelt Nagygyűlés! A város, melyben ma Magyarország orv_osai_ és :e_rmé

szetvizsgálói összegyűltek, a hajdani Dacia egyik határszéle. Római leg1?nanusok 
hozták ide a culturát. Egyik kezükben kard, másikban eke volt azon fer.fiaknak, 
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kik az ös vadont irtották és tették az emberiségnek hozzáférhetővé. E legioná
riusokhoz intézte Septimus Severus utolsó szavait. <1Laboremus», dolgozzunk, 
mondá. a vitéz hadvezér, mint kinek uralomra léptekor az volt a jelszó, hogy 
((militemus11 harczoljunk. - Egy félszázadon át, tisztelt Nagygyi.Hés, elődeink 
harczoltak, legyen ma jelszavunk az, hogy egyetértően dolgozzunk. E munkát 
készítette elő, e munkára hívja fel a központi választmány hazánk culturájának 
harczosait, e munkára szólítja föl a második félszázad nevében, mely akkor 
lesz méltó folytatása az elsőnek, ha fölülmulja azt eredményében, fényben és 
erőben, és ha az, ki ezután 50 évvel e helyről ad számot egy század eredmé
nyeiről, azt bizonyithatja, mit mi ma csak remónylünk és óhajtunk: azt, hogy 
tagjainak összetartása által vándorgyűléseink nagygyá lettek és hogy ezen 
nagy, hazánk culturalis életével összeforrt intézménynek, mint magának hazánk 
életének csak kezdete volt, de vége soha sem lesz. - Mult és jövő jelentőségteljes 
határán a vándorgyűlések központi választmánya szívből üdvözli e büszkeségét 
képező jubilaris Nagygyűlést ! 

3. 

MEGEMLÉKEZÉS A VÁNDORGYŰLÉS ELHUNYTJAIRÓL. 

Dr. Kiss FERENCZ alelnöktől. 

Midőn vándorgyűlésünk központi választmánya ezen mostani kötelesség 
teljesítésével csekélységemet megbizni kegyeskedett, a váratlan meglepetés 
elsö perczében, annyival inkább, mivel az ilyen megtiszteltetéshez még csak 
igényt sem formálhattam, hirtelen ... szóhoz sem jutottam, és eme megbiza
tással szemben az én másokénál lassabban folyó gondolatmenetem nem tudta 
megtalálni azt az őszinte mentséget, mely a választmányi tagok elött elfogad· 
ható lett volna. Pedig sulyosan borult elmémre az a tudat, hogy a Tátra-Füreden 
tartott vándorgyűlés óta elhunyt tagtársak legtöbbje hírneves, tudós fér.fiak 
s magasan kiemelkedő fényes alakok voltak; éreztem, hogy szemeim gyengék 
az őket övedzett dicsfénykör tekintésére, tudományos működésük és hatásuk 
elbirálására. 

Számot vetettem magammal, hogy én - kit sornom a provincziális műkö
désre szólítván, életidőm s tevékenységem legnagyobb részét a fárasztó utazások 
vették igénybe - a mélyebbre ható buvárkodástól, tudományos önképzéstől 
meglehetősen elvonatva, vándorgyűlésünknek minden irányban gyakorlati 
tapasztalattal biró tudós tagjai előtt aligha állhatom ki a bírálatot, - ha mindjárt 
elnézésből kedvezően hozatnék is az. 

És ha mindennek . daczára ezen reám nézve bizonyára megtisztelő meg
bizatást elfogadtam : tettem azt azon erkölcsi indokból, mert kötelességemnek 
ismertem, habár halvány és elenyésző értékben is viszont szolgálatot tenni azon 
ki nem fejezhető sok jóért, szellemi élvezetért s - őszintén megvallom -
hasznos tanulságokért, elvek megszerezhetésért, melyeket - mint mondám 
kellő önképzés hiányában - ezen hasznos intézménynek, a vándorgyüléseknek, 
köszönhetek. 

Ezenkívül még nagyobb nehézségnek látszott előttem, hogy a lefolyt, 
alig két év alatt a kérlelhetlen sors aránytalam;i.l oly magas adót vett sere
günkből, a melyhez hasonló vándorgyüléseink keletkezése óta, ily rövid idő 
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alatt egyszer sem fordult elő. És most ily számával szemben azoknak, kiknek 
emlékét ez alkalommal megörökitnem kellene, önkénytelenül is azon kérdés 
áll elém: vajjon, midőn emlékbeszédemben kimért rövidségre törekszem, 
eltaláltam-e a helyes módot, melylyel elhunytjainkat hozzájuk méltóan jelle
mezhetem. 

Igaz ugyan, hogy a rövidség rendszerint a hűség rovására esik, de köteles
ségemnek tartottam a mélyen tisztelt hallgatóság iránt figyelemmel lenni; s ez 
mentsen ki a fogyatékosságért engem. 

A vándor-testületünket ért nagy veszteségek sorát néhai 

dr. Ossikovszky József 
a kolozsvári magyar kir. tudomány-egyetem volt tanára nyitja meg, a ki a tátra
füredi gyűlést megelőzőleg halt el. 

A boldogult az 1844-ik márczius 12-én Eperjesen - Sáros megyében -
született. Elemi s gymnasiumi tanulmányait szülő-városában kezdette s azokat 
a IV. osztály kivételével - melyet Miskolczon járt - ugyanott végezte. 

Az orvosi tanpályára az 1863-ik évben lépett, elsö s második évét Pesten, 
a három utolsót pedig Bécsben végezte. Másod éves korában a boncztannál 
mint demonstrátor működött. A szigorlatokat Bécsben állotta ki s _így az orvosi 
és sebésztudori valamint a szülészmesteri okleveleit ott szerezte meg. -

Az orvosi tanpályára léptekor a vegytan iránt érzett különös hajlamot, 
mely a késöbbi években még inkább fokozódott. Az, általános vegytant Pesten 
Thán Károly tanártól hallgatta; 1866-tól kezdve pedig Heller tanár mellett 
a bécsi csász. kir. élet- és kórvegytani intézetben gyakorlatilag képezte magát, 
1869. év május 4-töl 1871 május 4-dikéig ugyan ezen intézetnél mint tanár
segéd működött, a szünidők alatt főnökét hivatalos teendőkben helyettesitve -
így a többek között a bécsi csász. kir. törvényszéknél mint törvényszéki vegyész 
kétszer is szerepelt. 

Dr. Ossikovszky mint tanársegéd következő tantárgyakból tartott elő-
adásokat: 

a) általános vegytanból szigorló orvosok számára, 
b) mérgezésekről és azok kimutatásáról, 
e) kórvegytanból, tekintettel az uropoetikus szervek bántalmaira. 
Az 1871-ik évben a nm. magy. kir. vallás- és közoktatásügy-miniszterium 

által utazási ösztöndijban részesittetvén, vegytani tanulmányait az 1871-ik év 
nyarán s 1871. s 7':!.. téli félévben Bonn-ban Kekulé tanár mellett folytatta, 
az 1872-iki nyári félévben pedig Párisban Wurtz tanár <lolgozdájában képezte 
magát. 

Itteni működését az 1872-ik év szeptember havában befejezvén, lakását -
mint gyakorló-orvos - Eperjes városába tette át, hol gyakorlati sikereinek 
elismeréséül Eperjes város tb. főorvosává neveztetett ki. 

Bár nagy siker kisérte gyakorló-orvosi működését, ez még sem tudta 
őt annyira magához bilincselni, hogy a tudomány s kivált a vegytan 
iránti szakérdeklődése csak egy perczre is lankadott volna. Ebben ta
lálja megfejtését, hogy igen szép orvosi praxisának s az azzal járó anyagi 
előnyöknek is feláldozásával nem habozott a kolozsvári magyar kir. tudomány
egyetem orvosi karának egyhangu határozata folytán a val~ás- és közoktatás
jigy miniszterium részéről tett felterjesztés eredményéül 0 csász. és apostoli 
kir. Felségének 1874.évi augusztus 5-dikén Bruckban legfelsőbb kinevezését az 
élet· és kórvegytani, nyilvános, rendkivüli tanszékre készséggel elfogadni, hogy 
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így, .noha szűkebb anyagi viszonyok közt, de összes működését kizárólag a 
vegyi tudományok művelésének szentelhesse. 

~ kin~v~zés elfogad~sa utá~ azonban sajnosan kell_e tapasztalnia reménye 
meghms_u~asat_; a ,menny1b~~ t. ,1· a s~aktudományokra irányzott törekvései az 
eg:f~t~~1 elet es korvegyt.am mtezet hiányos felszerelése miatt legnagyobb részt 
ha.Jotorest szenvedtek. Mmd a mellett kötelességévé tüzte ki saját költségén is 
tudományos buvárlatainak folytatását. 

.. Mint„szorgalmas .~gyén eddigi tapasztalatait s miiködésének eredményét 
to~b folyo1ra!b~n kozolt~, a 1?elyeket részint mint tanársegéd, részint pedig 
mmt kolozsvan egyetemi tanar szaklapokban s önálló munkákban világgá 
bocsátott. 

Irodalmi és gyakorlati müködése közben találunk azonban mondani lehet 
e~y fix. pontra, melyet. a ?oldogult ismételve sokszor körül világitva dogma
k~~en 1gy.ek~zett felálht~m. Ez az akkori idő.ben többek által is felhozott "heveny 
sa1g~ máJs?rvad~s elmelete11, melyet Oss1kovszky már a magyar orvosok és 
termeszetvizsgálok Szombathelyen tartott vándorgyűlésén határozottan és min
de~kor phosp~or·m.érge~és ,eredményének tartott, mondva: "a heveny sárga 
máJsorvadás mmt kulonos kor-alak nem létezik, az nem egyéb fel nem ismert 
phosphormérgezésnél. '' 

'(.A h~veny májsorvadás azonos a phosphormérgezéssel" czim alatt az 
Orv~~i Hetilap 1881. évi számaiban; ugyancsak a Wiener medicinische Wochen
schnft·b~n : ((Zur Identitat der acuten Leberatrophie mit der Pbosphorvergif
~ung)) ?z1mme~ a phosphor~érg~z.és és hev~ny ,májso.rvadás azonosságát, két, 
alt~la eszlelt UJ p~o~p1.ormerge~e~1 eset fon~lan targyalJa, mely esetekben a mér
gezes 5-14. napJai kozt az unnaban leucmt és tyrosint talált. 

E lelete alapján állitja, hogy ilynemű mérgezési esetekben képesek leszünk 
a phosphormérgezést felismerni. 
„ ,Ren~es tanár.rá. ugyan~s~k a kolozs~ár~ :r;n~gY:. kir., tudományegyetemhez 
0 csasz. es apostoli kir. Felsegenek 1883-ik ev1 Juhus ho 4-én Schönbruunban 
keU.legfelsöb b elha~~rozásával kineveztetvén, ezen pályán 1888 junius hó 4-én 
bekovetkezett halála1g lankadatlan szorgalommal működött. 

. , Utóbbi év~iben családi életén borus felhők támadtak. Korán elvesztett 
ne.Jenek halála igen elkeserité őt, mely miatt hangos panaszra fakadt nem remél-
vén a~ élettő~ többé semmit, magát boldogtalannak érezte. ' 

Amde ln az, a kit soha próbái·a nem tett a sors? söt elmondhatjuk koszo· 
rus költőkkel : 

11Nézd a világot, annyi milliója 
S köztük valódi boldog oly kevésn. 

A szerető rokonok s a mai kor jellemzésére sokszor felemlitott humanus 
társ~dalom pótolják ki azt a hiányt, mely az egészen árván maradt ayermekei-
nek Jutott osztályrészül. 0 

*'** 
dr. Halász Géza, 

kivel a magyar orvosok és természetvizsgálók leghivebb tagja dicsőitője tánto-
rithatlan védője szállt sirba. ' ' 
„ A nag! v~sztesé~e~ az egé~z m~gyar ?rvosi rend, a különböző irányu köz
ugy, ,de lef?m~abb megis a.~ok erez.~ek, a kik vele egy czélért, egy hajóban evez
tek, es a kik ő benne lelkuk, testuk, vérük bizonyos részét veszitették · mert 
valahányszor kedvezőtlen szél rohanta meg a hajót, melyen együttesen 'a rév-



parthoz törekedtek, vagy mikor a közöny hidege dermeszté őket, az ellankadó 
pályatársak az ő csüggedhetlen, biztató erejéből meritettek bátorságot maguk· 
nak : n ha hárman maradnak is együtt az igazság keresők - úgy mondá ő -
bizalmukkal a hegyeket fordithatják ki helyükből». , 

A boldogultnak életében lelkéhez forrt egy barátja és tisztelője így jellemzi 
őt: <e erős szikla volt s bár életében az ellenséges habok bősz tajtéku hullámok
kal ostromolták, a viharban mindig szilárdan állott meg. Megfélemlítés, kegy, 
körülhálozás, hizelgés, érez szivét meg nem renditette ; de meg tudott lágyulni 
s pezsegni vére, ha jóra hivta a haza, közügy s érdeknélküli barátság. Törhetlen 
hűség, rendithetlen kitartás, szilárd meggyőződés, egyenes irány a jóban voltak 
jellemvonásai". 

Nem hiába hasonliták sokon szabadságharczunk egyik magas alakjához, 
Bem tábornokhoz, kihez hasonlitott is. 

<cNegyed század alatt az orvosok érdekében senki annyit nem tett mint 
Halász, de nagyobb hálátlanság nem ért senkit - ép azok részéről -- kiket 
felemelt". 

<cÉlénk egyéniségének teljes tüzével tárgyalta a kérdéseket, mik elébe 
kerültek s főleg ha tisztán nem állt előtte az irány, a vele dolgozókat ezer 
kérdéssel, ellenvetéssel faggatta, ingerelte, mig a kérdés nem tisztáztatott; de 
akkor követte tétovázás nélkül a mi jónak bizonyult>>. 

Halász Géza 1816 november 26-án született Alsó-Dabason. Gymnasiumi 
tanulmányait Kun-Szent-Miklóson és Kecskeméten, orvosi pályáját Pesten és 
Bécsben végezte. A negyvenes évek elején a feledhetlen emlékü Sauer tanár mel
lett a budapesti egyetemen tanársegéddé lett s főleg a mellbetegségekkel, azok 
felismerésének physikai eszközeivel foglalkozott. Később a pesti polgári kórház
ban a mellbetegek számára rendelt osztály és Pestmegye főorvosa lett. 

Orvosi pályája kezdetétől fogva tagja volt a budapesti orvosi körnek, orvos
egyletnek, a természettudományi társulatnak. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek ő nála hivebb, 
buzgóbb tagja nem volt. A II-ik gyűléstől kezdve a XXII-ik gyűlés befe
jeztéig mindenikben részt vett. Fellelkesülve mondott köszönetet hálás szavak 
kiséretében a vándorgyií.lést elfogadó testületeknek. Kedvencz ténykedése volt 
a vándor vendégeket körülálló ú. n. n nép>>· pel szóba állani, azokhoz kérdéseket 
intézni, nem ritkán hozzájuk gyujtó beszédet tartani. 1880-ban Szombathelyről 
tett kirándulásaink közt a Somló hegyre is felmentünk, mely hegyecske úgy áll 
a rengeteg lapos területen mint egy óriási kiterjedésü padozaton egy koczkakö. 
Ennek tetejében egyszer csak azt láttuk, hogy Halász Gézat tekintélyes számu 
tarka közönség veszi körül, a melyhez beszél. Hogy mily hatást gyakorolhatott 
reájok a beszéd, megtetszik abból, hogy még azután is - mint üstököst az ö 
fénykévéje - kisérte öt hálás hallgatósága. 

Vándorgyűléseink majd mindegyikén vagy emlékbeszédek, vagy azok lefo
lyásának törtenetét leiró munkálatok, az utókorra értékes szellemi hagyomá
nyok örökitik emlékét. 

A VI-ik gyűlésen Pécsen «A magyar orvosok és természetvizsgálók gyűlé
sének történetéről és hasznáról» értekezett. Ez alkalommal tette ama fontos 
inditványát, hogy egy Magyarországra alkalmazható rendőrségi s orvos-törvény
széki terv dolgoztassék ki, a melylyel a 30 év mulva életre kelt közegészségi 
törvény magvát vetette el. 

Később is, a hol ezen közegészségügyi törvény szóba jött: orvos-egyletben, 
orvosi körben, magyar orvosok választmányában, Pest város közgyűlésén, Halász 

mindenkor tevékeny részt vett és valóban ezen soká nélkülözött, alapjában egész
séges teremtmény létesülése sokat köszönhet ö neki. 

Az 1847-ben Sopronban tartott VIII-ik gyűlés után megszakadt vándor
gyűléseink fonala. A következő két évben a szabadságharcz küzdelmei alatt édes 
hazánkban senki sem gondolhatott ilynemű összejövetelekre. Más alaku gyűlé
sek tartattak akkor ... 

Az azután következett még szomorubb emlékü években nem lett meg
engedve - talán nem is volt kérve - a tulajdonképen nem politikai irányu, 
de mégis annak vélt gyíí.lések tartása; míg 1863-ban Halász és a vele rokon
érzelmű nagyjai orvosi rendünknek kéréssel kieszközölték gr. Pálffy helytartó
tól, hogy a IX-ik gyűlésnek megtarthatása Pesten megengedtetett. 

Ekkor a megőrzött jegyzőkönyvek alapján összeállitotta Halász a soproni 
gyűlés évkönyvét, beszámolt a nála maradt pénzekről, 1000 frtot adván át, mint 
tiszta tökét a IX-ik nagygyűlésnek. 

Tudományos működése elismeréséül az akadémia levelező tagjává válasz
totta. A főváros közüléseiben alig került elö tárgy, melyben véleményét ne 
hallatta volna. 

Szóval egész életén át tevékeny férfin volt; neki mindenre jutott ideje. 
Ha sokszor valamely gyógyászati, orvosi érdekekre, magyar orvosi gyűlésekre 
fővárosi ügyekre vonatkozó, fontos tárgy érdekelte, képes volt föláldozni éjszaka'i 
nyugalmát, hogy ügytársait, barátjait felkeresve a munkát előbbre vihesse. 

Néhány nappal halála előtt egy meghitt barátja előtt így nyilatkozott : 
<cnem félek a haláltól, az nekem nyugtot ád, megtettem mindenkor kötelessé
gemet; csak hosszu ideig szenvedni nem tudnék». 

Kívánságát teljesité a teremtő; mert megóvta azon sokszor szánandó álla
pottól: mikor az ember a vénség szülte második gyermekség folytán tehe
tetlenségre jut, és a mikor a hosszu élet ffradalmaitól leveretve, az életnek 
se~ édessége sem keserüsége nincs, reményleni, lelkesülni nem tud s lehajtja 
feJét mint az életnek megérett gabonája, mely az aratót vá1ja. Oly élet dőlt vele 
a sírba, mely nem fél az idők mohától ! 

*** 
Kriesch János, 

a magyar kir. József-műegyetem veterán tanára, kinek elhunytát tudományos 
világunk annyi jeles embere emlegeti és fájlalja, az 1888. évi október 21-én 
halttl . 

A ritka jellemvonásokkal megáldott buzgó tanár hazánkban a rendszeres 
természetrajzi irodalom egyik megalapitója, az állattan jeles és fáradhatatlan 
buvára, a hazai méhészet megalkotója és szerzője volt, ki az általa teremtett, 
kedves otthonában, a kis, nap-utczai házban, az ö idylli magányában csendben 
elvonulva dolgozott, tűzhelyet épitvén ott a zoológiának, örök emléket magá
nak, mely emlékszobrot a dicső természet meleg-ágyából emelkedő értékes 
hajtások vesznek körül. 

Csudálatos tüneménye az élet-világunknak, hogy némelyik nagy szellem
mel biró egyén, ki soha sem kereste a reklamot, a hangos dicsöitést, ellenkező
leg ezek elöl mindig szerényen félre vonult - mint Kriesch - egyszerre csak 
országszerte általános szóbeszéd tárgya lett. Ezer és ezer ifju hangoztatja szé
les ez országban nevét. A szárnyai alól apostolokként elszéledt tanitványok 
számos barátja, ismerősei vele foglalkoznak. Zaj támad a József-müegyete~ 
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tanári testületében, az ott lévő ifjuság között s ha kérdezzük - mi ezeknek 
okozója, mi zavarhatta meg azon csendet, mely a boldogult életének typusa, 
jellemzője volt? Megadja reá a feleletet egy füleink által soha meg nem szoko~t 
'hang, ezt mondván: «Kriesch János nincs többé az élők között~. itt ~agyt'.1 sz1-
vének drága tárgyait, darabba maradt elkezdett nagy munkaJa, k1 fogJa azt 
bevégezni, ki leend őriző pásztora azon kincseknek, melyeket a szorgalmas 
ember oly önfeláldozó érdeknélküliséggel gyüjtött>i. , . , 

Kriesch János Alsó-Ausztriának Reinthal helységében az 1834. ev1 mar
czius 29-én született, atyja állatorvos volt, ki a természet iránt már zsenge ko
rában fogékony fiában fejleszteni igyekezett azon érdeklődést, mely később el 
sem nyomható karakterévé nőtt. . .. 

Bölcsője tehát idegen földön ringott, de már mmt zsenge i(JU Magyar
országba jött, azt édes hazájának fogadta s szolgálta önfeláldozással utolsó le
helletéig. „ 

Atyjának mostoha anyagi viszonyai következtében a törekvő termé~~~tu 
i(iu legnagyobb életküzdeleJ?l és sok nélkülkülözések kö~t ugyan; de_ k1t~nő 
sikerrel végezteiskoláit Cseh- és Lengyelhonban s egyetemi tanulmanya1t Becs
ben. 1859-ben nyerte a tanári oklevelet, mely után Giessenbe ment ki„a hire~ 
Leuckart mellé, kinek - mint hires tudósnak - vezetése mellett a szovettam 
s boncztani tanulmányait végezte. 

Innen visszatérve az ungvári fögymnasiumban lett tanár; s hogy ittléte 
alatt mily szakértelemmel, buzgalommal működött, tanuskodnak róla az iskola 
gyűjteményei, melyek jelenben is a legszebbek közzé tartoznak. 1861-ben 
a budai fögymnasiumba helyeztetett át, mely időre esik irodalmi i;n~k?.désének 
legnagyobb része. Középiskoláink részére rendszeres természetrajzi konyveket 
irt, a melyekre épen akkor égető szükség volt. 1864-ben jelent meg tőle az 
állattan, 1865-ben a növénytan s 1866-ban az ásványtan. 

Három év alatt megteremté «a természetrajz vezérfonala» czimü tan
könyvét; 1868-ban kiadta "a természetrajz elemeit», mely hogy mily bölcses
séggel és szakértelemmel irt nagybecsü munka volt, bizonyitja az, hogy még 
ma is nagy forgalomnak örvend ; azóta 19 kiadást ért. 

1864-b~m lett a kir. József-müegyetemnek nyilvános rendes tanára. Ez 
állásában bö alkalma nyílt önálló kutatásokra, melyek eredményei csakhamar 
napvilágot is láttak. 

A magyar tudomány-akadémia munkásságának méltánylásául a magas 
Tátra zoologiai viszonyainak tanulmányozására küldötte ki őt 1871-ben, utóbb 
pedig levező tagjává választotta. 

«Halaink és haltenyésztésünb czimü munkájával nyerte el a magyar tud. 
akademián a e< Vitéz 1>-dijat s a kir. magyar természettudományi társulat <<a nadá
lyok»-ról irt boncz- és élettani munkáját a "Bugát»-féle dijjal tüntette ki. 

A tudomány e ritka, szerény harczosát így jellemzé dr. Ilosvay Lajos tanár 
bucsuztatójában : «a hangyáktól és méhektől tanulta a szorgalmat, a halaktól 
a zaj talanságot». 

De nem lehet feladatom, hogy elősoroljam mind azon munkálatokat, 
melyek a megboldogult ernyedetlen szorgalmának termékei. Csöndesen nyugvó 
teste fölé, emléket állítva belőlök: bizonyára nagyobb sulylyal nehezednének 
porló maradványaira, mint azon föld, mely őt betakarja. 

*** 

\JJ 

Veszteségünk során negyedik : 

dr. Fuchs József, 

Biharmegye közkórházának volt igazgató főorvosa, a nagyváradi társadalom ösz
szes közügyeiben buzgón müködött s felejthetetlen tagtárs, a kinek áldásdus életét 
megrendítő hirtelenséggel és váratlanul az 1888-ik évi deczember 3-án szakitá 
félbe a kérlelhetlen halál. Elhunytával nem csak egy család éltető napja borult 
az örök homályba, de tágas ür támadt a tőle megfosztott társadalomban is, éR 
a fájdalmas veszteség keserü érzete a pályatársak szívében. 

Valóban gondolkozóba ejt, nem jobb lenne-e a puszta élet száraz 
leirásánál maradnom, hogy így azon néhány perez alatt - melyet P.leté· 
nek, emlékének rövid leírására szenteltek - feledni lehetne az ő halálát. A szá
mok sohasem ütnek sebet a szíven s a chronologikus felsorolások könnyiteni 
szokták a megszomorított kedélyt. De ezen szándék nem mindenkor sikerül; 
különösen akkor nem, midőn az elvesztett a miénk lévén, az életünkkel egybe· 
f9rrt tagtársat szemeink előtt látjuk, még akkor is, ha már ő nincs is közöttünk. 
Ugy tetszik nekünk, mintha ő jóság0s tekintetével még mindig felénk nézne 
s hallanók minegy édes hangu, baráti szavait, sőt érzékcsalódásunk annyira 
megy, hogy az ő melegen szoritó, baráti jobbját is kezeinkben hiszszük; holott 
egyedül csak áldott emléke maradott velünk. 

De jól rendelte azt a bölcs gondviselés, hogy mint a virág harmatát a nap
sugár, úgy szárítsa fel szemünkről is könycseppjeinket az édes emlékezet, vigasz
talván egyszersmind a fájdalom-dulta szívet, melyet - nincs tudomány, mely 
meggyógyithatná valaha. Hiába tudjuk bármilyen jól a természettan alapelvei 
és a vegytan szerint, minő alkatrészekre lesz felbomolva a szeretett alak; 
elmerengve, vitatkozva mindennel, mindenkivel, a vegytannal, természettudo
mánynyal, statisztikával, bölcsészettel még is inkább a költő szavai vigasz
talók: «mint fecske délen, ott egy szebb hazában ujra találkozunk.» ... 

Dr. Fuchs József született Nagy-Szombatban 1827. évi szeptember 13-án. 
Atyját, Fuchs Istvánt, m'ég 3 éves korában elveszitvén, így életpályája édes 
anyjára, (szül. Plauer Karolinára) volt bizva. Hogy a szerető gondos anya mi
lyen módot követett fia nevelésében, annak életutját mily helyesen jelölte ki: 
azt megitélhetjük a megfutott életpálya történétéből, melynek fényes dicsősé
get eredményezett. 

Az elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte s az 1846-ik 
évben Bécsbe ment, hogy az orvosi pályára készüljön. 

Itt találták őt az 1848-iki napok; az ő szívéhez is eljutott a lelkesült, 
hazafias szózat. Ott hagyta a békés tanulmányokat, haza sietett; a kutató boncz
kést élesre fent karddal cserélte fel a haza szent védelmére, és az oroszlán 
bátorságu Bem tábornok alatt vitézül harczoló erdélyi táborban csakhamar fő
hadnagy lett. Hogy ezen hadjáraton végig nem harczolhatott, abban betegsége 
gátolta : typhusba esett s mire felüdült - a harczokat, hazafias lelkesedést 
gyászos napok váltották fel s ő az akkori ellenség sorozó bizottsága elé állittat
ván - daczára, hogy e bizottság szakközegei a betegségtől elcsigázott ifjut 
nem találták alkalmasnak - mégis besoroztatott s Olaszországba, Villafrankába 
szállíttatott. 

Azonban egy emberszerető kapitány megszánta a jobb sorsra érdemes 
ifjut; Fuchs József közlegény, volt honvédtiszt kérvényét pártolólag terjesztette 
az ezred parancsnoksága elé : miszerint engedtetnék meg neki, hogy orvosi 
tanulmányait folytathassa. A derék kapitány közbenjárását siker koronázta 



s Fuchs az 1850-ik év végén haza bocsáttatott. Édes anyjához ment; azonban 
a következő évben ismét Bécsben volt, ·hol az orvosi, sebésztudori, szülész
mesteri okleveleit meg is szerezte. 

Később Balassa János tanár vezetése mellett a pesti egyetemen műtő
növendék s Balassa kedvencze lett, két évi gyakorlat után műtői oklevéllel, 
Balassa meleg ajánlata folytán 1858-ban a helytartóság által Biharmegye köz
kórházának másodorvosává neveztetvén ki. 

Itt kezdődik önálló működési köre, melyet mindvégig közelismeréssel töl
tött be. Vonzó külseje, humánus bánásmódja, vele született természeti nemes 
hajlamánál fogva rövid idő alatt Biharmegye s Nagyvárad művelt társadalmá
ban egyik legkeresettebb orvos lett, föltétlenül birván egyszersmind kartársai 
becsülését ; mert, valamint az életben, úgy az orvosi gyakorlatban is nyilt, 
őszinte, jellemes férfiu volt. · 

Az 1864-ik évben a tisza-vidéki vasut pályaorvosává, 1865-ben Bihar
megye közkórháza tb. főorvosává, 1867-ben püspöki uradalmi, 1868-ban pedig 
a megyei kórháznál tényleges főorvossá, 1873-ban a nagyváradi m. kir. bába
képezde szervezésekor a Nmlt. m. kir. vallás- és közoktatási miniszteriumtól 
ezen intézet vizsgáló bizottságának állandó tagjává neveztetett ki. 

1880-ban Nagyvárad és Biharmegye orvosi karának egykori büszkesége, 
néhai dr. Lukács János megyei főorvos halála után Biharmegye közkórházának 
igazgató-főorvosává lett, mely tisztét - mondhatni életének utolsó órájáig -
híven teljesitette. 

E két névhez - néhai Lukács János és Fuchs József nevéhez és szemé
ly~hez - füzödik Bihar~egye közkórházának újabb felvirágzása és a mostani 
szmvonalra emelkedése. Epen így a biharmegyei orvos-gyógyszerész- és tenné
szettudományi egylet e két férfiuban találja fel megalkotóit, az összetartó erőt, 
melynek folytán fennállását közel 25 év óta biztositani képes volt. 

Az 1886 ik évben a Nmlt. m. kir. belügyminiszterium az országos köz
egészségügyi tanács rendkivüli tagjává nevezte ki, azonkivül a magyar orvosi 
könyvkiadó-társulat igazgatóságának vidéki tagja volt. 

Ezen hivatásbeli elfoglaltsága mellett azonban Fuchs még mindig talált 
időt arra, hogy a város é:; megye közügyeiben részt vegyen. Mindkét törvény
hatóság közegészségügyi bizottságának tagja volt s N.-Várad városának nem 
csak atyja - mint mondani szokás - de közigazgatási bizottsága tagjává is 
lett választva polgártársai bizalmából. · 

Választmányi tagja volt a biharmegyei kaszinónak, szépítési egyletnek, 
N.-Várad város iskola-székének, a biharmegyei népnevelési egyletnek; elnöke 
az önkéntes tűzoltó egyletnek, orvosa a biharmegyei Erzsébet-leányárvaháznak 
és vöröskereszt-egyletnek; úgy hogy alig lehet megnevezni N .-Váradon és 
Biharmegyében társadalmi közjótékonyságú vagy közművelődési intézményt, 
melynek előmozditásában tevékeny részt vett volna. 

Azért élni fog az ő emléke sokáig közöttünk, mely általános kegyelet bizo
nyára könnyitendi azok bánatát, kiket halála. közvetlen érintett. 

*** Ötödik veszteségünk : 

Hunfalvy János 

_ Hunfalvy János azon rendkivüli tüneményszerü egyéniségek közé tartozott, 
kikről egy alkalomszerü, kimért korlátok közé szoritott beszédben megemlé-
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kezni nehéz feladat s magam is kétkedve állottam meg azon határnál, a hol 
e nagy férfin életrajza megirásának kellett következni, s aggódva vetettem fel 
a kérdést: vajjon elég erős leend-e tollam az őnagyságának csak halvány jellem· 
·zésére is. Mivel egyénisége egészen tudományos működéséhez volt kötve, 
mintegy abban oszlik el, - tehát egész irodalmi pályájának betekintésére lett 
volna szükségem, hogy életét megismertessem. Mert ő kora ifjuságától fogva 
összes lényével az irodalomé volt. Szellemi termékei egy könyvtárat képeznek 
s eredeti művein kivül, melyeket az országos statisztikai hivatal könyvtára 
híven megőriz; a nemzeti muzeum és magyar tudományos akademia könyv
tárából - ha azon műveket, melyekben Hunfalvy munkái megjelentek, valaki 
egyszerre elvitetni akarná - szekeret kellene rendelkezésére bocsájtani. 

Ha mégis a kitünő tudósnak érdemeit ismertetnem kell, mit én halvá
nyan s egyoldaluan tehetek, a minket legközelebb érintő nagyságát abban talá
lom fel, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek tánto
rithatatlan híve, szorgalmas munkása volt s a puritán jellem, szerénységgel páro· 
sult képessége, a nagy tudományu és készültségü férfin emléke vándorgyűléseink 
tagjai előtt mindaddig élni fog, míg ezen hasznos intézmény fenn fog állani. 

Hunfalvy János - mint többnyire a nagy tudósok - a szépirodalom terén 
tette első kisérletét, de csakhamar a történelem, földrajz tudományos müvelé· 
sére szentelte magát. 

1862-töl 1865-ig jelent meg tőle a magyar birodalom természeti viszonyai
nak leirása, melylyel egyszer s mindenkona biztositá magának az első helyet 
a magyar geographusok között. 

Előbb akadémiai tag, majd a budapesti tud. egyetemen a földrajz nyilvá
nos, rendes tanára lett s boldogult Eötvös buzdítására már akkor megkezdte 
((Egyetemes földrajz 1> -a megirását, mely nagybecsü mű később szaktevékeny· 
ségének lett koronája és a mely mű bármely külföldi irodalomban is elsörangu 
helyet foglalna el. 

Azonban e nagy mű befejezésében - fájdalom - meggátolta a halál; 
de alapos remény van hozzá, hogy jeles tanitványa, dr. Thierring Gusztáv, 
be fogja fejezni a félbe maradt nagy munkát. 

Hunfalvy a mellett, hogy nagy tudós, kit külföldön tudományos gyűlések
ben a szakemberek oly igen kitüntettek, nem tartotta méltóságán alulinak, 
hogy iskolai kézi könyveket írjon a népiskola, aztán a felső nép-, polgári, reál-, 
és ipar- s végül a középiskolák számára, a melylyel nevelésügyünknek a föld
rajz ismertetésében óriási előmenetelt kölcsönzött. 

A tervszerü földrajzi munkásság mellett más téren sem pihen. Hunfalvy 
egész férfi; ő a közügyek iránt sem érzéketlen, vallásfelekezete érdekeit is híven 
ápolgatta: a budai evangelikus egyháznak nemcsak presbytere, de anyagi érde
keini:ik gondos ápolója, iskola-ügyeinek lelkes támogatója volt. 

De a mi a nagy férfin életében minket leginkább meghat s iránta a leg· 
mélyebb hódolatra indit, az lángoló hazafisága, rendithetlen bátorsága, melylyel 
a magyar nyelv ellen külföldről jött támadásokat, a földirat és történelem 
fegyverével vervén vissza, tette ártalmatlanná. E czélja kivitelében nem kimélt 
sem időt, sem fáradságot s ide vonatkozó czikkei, melyek a <<Budapesti Szemléo · 
ben jelentek meg, mindenkor fényes példáját képezik a hazafiság szolgálatában 
álló tudományosságnak. Történelmi, szépirodalmi téren bizonyára lehetnek, 
vannak, kik öt túlszárnyalják, de a földrajzi ismeretek terjesztésében, a tudo
mányos földrajz megalapitásában szerzett jelentőségét a történész minden idő
ben korszakot alkotónak fogja tekinteni a ma~yar irodalomban. 
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Hunfalvy János mint tudós és iró, mint hazafi és h°.npolgár, mi~t csa
ládfő és barát egyaránt jeles, kitünő és nagy férfiu vala; s lmsz~e lehet ra azon 
kis szepesi helység, melyben ő elöször napvilágot látott. Hogy mit vesztett benne 
a hazai tudomány, azt csak nagyon halvány képben mutathattam be;_ de hogy 
tudományos életünk mit nyert munkásságával, azt örökre hirdetik nagy
becsü művei. 

*** 
Hatodik veszteségünk: 

Rómer Flóris Ferencz, 

volt jánosii apát, nagyváradi kanonok, kir. tanácsos, a III-ik oszt. vaskorona
rend tulajdonosa, ki több mint 20 hazai és 30"külföldi tudományos társulatnak 
részint tiszteletbeli, részint rendes tagja volt. 

Halála által ismét egy érzékeny húr lett fájdalmasan érintve; mert ő 
feledhetlen emlékii s mindnyájunk által szeretve tisztelt nagy ember volt. 

Valóban panaszra fakadhatnánk és méltán indokolt kifog_~sunk lehetJ?-e az 
1889-ik év ellen, melyben oly sok jeles embert kelle elvesztenunk. Mert hiszen 
fájdalmas, bármelyik ujjunk sebeztetik meg, de sokkal súlyosabb lesz, ha egy-
szerre több ujjat érint a sajgó seb. , 

Az ö halálakor borult kedélylyel kérdezték egymástól az emberek : <1 ha ugy 
pusztulnak jeleseink, ki marad meg a hazának, a tudománynak? 11 

Rómer Flóris, az aranymisés áldozár, az érczszivü hazafi, a magas tudo
mányosság személyesitöje, a magyar orvosok és természetvizs.gálók társ':latá!1ak 
a multban egyik legbuzgóbb támasza s mindezek felett nek_unk, nagyvara~iak
nak, legfontosabb közügyeinkben bölcs tanács-adónk szmtén ezen csillag
hullással bövölködö 1889 ik évben hunyt el. 

Erőtelen tollam még csak megközelitőleg sem jellemezheti őt, azért 
bocsásson meg nékem e diszes gyülekezet, ha az ö müködésének tudományos 
méltatását az elhunyt nagy szelleméhez méltó szakavatott kéznek hagyom 
fenn - ezuttal elettörténetének száraz leirásánál maradok. 

Rómer Flóris született Pozsonyban az 1815-ik évben április 12-én. Elemi 
és középiskoláit szülővárosában végezte; pár évet azonban a szláv és magyar 
nyelv elsajátitása végett Trencsénben, N.-Szombatban és Tatán töltött. Már 
mint középiskolai növendék a remekirók munkáival s a költészettel foglal
kozott behatóan, mi által tlLnuló társai, söt tanárai nagyrabecsülését is bizto
sitotta magának. 15 éves korában a szt.-Benedek-rendbe lépett;_ a __ folyto~?s 
tanulmányozás és buvárkodás folytán írói tehetsége csakhamar feltunt, mirol 
a budapesti és pozsonyi lapok eléggé tanuskodnak. . . 

Később a győri főiskolában a latin nyelv és természetraJz tanára lett; tamt
ványai rajongással emlékeztek vissza évtizedek mulva is az ö rokonszenves egyé· 
niségére s alapos tudományosságára. , , , . . 

Győrből Pozsonyba helyeztetett át tanárul. Itt szellemes elöadasait tamt
ványain kivül az evangelikus lyceum növendékei, Pozsony város értelmes_ o~z
tályának számos előkelősége is élvezettel hallgatta. Az általa rendezett k1ran -
dulásokon mindenkor tömegesen kisérték polgárok, tanárok s tanulók. 

Rómer a régiségtan egyik megalapítója, munkás mivelöje s buzg.? t~rjesz~ 
töje volt hazánkban. A müemlékek felkeresése és megőrzése, műtortenelmi 
kutatásai és bírálatai - e magasztos tudománynak val?di apostolává avatták 
fel öt, mely hajlama hű követője volt áldásdús élete végéig. . . 

Mint régiségtan-tanár eveken át a budapesti egyetemen, s mmt a nemzeti 
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muzeum régiségtárának őre rendkivül sokat tett és fáradott mfiemlékeink fen· 
tartása érdekében. 

Irodalmi munkásságának termékei egész könyvtárat képeznének, melyeket 
folyóiratokban, lapokban, füzetekben, magyar, latin, német, franczia és angol 
nyelven irt. 

1848-ban József főherczeg ö Fenségének a termeszettudományokban való 
oktatásával ö bizatott meg; és oly benső rokonszenvét és szeretetét szerezte meg 
a minden izében magyar tanár fenséges tanitványának, melyhez hasonló tii.ne· 
mény igen ritkán jegyeztetett fel eddig. 

Később a szabadságharcz idejében - mint főhadnagy - elszánt és vitéz 
harczos, hogy minő tevékeny részt vett Romai Ferencz név alatt: igazolja azon 
körülmény, hogy ö, mint megannyi martyrja hazánknak, elfogatott, előbb 
Olmúczben, azután a józsef-városi várba súlyos várfogságba tétetett, s hogy az 
akkori birák nagy vétkesnek találták, meglátszik abból, hogy még a legmagasabb 
pártfogás sem volt képes attól megmenteni mindaddig, míg királyi kegyelmi szó 
meg nem nyitá börtönének ajtaját. 

A történelem és régiség-tudomány érdekében Svéd-, Norvég-, Dánia, 
Spanyol-, Franczia- és Olaszországban nagy utazásokat tett s a külföld tudós 
világának figyelmét hazánk felé irányozta, szeretetre méltó egyéniségével azok
nak rokonszenvét meg is nyerte. 

Mint a biharmegyei régészeti és történelmi társulat megalapítója, maga 
gylíjté a tagokat, buzdítván, lelkesitvén azokat. Később mint elnöke társadal
munk azon kiváló férfiait is sikerült ez egyesület tagjaiul megnyernie, kiknek 
közreműködésétől sokat remélt. Tevékeny tagja volt a nagyváradi szépitési egy
letnek, melynek anyagi és szellemi érdekeit azáltal is nagyban elösegitette, 
hogy szellemes, tanulságos felolvasásaival N.-Várad város értelmes közönségét 
maga is gyönyörködtette; ezenkívül számos tudományos műveltségü felolvasó
kat toborzott a czél előmozdítására. 

Mint lelkéBz és Istennek felkent szolgája tántorithatlan vallásos hitével; 
mint természetbuvár a parányi szerves lények birodalmán túl a súlytalan tes
tek világába emelkedvén, - midőn a természetes testeket s az azokban mű· 
ködő erőket szétbonthatónak s viszont egyesithetönek tapasztalta: nemcsak 
sejtette, de meg is találta a főerőt, az Istenséget, mely törekvése végczéljához 
vezette öt s így tért meg halhatatlan lelke is Istenéhez, a ki adta volt azt. 

*** Veszteségünk során a hetedik : 

dr. Darányi János, 

Arad város főorvosa. és az aradi társadalomnak egyik legrokonszenvesebb 
alakja, a kiválóan tisztelt szaktárs, és a szegények ápolója s jóltevője egészsége 
teljébei: váratlanul és hirtelen az 1889. évi má:jus 12-ón hunyt cl. 

Midőn a természet örök törvénye szerint a tudományos és társadalmi élet
nek egy ilyen kiváló s nagyon becsült alakja dől ki: oly nehéz megbarátkozni 
az elveszités szomorú gondolatával. Szeretnénk magunktól messze űzni a rokon
szenvünk tárgyától való megválás eszméjét, s kétkedve fogadjuk a hírt, mely a 
rideg valót hordja szájról-szájra. 

Így történt Aradon is. A tudakozódók nagy csapata özönlé el a népszerű 
orvos házát, s annak környékén, az utczán sűrű csoportokban verődtek össze a 
halál-hír által odavont emberek. Azonban más felelet - mint a megmásithat-



lan bizonyosság - nem adatván, csak az őszinte részvét, az igazi gyász volt az, 
melyben a boldogultat az aradi lakosok osztály- és rangkülönbség nélkül része
sithették. 

Mi itt a szomszéd megyében szintén fájó szívvel vettük a szomorú hírt. 
Zsibbasztólag hatott az reám különösen azért is, mert egyes kritikusabb esetek
ben többször volt szerencsém nagyfontosságu, majd mindig sikerre vezető 
tanácsadásával élni. Az az igaz és őszinte részvét, a melylyel akkor koporsóját 
körülvettem, - ujul föl bennem 'mostan is, a mikor feledhetetlen emlékének 
eme néhány perczet szentelem. 

Darányi János életrajzából következő adatok állanak rendelkezésünkre. 
Született Andornokon Borsod megyében, 1819. évi julius 6 án. Elemi iskoláit 
Hevesen, gymnasiumi találmányait felváltva Miskolczon, Egerben, Pesten végezte, 
a hol egyetemi tanulmányait is befejezte. 

Az 1845-ik évben avattatott fel orvostudorrá; ekkor Bécsbe ment a sebé
szet, szülészet és szemészet kedvencz tantárgyainak elsajátítására. 1846-ban 
Hevesen telepedett le, hol - azon időben még kevésbé ismeretes ténykedéssel 
egy nagyobbszerű, sikeresen végződött műtéttel - azonnal megalapította hír
nevét széles körben. 

Jöttek az 1~48-iki csatába hívó napok. Darányi nem késett ez úton is szol
gálni hazáját. Osszeszedte műszereit s felajánlá magát a hazának. Eleinte a 
49. zászlóalj főorvosa, Budavár bevétele alkalmával mint osztályos főorvos, végre 
a komáromi vár összes kórházainak igazgató főorvosa volt egész a vár átadásáig. 

A szabadságharcz lezajlása után visszament Pestre az egyetemhez, hol a 
sebészi tanszéken mint tanársegéd 3 éven keresztül a nagynevű Balassa tanár 
mellett működött. 

Ezután a Bácskában Ó-Kanizsa község orvosa lett, hol sebészi mütétei 
meglepő eredménye folytán oly nagy ambolatoriumra tett szert, hogy kény- • 
telen volt magánkórházat rögtönözni, mely nagy kerekségü területen a bete
gekre nézve valóságos búcsújáró hely lett. 

Lehetetlen e helyütt egy kis jellemző epizódot be nem szöni a száraz élet
rajzi adatok közé. 

Ugyanis Coronini táborszernagy és az akkori Bánság helytartó kormány
zója egy körútja alkalmával csodálkozását fejezte ki a felett, hogy az orvos maga 
tartja fen a kórházat is; azért megparancsolta, hogy a község vegye át a kór
házat, vagyis a község fedezze a kórház költségeit; mely parancs teljesíttetett. 
E kórház mai napig is fenáll. 

Az 1858-ik évben Arad város választotta meg tiszti főorvosának és ezen 
tisztet 31 évig viselte. Miként? - azt a hirtelen s váratlanul bekövetkezett 
halálakor nyilvánult, általános igazi rÁszvét fejti meg, mely oly impozáns módon 
talált kifejezéstmindazok részéről, kik bármi czimen érintkeztek valaha e rend
kívüli emberrel. 

Megható volt különösen azon nagyszámu szegények hangos zokogása, a 
kik ö benne istápolójukat, mondhatni - atyjukat veszítik el. Hiszen közmon
dásossá vált Aradon Darányinak a szegények iránti határtalan jósága. Mert 
azon kívül, hogy tudományával segítette szegényeit, ellátta őket sokszor pénz
zel, gyógyszerrel, és saját asztaláról táplált igen sok oly beteget, kinek számára 
sehol sem fözkk. 

Aradon való működésének egyik jellemző mozzanatát képezi az, hogy egy 
magánkórházat alapított és azt nagy áldozattal a saját költségén tartotta fen 
sokáig. 
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A közelismerés legragyogóbb koronája működésének 25-ik éves jubileuma 
alkalmával tétetett fej ére, melyet 1883. évi április havában a legfelsőbb helyről 
jött kitüntetéssel nyert. Ő csász. és apostoli kir. Felsége öt a Ferencz-József, 
rend lovagkeresztj ével .ajándékozta meg, mely kitüntetés alkalmából Arad város, 
de különösen az orvosi kar ünnepnapot ült. 

Darányi magas életkora daczára virágzó egészséggel, rugan:yos szervezet
tel, életkedvvel birt, még halála napján is zavartalanul folytatta hivatalos teen
dőit s orvosi gyakorlatát; sőt azon délután egy főuri háznál tett látogatás alkal
mával szokatlanul beszélgetést kezdett és folytatott a különféle halálnemekről 
s azon megjegyzésére valakinek, hogy ((legjobb halálnem a gyorsan ölő sz~l
hüdés 11, jókedvűen azzal válaszolt: cc én két heti csendes betegség után szeretnek 
meghalni». 

Nem úgy történt, mint óhajtotta; mert az9n éste 1/29 órakor már megvált 
az élettől melyhez még nagy terveket kötött. Igy a többek között nagyobb uta
zásokat s~ándékozott tenni még azon nyáron fiával, kit M_entorként mag~ akart 
az életbe bevezetni. Fürdőhelyre menni volt vágya, a mikor egyszersmmd azt 
is megígérte barátainak, hogy fürdői otiuma közben megirj~ önéletrajzát, ~ely 
hitem szerint - ha csakugyan testet ölthetett volna, bizonyára nem ilyen 
fogyatékos, hanem egész kolTajz lett volna. 

*** 
Nyolczadik veszteségünk: 

dr. miskolczi Zelizy Dániel, 

a feledhetlen közügy barát, a korán elhunyt genialis, igazi nemes ember, a fárad
hatlan szellemű munkás. Halálával szintén megritkul vándorgyűlésünk sorfala; 
és ezen veszteséggel érzékeny csapás méretett hasznos intézményünkre, vándor
gyülésünkre. 

Ezen cRetnél is kölcsönözhetnénk egy kis segítséget a bölcselettől. Meg
kisérelhetnök az örök törvény szavaival magunkat vigasztalni, ezt mondván 
Kölcseyvel: c1 Az emberi nem egészben véve örökre virágzó növény, melynek 
egyfelől hervadó virágai mellett, másfelől szünet nélkül uja~ és ujabbak.Ja~ad
nak és nyílnak ki. Végetlenúl tenyésző élet ez, hol mult és Jelen csa~ a 1ovónek 
szolgálnak magul és a bölcs örvendve néz a jövendő elébe, mert tudja, hogy az 
bizonyosan felvirul s felvirulta után enyészetre sem hajlik, míg magából a 
következő időnek alapot nem készit». 

De ki elég erős mindenkor csak az egészre vetni pillantását s a felett elmél
kedni? Ellenkezőleg legtöbbször az egyes emberek, a végetlen egész egyes virá
gai vonzanak bennünket magukhoz. 

Egyesekhez füzzük hajlamunkat, érdekeinket, szerelmünket; s midön 
egyesek hervadnak, enyésznek, megszakadni érezzük a bölcseleti élet fol~~onos
ságát s a megszakadt fonal végei közt támadt ürességben keresni igyekszunk a~ 
összeköttetést, mivel a sors megfoghatatlan intézkedését sokszor megmagyarázm 
nem tudjuk s azon végeredményre jutunk, hogy a legkínosabb érzés támad 
bennünk, melyet aztán csak az idö - a legjobb orvos - tud némileg meggyó-

gyita:gi. . . 1 o·· „ t l' kk 1 ' t "k ő . , , Igy voltunk m1 sokan Zehzyve . rom e i szeme e nez u az viragzo 
egészségét, élénk arczkifejezését, örökvidám kedélyvilágának nyilvánulását. De 
elszomorodva kellett szemlélnünk a hosszas, kínzó betegségek kóijelei folytán 
az ö hervadását. Nyujtottunk volna mi ő neki szíves örömmel segítséget; kész· 
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séggel áldoztuk volna fel időnket, erőnket az ő megmentésére; adtunk volna -
mert sokan szerettük őt - vérünkből is, hogy őt felápolhassuk még egyszer, 
ámde a gyökerétől megfosztott növény nem virágzik többé s azt mondá koszorús 
költőnk: 

«Azt a kis patakot, mely a szivet hajtja 
Ha egyszer elapadt ki nem pótolhatja 
Oczeánja a vérnekn. 

. Tehát az önbiztatásnak igen, de jóakaratunk, - fájdalom - az óhajtott 
sikernek meg nem felelt volna. 

Dr. Zelizy Dániel született Bihar-Sápon 1847-ben. Édesatyja ev. ref. lel
kész volt, ki a szorgalmas gyermeket az elemi iskolák elvégzése után a debre
czeni főiskolába vitte, hol középiskoláit kitünő sikerrel el is végezte. 

Azután a budapesti és a bécsi egyetemen hallgatta az orvosi tudományo
kat, nagy előszeretettel viseltetvén a természettudomány, főleg a vegytan iránt. 

Elvégezvén az orvosi tanfolyamot, Debreczenben telepedett le s a szó szo
ros értelmében haláláig hiven szolgált a szenvedő emberiségnek, tevékeny részt 
vevén minden. közügy?,e~. Kiváló szeretettel művelte a közegészségügyet, azt 
nemcsak a hivatalos ulesekben, hanem társadalmi uton is - felolvasásokkal, 
népszerű dolgozataival hirdeté. Tevékeny tagja, majd később titkára volt a deb
reczeni orvos-gyógyszerész-egyletnek, Debreczen város törvényhatósági és köz
egészségügyi bizottságának. 
, , A m.agyar orvosok és természetvizsgálók XXII., Debreczenben tartott gyű

lesenek titkára volt, mely alkalomra Debreczen szab. kir. város egyetemes leirását 
szerkesztette. Az első közegészségtanári cursuson oklevelet nyert s a deb
r~~~.eni gaz~asági tanintézetben önként vállalkozott e tantárgy előadására, nem -
kulonben el6adásoka"t tartott e tantárgyból a tanitóképezde és főiskola növendékei 
előtt: Lankadatlan munkása volt a sajtónak is. Számos apró költeményein kívül 
me~ele~tek tőle ,eszmed,ús és gyönyörű ;magyarsággal irott közleményei. 11 Meg
emle~ezes dr. Katay Gabor f~let~» .. «Vihar a gyermekek feletti>. «Járványügyi 
szabalyrendeleti>. «Az 1831-dik evi cholera Debreczenbem. «A himlőoltás
róh. stb. 
, Kin~ó ?etegs~ge. már az ,1888!8?. évek tel~n_ annyira sulyosodott, hogy 
agyba donte a mmdig munkalkodo es munkab1ro férfit. Azonban a tavaszi 
verőfény, ,az ü?itő, éltető lev.~gő enyhülést ~ozott számára s mégegyszer 
~egenge~e n_ekie;' .~ogy vel~ sz~letett nemes ~aJlamát követhesse; a közügyek, 
f~!eg ~ ko~e~es~se~ugy ~z~l~alatara l~hessen, mig nem egy - reá nézve utolsó -
kozegeszsegugyi bizottsag1 ulésen terJedelmes inditványát élő szóval indokolván 
a,kimeri~ő ?,eszéd r~~ nézve végze.tes k~yetkezmén)'.Ű lett; a mennyiben pár napi 
suly.?s„kortunetek ko~t ,az 1889-dik maJUS 12-én k1mult, kárára a tudománynak, 
a kozugyeknek, s kipotolhatatlan veszteségéül három egészen árván maradt 
gyermekének. Aldott legyen emléke ! 

*** 
Kilenczedik veszteségünk: néhai 

dr. Ambró János, 

a poz&onyi bábaképezde volt igazgató-tanára, kinek elvesztése épen olyan leverő 
és s~lyos csapás első rendben azon ügyre, melyet oly hiven szolgált, orvosi 
rendunkre s egyszersmind vándorgyűlésünk összes tagjaira. 

Ambró János az 1827. év márczius 27-én Beczkón, Trencsénmegyében, 
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született. Atyja tekintélyes polgár volt, ki fiát tudományos pályára szánta és 
nevelte. Középiskolai tanulmányait Trencsénben s az orvosi tanfolyamot Pesten és 
Bécsben végezte. Orvostudorrá az 1852-ik évben avattatott fel a budapesti egye
temen. Előszeretettel viseltetett s különösen tanulmányozta a szülészetet s 
nőgyógyászatot s mint következetes ember addig törekedett, mig ezen hajlamá
nak eleget tehetett. A pozsonyi bábaképezde létesülése nagy részben neki 
köszönhető. Azonban e szak martyijának nevezhetjük őt. Ugyanis a bécsi általános 
kórház egyik osztályán - hol segédorvoskodott, - valami eves váladékkal 
ragályozta jobb szemét, s bár a központban lakott, s a leghivatottabb egyének 
törekedtek meggyógyitására, mégis a fertőző kóranyag behatása folytán ezen 
szeme teljesen elpusztult. 

A kórházból Kis-Ujszállásra ment s ott telepedett le - hol egyszersmind 
családot is alapított - és a hol általános közkedveltségben nagy tekintélynek 
örvendett. 1870-ben gyermekei neveltetése érdekében Budapestre költözött, s 
1872-ben az ujonnan létesitett pozsonyi bábaképezde igazgató-tanárának nevez
tetett ki s ott müködött egész odaadással az ez évi ápril hóban bekövetkezett 
haláláig. Szakmájába vágó jeles müvei magasztalják őt s a lelenczházak létesítése 
érdekében kifejtett müködése, buzgalma és szakszerü közleményei röpiratokban 
és szaklapok czikkeiben mindnyájunk előtt ismeretesek, mely igazi humanus 
törekvéseinek s fáradozásainak eredményét, hogy nem élvezhette, halála gá-
tolta meg. * 

Íme mélyen tisztelt közgyűlés, egy nemzetnél, mely - legnagyobb fia sze
rint - magában is «kevés'» csak rövid két év alatt is mily hosszú sora van 
elhunyt jeleseinek! 

Csuda volna-e hát, ha a fájó veszteség mélyen lesujtana bennünket; dP. a 
bölcs költő szavai szerint: c1minden fájdalom mellett mégis megmarad az az 
édes vigasztalás, hogy a mulandóság nem veszi el tőlünk végképen és min
denestül azokat, a kik életöket magas czéloknak, s el nem mulandó eszméknek 
~íldozták. '' Örökség gyanánt maradnak utánok, fenmarad tisztult szellemi alakjuk, 
hogy intse és buzditsa az utókort fölemelni és tovább lobogtatni azt a zászlót, 
mely az ő elhidegült kezükből kiesett. 

4. 

PILLANTÁS 
A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
VÁNDORGYŰLÉSÉNEK lYIULTJÁBA ÉS JÖVŐJÉBE. 

Dr. SZABÓ JózsEF egyetemi tanártól. 

Föfolvastatott a Nagyváradon tartott XXV. vándorgyiüés záriUésén. 
1890 aug. reO-án. 

Félszázados pályafutás megérdemli a visszapillantást a multba és a betekin
tést a jövőbe. Az idők változnak; a régi intézményeknek a változó körülmények
hez alkalmazkodni kell, nehogy elavulás következzék be. 

Oken volt az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének tervezője 
s Németországban ezek először alakultak meg s fennállanak maig is, közel 
ugyanazon berendezés mellett. 

7* 
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Németországot csakhamar követte Anglia; az ezen évben már a 60-ik 
vándorgyűlést tartja. 

Anglia után 10 évvel következett Magyarország s egyéb kisebb országo~at 
mellőzve, még Amerikát emlitem meg, mely az idén 39-ik és végr~ Franczia
országot, mint a legutolsót, mely az idén 19-ik vándorgyűlését tartJa meg. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése nemcsak a névben, 
de a beosztásban és szervezésben is a német rendszert követte. Az angolok nem; 
ők rendszeresebben osztották be, mi már névben is ki van fejezve, mely ha 
nem is rövid, de sokat fejez ki: Britisb association for tbe advancement of 
science. Az amerikai ugyanezt fogadta el: American association for the a~v~n
cement of science; a franczia e tekintetben szintén nem változtatott: Associat10n 
frarn;aise pour l'avancement des sciei;ices: . 

Ha ezt magyarra akarjuk forditam, akkor figyelembe kell. venm, bog)'. a 
((science» úgy a francziában, mint az angolban oly értelemmel bir, melyet mi a 
magyarban annak nem adunk; míg nálunk a science egyszerűen tudomány 
a legszélesebb értelemben, úgy mint a latinban - addig az angol és román népek 
azt csak a mathematikára s a természettudományokra értik. 

Lássuk a lényeges különbséget a német €s az angol rendszer között. 
A németek vándorgyűlése, szorosan véve, évi találkozása a német orvosoknak 
és természetvizsgálóknak, kik nagy számban lévén - a német tudományosság 
nagy haladottságának megfelelőleg - sok jót s érdekeset előadnak, megvitat
nak, mi az évkönyvben kiadatik. Mindezt csaknem a legújabb időkig, a meg
előző években választott két <1 Geschafts-Fübrer)) végezte, Olyan határozat nem 
hozatott, melynek foganaiositása két vagy több évet venne igénybe. 

Egészen más az angol berendezés. Itt állandó központi bizottság van, mely 
az inté~ményt időközben is vezeti, a vándorgyűlés hoz oly határozatokat, melyek 
kivitele hosszabb időre terjedhet, mit aztán ezen organumára biz; vannak per
manens intézkedései is, a melyekről a kinevezett bizottság évről évre jelentést 
tesz. Keletkezésében a britt associatiónak sok baja volt, a konzervatív angol 
szellem felzúdult, a 1cTimesll világra szóló hasábjai agyon akarták dörögni; 
most már jó idő óta egy köztiszteletben álló s nagy tekintélyű intézmény, mely
nek üdvös hatása nemcsak az egyes vidékekre, hol az impozáns testület meg
jelen, hanem az egész országra nézve általánosan el van ismerve, annyira, 
hogy az angol achic1> magával hozza tagnak beiratkozni. 

A nagy szám annyi, mint nagy jövedelem; a nagy jövedelem mód, mely
lyel a tudományok haladására, hogy mennyit bir és tud fordítani az annyi 
ismeretágat felölelő jeles szakemberek testülete, egyik hasonló intézmény sem 
mutatja oly fényesen, mint az angol. 

Engem a britt associatio megtisztelt eleinte a <doreigne correspondent)) 
s utóbb Vámbéry-vel együtt a magasabb <1foreigne memberi> czimmel, minden 
évkönyvet megküld, minden gyűlésre meghiv s azokban már háromszor részt 
is vettem, utolszor Bathemban (1888), s ilyenkor a választmány tagja lévén, a 
belkezelés menetébe is nyílik alkalmam bepillantani. Tag gyanánt emlittetem 
a franczia associationál is, szintén kapok meghivást, melyből már hármat elfo
gadtam, utolszor mult évben Párisban. Részt vettem az amerikai associatio ván
dorgyűlésén is, meghivás következtében Montrealban (1882); végre régebben 
ellátogattam nehányszor a német orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésére 
és így vannak benyomásaim, melyek alapján itéletet formálok az egyik vagy 
másik felett, annak szervezetét illetőleg, a mely egyiknél fejlődést, a másiknál 
inkább stagnatiót idéz elő. 

MAGYAR 
TUDOMkriYOS AKAD{MrA 

KÖNYVTÁRA 

iOi 

Lássuk azonban magának az angol intézménynek lényegét és az amerikai 
meg a francziában annak további fejlődését. A britt egyesület a természettudo
mányok előbbre vitelére 8 sectióba van beosztva, ezek~ 

1. Mathematikai s fizikai tudományok. 
2. Chemia. 
3. Geologia. 
4. Biologia. 
5. Geograpbia. 
6. Nemzetgazdaság és statistilrn. 
7. Mechanikai tudomány. 
8. Anthropologia. . 
Röviden jelezve : a matbematikai s természettudományok, valammt azok 

alkalmazása meg a rokon kisegítő ágak vannak ide véve. Nevezetes ellentét 
a német meg az angol vándorgyűlések között az, hogy 171íg a né~et v?lta~é,pen 
orvosgyűlésnek volt eredetileg tervezve, melyhez . egJ:eb term~szetvizsgalokat 
csak oda csatoltak, addig Angliában az orvoso~ mmt ilyenek. kih~gyattak, ha
nem a biologia alatt a bota~ik~„ zoologi.a, anatomia. 1?1eg ~ p?ys10log1a lettek csak 
bevéve. Az amerikai associat10 szapontotta a sect10k szamat. 

1. Matbematika, astronomia. 
2. Fizika. 
3. Chemia s alkalmazása a földmívelésre és az iparra. 
4. Mechanikai tudomány. 
5. Geologia, geographia. 
6. Biologia. 
7. Histologia, mikroskopia. 
8. Anthropologia. 
9. Nemzetgazdaság, statistika. . . , . , , 
Az orvosi tudományoknak tehát itt is csak az elm.eleti resze van felveve. 
Az «Association frarn;aise pour l'avancement des sciences~>, ~ely i;nos~ már 

össze van olvadva a Le Verrier által 1864-ben létesített « Assocmt10n scientifique 
de France1> társulattal, még nagyobb keretű: . . 

1. és 2. sectio : Mathematika, astronomia, geodesia, mechamka. 
3. és 4. sectio : Hajózás, Génie civil et militaire. 
5. Physika. 
6. Chemia. 
7. Meteorologia és a földgömb physikája. 
8. Geologia. 
9. Botanika. 

10. Zoologia, anatomia, physiologia. 
11. Anthropologia. 
12. Orvosi tudományok. 
13. Agronomia. 
14. Geografia. 
15. Nemzetgazdaság. 
16. P1edagogia. 
1 7. Közegészség. . , , k t · 
Francziaország, mely nem igen szo~ott .. t~do?1á~yos mt~zmenye e i~p?.r-

tálni, végre ezen vándorgyűlések.et oly udvos i~tezmenynek, ismerte e~ a kul~ol
dön, hogy a britt associatio a~apJán meghonositotta, de a nemet gyülesek mod
jára az orvosi tudományokat is bevette. 
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Ezen fejlődés oda mutat, hogy az associatiók nem hogy fogyasztották, ha
nem szaporították a tudományszakokat. A nevezett országok mindegyikében 
vannak külön társulatok, van orvosi, van természettudományi, van geologiai, 
mérnöki s építészeti stb., s ezek olykor valóságos szakvándorgyűlést is tartanak 
és a jelzett associatiók mégis évről évre jobban virágoznak. Ennek két fontos 
oka van : először, mert különvált társulatok ma napság már nemzetközi 
egyesülésekre is gondolnak, külön válva a mathematikai s természettudományi 
egyesületek, a dolog természete szerint, cosmopolitai irányuak, addig az asso
ciatiókban a tudományágak solidaritása kap kifejezést; a második fontos ok az, 
hogy az associatiók szorosan nemzeti keretben maradva működnek s innét a 
hazával forrnak össze, minden izökben, miből azok népszerűsége önként foly. 

Manapság a turistaság fejlődik üdvösen és minden vidék, melyre megy, 
nyer, nemcsak mert a természeti, történelmi és mű-nevezetességekre a figyelmet 
felhivja, de módokról is gondoskodik, hogy azokhoz alkalmasabban lehessen 
jutni. Az alpin-klubbok Európa minden művelt országában valóban naay szol
gálatot tettek a hegyi vidékeknek megismertetésére, egész könyvtárt lehetne 
már ö.ssz~állitani. a~ által~k ki~dott ;nun~ákból, melyek geographiai, geologiai, 
botamkai, zoologiai, gazdaszati, vadaszat1 s egyéb sport, de még archeologiai s 
ethnographiai stb. tekintetben is az ismeret mai állását híven tüntetik elő. Hason -
lót mondhatni honunkban a Kárpát-Egyesületekről és csak kívánhatjuk, hogy 
lelkes vezetőik ne csüggedjenek s igyekezzenek csekély eszközökkel bár, de buz
gósággal a lehetőt megtenni. 

Mennyivel fokozódottabbnak kell azonban lenni az érdeknek ha az orvosi 
a mathematikai s természettudomány müvelőinek legiója megy' egy helyre, ~ 
annak közegészségi, humanitási érdekeit s természeti, pra:ihistoriai meg egyéb 
neve~etes~é~eit a tudoI?ány fényével világítja be. A legtöbb tünemény, a legtöbb 
~ermeszeti ~~rgy ~~Y. m~k:·okosmos, m,ely~ez ,sok ?ldalról lehet szólni, azt egy 
Ily szaktestulet kulonboző szempontbol vizsgalhatJa és ha az eredmények egybe 
vágnak, annak ismerete exactnak mondható ki. 

Bennünket Nagyváradon egy érdekes növény várt, a <1 Nymphea thermalis 11. 

Már Budapesten ki volt szemelve e tárgyhoz szólani. Botanikusok régen irnak 
róla, behatóan foglalkozik vele Nagyvárad Természetrajzában Simonkai is az 
~lésen egy philopa.leontolog szólt hozzá s annak enigmaszerü fellépését, ;zép 
osszhangzásban ~artva a növényvilág geologiai történelmével, kihozza, hogy 
ehhez hasonló faJokat Francziaországban kövülve találtak, minélfogva az alsó 
harmadkor felsőbb táján, az oligocenben elterjedése nagy volt, később területe 
mindinkább szükült, végre kipusztult, kivéve Nagyvárad mellett a Pecze felső 
forrástavát, hol még a jégkorszakot is átélve, megmaradt; hozzá legközelebb 
vidék, hol legrokonabb testvérfaja előfordul, Afrikában az Alsó-Nil környéke. 
Hozzá szólott egy geolog is, konstatálván, hogy a hévviz kréta-kori mészből 
fakad és hogy azon a tájon a harmadkori lerakodások nagy zavarója, a trachit
e~·ur.ti? nem __ működött; tehát g~olo~i~i s~e~po~tból beigazolva van, hogy azon 
kis obolszeru medenczeben a letezes1 korulmenyek változatlanul azok marad
hattak, melyek között Nympheánk máig fennmaradhatott. Ez a hely Nagy
v~radra, .:1\1,agy~ro~szágra, 

0

de :gész , ~urópára nézve unicum ; a nagyváradi 
vandorgyules kiálhtotta az ősszarmazas1 levelet, melynek alapján a peczeforrási 
tó. Nymph_~~ the:·mal~sát a világ épei;i úg! a geologiai időmérés szerint becsülje, 
mmt becsuh Cahformában a Sequo1a giganteát (Wellingtonia gigantea), mely 
ott csak vagy hat ligetben tartja fenn magát, mint harmadkori őseinek vég
sarjadéka. 
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A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülé~einek több fénypontja 
volt már, azt az 50 éves történet lapjain kiki láthatja. En reám kettö volt oly 
hatással, hogy itt i~ fölemlitem. Szombathelyen nyílt alkalom egy oly kísérlet 
bemutatására, melyhez a körülmények rendkiviil kedvezőleg találkoztak, ez a 
Foucault-féle ingakisérlet. Mi kellett hozzá : egy fenkölt szellemű püspök, ki 
arra gondolva: <1Coeli enarrant gloriam Dei»~ a székeseg;yház gyönyör~ kupo
láját rendelkezésre bocsátotta, kellett hozzá barom helybeli szakember, kik nagy 
avatottsággal, buzgósággal, fáradsággal és költséggel úgy rendezté~ be, hogy a 
siker teljes volt. Nekünk a fővárosból Szombathelyre kellett menm, hogy ezen 
nagyszabásu kísérlet szemlélésében gyönyörködhessünk. Párist kivéve, hol 
Foucault a Pantheon kupolájában csinálta, alig hiszem, hogy a szombathelyi
hez hasonló módon lett volna más helyen bemutatva. 

Buziás-Temesváron 1886-ban időzvén vándorgyülésünk, reám nagy hatást 
tett egy temesvári polgár azon nyilatkozata, hogy ők a magy~r orvosok. és 
természetvizsgálók vándorgyülésének sokat köszönnek, mert midőn előde~nk 
1843-ban ott először gyűltek össze, az orvosok egyhangulag rosszalták a vizet 
a sánczokban és a sok láz okozójának nyilvánították. A gyülés után a katonaság 
a sánczokat kiszárittatta s azóta szárazak a közegészség tetemes javára. 

Szóval a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése az elmult 
félszázad alatt megtette a magáét <1az orvosi, természet- és rokontudományok
nab fejlesztése, terjesztése és népszerüsitése tekintetében, az közhasznu intéz
menynek el van ismerve, és mint ilyen a haza pártolásá.ha vette. 

Ha nem volna, létesíteni kellene, de félszázados hagyomány gyanánt 
bírjuk, azt ápolnunk kell és így szabadjon a jövő pályafutásához néhány gondo
latot füzni. 

Először is óhajtanám, hogy a mathematikai s természettudomá!1yi .szakok 
teljesebben legyenek képviselve, e vándorgyülések szelleme a szohdantás az 
egyes disciplinák között, tehát mentől inkább specializálódnak azo.k a mive
lésben és az életben annál inkább van érdekökben részt venm egy oly 
társaságban, melyben 'magokat több oldalról érdekelteknek tapasztalhatják, hol 
a merev egyoldaluság helyett a rokon szakok támaszát élvezhetik. Alapszabá
lyaink V. fejezete emliti többi között a tecbníkai tudományokat. Ezek az alkal
mazott mathesis és physika szülöttei, és mindeddig azok képviselőivel nem 
találkoztunk. A mint a tátrafüredi vándorgyülésiinkről Angliába mentem, a 
britt associatio vándorgyülésén, Bramwell elnökölt, a mechanikai ~udom~n~?~ 
e jelese, és elnöki beszédébe oly nagyszerü képeket tudot~ ~eleszőm ezen ?nas1 
haladásu technikai ágból, hogy a figyelmet élénken leb1lmcselte. Van nalunk 
mérnök- és építészeti egylet, tesznek kirándulásokat is saját szakuk érdekében, 
de ezen fontos ága az alkalmazott mathematikai és természettudomány~_knak 
a rokon szakok társaságába is bemenve, hiszem, hogy azt oly előnyosnek 
találná, mint találják az angol, az amerikai és a fra~czia associatiókban a 
technikai tudományok ottani jelesei. Nem kell ebhez UJ alapszabály, nem kell 
ide külön meghívó, a vándorgyülés tagja minde~ki lehet, <1ki az orvosi, termé
szet- és rokon tudományokat miveli vagy kedvel11>. 

Kívánom másodszor maguktól a tudomány e~bereitől, ho?y a ~~d?~án~t 
ne csak magáért, de a hazáért is szeress~k és mivelJék. I~me~eteik .. g!uJtesere es 
közlésére vándor módjára is érezzenek h1vat~st. -!1- nagyvarad1 szakulesen a bota
nikai és a zoologiai gyüjtés és a magyarhom faJok kellő meghatározása ~ze1!1-
pontjából két jeles szakember (Simonkai, Horyá~h Géz~) egyenesen md1t
ványozták, hogy ezen vándorgyülések volnának kitunően hivatva arra, hogy az 
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ujaknak tetsző fajokat oda hozva és egymásnak bemutatva, közös megállapo
dással legyen a név megadható. 

Az associatiók virágzásának a közönség nagy részvéte is a feltétele. 
A magyar érzék a szép, jó s magasztos iránt, hozzá a vendégszeretet, 

kapukat nyitott ugyan mindeddig s fog ezután is; de még nincs meg az a 
szorosabb kapocs, mely, hogy csak Angliáról szóljak, a közönséget a vándor
gyülésekhez füzi: ez a nagy közönség önérdeke. Angliában a vándorgyűlés az 
idén már 60-szor tartatik évről-évre szakadatlanul. Van több város, melyben már 
háromszor is voltak. Az érdeklődés nőttön-nőtt, a Bath-i associatio több mint 
2000 tagot számlált, mi vagy 12,000 frt jövedelemnek felelt meg. Én részt 
vettem az ülések alatt és utánok a nagyobb kirándulásokban. Egy oly távolság
bén, mint Budapest van Nagyváradtól, két városkában szálltunk le, teszem azt 
Szolnokon és Kisujszálláson, hogy az ottani természettudományi társaságok 
meghívásának eleget tegyünk. Egyebeken kívül microscopi estélyt rendeztek, 
hova az egész környékből összejöttek a microscoppal foglalkozó tudomány
kedvelők a kisebb helyen vagy 20, a nagyobban vagy 60 és mindenki bemutatta 
azon tárgyakat, melyekkel különösen foglalkozik. 

A természettudományok mellékes mivelése szórakozásból és hajlamból 
sehol sincs annyira kifejlődve, mint Angliában. Az amateurök roppant száma 
az, mi a britt associatio virágzását főleg előidézi. 

Anglia e tekintetben eltér a kontinens országaitól, Németországban, de 
még nálunk is, mint mondják, a professori bölcseség uralkodik, Angliában 
ellenkezőleg áll a dolog, a professori bölcseség, mint csepp a Pecze-patak tavá
ban, elenyészik az amateuri bölcseségben, a tudományok s különösen a termé
szettudományok mivelése a közép osztályban oly általános és egyes ágakban 
oly intensiv, hogy ezen módja a tudománymivelésnek azt idézi elő, hogy a 
britt associatio vándorgyüléseinél voltaképen a tudomány rendszeres - mond
juk - hivatalos mivelöi és a specialisták találkoznak, ez utóbbiak behatolva 
oly részletekbe, melyekbe a rendszeres mivelő behatolni reá sem ér. A nagy 
részvét innét magyarázható, mert ezen sok tudománymive~ő a szellemi érint
kezést egyéb tudósokkal óhajtja s érdekében levőnek találja. Igy aztán kifejlődik 
másoknál is, hogy jó hangzásu dicsekedéssé válik azt mondhatni, hogy én is 
tagja vagyok a britt associatiónak. A tagok ezen kategoriája pénzzel egyaránt 
járul a vándorgyülés czéljaihoz, és így nemcsak hogy szívesen láttatnak, de igye
keznek ilyeket lehető nagy számban édesgetni. Felismerni őket legkönnyebben 
a tudományos estélyeken, azok reájok altató hatással vannak. 

A kedves angol nőkről lehetetlen külön meg nem emlékeznem. Ezek tán 
negyedét teszik a tagoknak, és így a jövedelemnek. 

Németországban az ilyen amateur közönség csekélyes, nálunk még inkább 
az. A természettudományok általános mivelése, mely Angliában a társadalom 
minden rétegében és osztályában ki nem vesző gyökeret tudott verni, szintén 
nem egy-két év műve, de annyi bizonyos, hogy az angol vándorgyűlések ahhoz 
sokhan járultak, és ezen impozáns testület, melynek tagja rendesen 2000 felé 
szokott lenni, Angliában nagy missiót teljesít, a tudomány előbbre vitelére hat 
sok irányban, mire úgy pénzereje, mint a szakemberek nagy száma is képesíti; 
a tudományos téren a selfgovernement egyik hathatós nyilvánulása ez, és innét 
van, hogy a tudomány-férfiak legfényesebb neveit találjuk a központi választ
mányban nem kevésbbé, mint a helyi tísztviselőségben, kik körül a kisebb csil
lagok' örömmel csoportosulnak. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése reformon ment 
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már keresztül; az eredeti német szervezet alapjának megtartása mellett üdvös 
módon átvette az angol, amerikai és a legujabb keltű franczia vándorgyülések 
belszerkezetéből azt, hogy legyen központi állandó választmánya, legyenek 
szakcsoporti előadások, tudományos estélyek és c~ak _egyféle _ta15ok, me~.t mi ~s 
oda gondolunk, hogy majd a magynr tudomány-i:n1vele~ sportJa is megszulemhk 
s az ilyen specialistától, akár irt, akár nem, mmdegy1kunk tanulhat, a szak
választmány pedig megóv minden rendellenességtől csak úgy, mint ezt Angliá
ban teszi. 

Vándorgyüléseinket a jövő pályafutására tehát utnak indithatjuk olyan be
rendezéssel mely mellett jobban virágzik ez intézmény három nagy nemzetnél, 
mint a negyedik nagy nemzetnél, a németnél, hol eze~ intéz~ény inkább merev 
és jóformán csak a hivatalos szakemberekre akar szontkozm. 

A magyar közönség jó indulatát és érdeklődését, melyet félszázadon át 
tanusitott, úgy hiszem, nincs ok félteni; a tudomá;riymivelés sporJ:jának m~9-
honosulása azonban lassu folyamat, azt nem tehetm fel a mostam generat10-
ban, hogy a microscop sikeresen küzdjön meg a kártya-sporttal a végett, hogy 
ez utóbbi ne kizárólag vindikálja magának a szórakoztató hatást, hanen: 
egymás között megosszák; a jó lendületnek induló tanítás, melyről a nagyváradi 
vándorgyűlésen a vidéki tanároktól tartott oly sok jeles előadás valóban örven
detes bizonyságot nyujt, feltenni engedi, hogy a természet tanuh:~1ányoz_ását, 
mely az angol egyéniség kiválóságához annyira járul, a magyar gémusz szmtén 
fogja nemzedékről nemzedékre előbbre vinni. 



VIII. 

AZ ORVOS-SEBÉSZETI SZAKCSOPORTBAN 

ÉS A KÜLÖNVÁLT ORVOSI ÉS SEBÉSZI SZAKOSZTÁLYBAN 

TARTOTT ELŐADÁSOK. 
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A GYÓGYTANNAK 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKHOZ VALÓ VISZONYÁRÓL. 

Dr. PUit.:rESZ ZSIGMOND egyetemi tanártól. 

Előadás, m elylyel a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók nagyváradi 
vándorgyillésén az orvosi szakcsoport tárgyalásait niegnyitotta. 

Az orvostudományok a természet legnemesebb tárgyával, az emberrel foglal
koznak. Hogy az emberi szervezet titkaiba behatoljunk, hogy e szervezet műkö
désének rejtélyeit ösmerjük, azokhoz a kutatási módokhoz kellett folyamodni, 
iyelyek segélyével a természet lényeinek tulajdonságai általában felösmerhetők. 
Es tényleg azt látjuk, hogy mindaddig míg a természettudományok és az azok 
művelésére szolgáló módszerek ki nem fejlödtek, a míg a Bacon által inaugurált 
indnctiv módszer megállapítva nem lett, az orvostudományok cultiválásáról 
szó sem lehetett. 

Tudományunk azonban mégis lényegesen különbözik a természettudomá
nyok többi ágaitól, és pedig nem csak annyiban, hogy tárgyát a természeti 
lények legnemesbike, reánk nézve legfontosabbja képezi, hanem főleg abban, 
hogy czéljaira nézve is elüt a természettudományok többi ágaitól. Míg a termé
szettudományok művelése úgyszólván önczél - és az hogy az emberiségnek 
válnak e, és miként válnak hasznára, inkább másod sorban jön tekintetbe -
addig az orvostudományoknak már előre kitüzött czéljuk az, hogy az emberi
ségnek hasznára váljanak, hogy az embert betegségtől megóvják, betegségét meg
gyógyítsák. 

Innen van az, hogy e tudománynak sulypontját a betegségek felösmerése 
és gyógyitása, szóval hasznossága képezi és épen e miatt reménylem, hogy meg
nyerhetem elnézésüket, ha rövid felszólalásomban e tudományt és annak hasz
nosságát sürübben fognám egymás mellett említeni. Bármily banálisnak tünik 
is fel e felfogás, a tények igazolják azt. Igazolja első sorban a történelmi kifej
lődés, a menynyiben látjuk, hogy az orvosi tudománynak épen legfontosabb 
része, a gyógytudománv létezett minden időben, a mennyire emberi nyomok 
visszavezethetők, természetesen a kornak megfelelő fejlettségben. A therapia, 
vagy legalább a therapeuticus törekvés - mint az emberi nem szenvedéseinek 
szülöttje - jóval megelözte az orvostudomány többi ágait; sőt mondhatni, 
hogy épen e therapeuticus törekvéseknek mintegy mellékterméke gyanánt fejlő
dött nem csupán az orvostan, hanem a természettudományok némely más ága is. 

Hogy a régi orvostan lényegesen elüt a maitól, hogy annak tételei sok 
tekintetben nem egyebek mysticus, dogmaticus, a reálitást teljesen nélkülöző, 
olykor a bölcselkedésben tetszelgő állításöknál, az természetes következménye 
annak, hogy ama kor, a természet-buvárkodást a mai értelemben nem ösmerte, 
nemcsak nem ösmerte1 hainem n{)m egysze:i.- ott1 hol aiz csirájában mqtatkozott1 
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üldözés által akarta elfojtani, mire nézve elég ha példakép felhozom, miszerint 
a párizsi facultás annak idején megtiltotta, hogy a vérkeringés Harvey értel
mében tanitassék. Jól mondja Wunderlich, hogy e miatt ép oly kevéssé lehet 
elődeinknek szemrehányást tenni, mint nem vetik szemére a régi rómaiaknak, 
hogy csatáikat nem ágyukkal küzdötték ki. 

Hosszu időn át a betegséget, mint a szervezetbe beékelt egész külön, saját 
rendeltetéssel, a megbetegités rendeltetésével bíró lényt tekintették, nem gon· 
dolva arra, hogy ez az ép szervezettel viszonyban volna, nem gondolva arra, 
hogy a betegség csupán az ép szervezetnek, vagy szervnek, esetleg ezek műkö
désének különböző tokok által előidézett módosulása. Ha képzeltek is betegségi 
okokat, azt hitték, hogy minden változást egy okra kell, vagy lehet vissza
vezetni. Innen keletkeztek a különböző rendszerek, melyeknek többnyire egy-egy 
jelentékeny hírnévnek örvendő orvos kölcsönzött rövidebb, vagy hosszabb időre 
tekintélyt. 

Ily előzményekből az orvosi gyakorlat, a tudományos therapia, vajmi kevés 
hasznot huzhatott, bár nem egy adatot őrzünk gyógyt~nunkban ma is, melynek 
keletkezését ama régi időkre kell visszavezetnünk. Ep úgy mint a régi alchy
misták nem érték el czéljukat, bár vizsgálódásaik közepett, mellékesen, czélza
tosság nélkül nem egy oly adatra bukkantak, mely tudományos jelentőségii és 
melyet a későbbi kor tudománya fel is használt és meg is becsült, ép úgy a 
régi gyógytanból nem egy fontos adatot vettünk át és őrizünk ma is, melynek 
elődeink véletlen jutottak birtokába, de azért a régi gyógytudomány ép oly 
kevessé mondható tudományos búvárkodásnak, mint nem mondható olyannak 
az alchymia. 

A helyes irány azonban - bár nagy későre - mégis utat tört magának. 
Fejlődni kezdett az anatomia, mely nélkül physiologicus ösmeretek teljes lehe
tetlenek voltak. De részben mivel az orvosi tudomány előtt, a többi tudomá
nyoktól elütőleg - mindenkor annak a czélnak kellett lebegni, hogy az emberi
ségnek hasznára legyen, részben mivel a művelési mód is könnyebb és az anya
tudományhoz közelebb eső volt, érthető, hogy sokkal rohamosabban semmint a 
boncztanból kifolyólag elsőszülöttségi joggal biró élettan fejlödött volna, öreg
bedtek a kórboncztani ösmeretek. 

A pathologiának valóban tudományos művelése összeesik a kórboncztani 
irány megállapításával, azzal az iránynyal, mely nem törődve az eddigi aprio
risticus dogmatismussal, először kezdette érzékeivel a betegségeket székhelyükön 
felkeresni, csak azt állítani a mit látott, tapintat~, szóval a minek létezését érzékei 
segedelmével tényként lehetett megállapítani. Es szemben az eddigi aprioristicus 
tételekből kiinduló rendszerekkel, val6ban legnagyobb szükség volt az egyszerii 
tények megállapítására. 

Hogy e tények egyszerű összehordása nem állhatott fenn önmagában, 
hanem, hogy minden lépéssel, melylyel a vizsgálódások előbbre haladtak, mind 
szorosabb-szornsabb érintkezési pontoknak kellett keletkezni a klinikával, az 
önként érthető. Igy történt, hogy e század elején, de méginkább annak derekán 
a klinikai ténykedés egészen a pathologia anatomia b~folyása alatt állott. 

Hogy mily átalakuláson mentek ily körülmények között át a klinikai 
ösmeretek, a klinikai felfogás, a betegágynál való gondolkodás, azt annál inkább 
felesleges részleteznem, miután a jelenlevők nagyrészt ez átmeneti időszakot 
átélték. 

De lényegesen lett e haladás terjedése előmozdítva az által, hogy csaknem 
egyidejűleg. a pathologia-anato~iai irány inaugurálásával, uj vizsgálati mód-
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szerek lettek ~ gyakorlatba behozva, melyek segélyével pontosan lehetett már ~ 
betegágynál a beteg szervez~tbei: lefolyó b?Il:cz~a~i el~~ltozásokat m~~áll_apítam, 
sikerült úgyszólván a betegagynal anatomiai distmct10kat, anatomiai reszletta-
nulmányokat tenni, anatomiailag gondolkozni. .. 

E vizsgálatok, melyek a percussio- és auscultatióval vették k,ezdetuket! 
majd bővitve lettek a szem-gégetükrészet, a betegek v~ladéká,na~, vérenek vegy~ 
és górcsöi vizsgálatával, a hőmérészettel, későb~ az i~egek es izmok, bon~ztam 
viszonyait már élőkön pontosan föltüntető electncus vizsgálattal s mas modsze
rekkel, melyeket itt külön fölsoi'olnunk nem· kell. , , " 

E közben a physiologiai ösmeretek is öregbedtek és a _mag~k reszerol 
szintén lényegesen befolyásolták a klinikai fölfogiíst, s~t a phys10lo~1~ e~őhala
dását oly nagyban előmozditó vizs~álati m?dsz~r, ~ cc kisé,rleti> ~ k!mi~ai kuta· 
tások körébe is át lett véve és pedig annyival mkabb, mivel mmdmkabb meg
győződtek az észlelők, hogy a száraz pathologiai, anatomiai adatok !ő!eg a már 
kifejlett boncztani változásra nézve adnak fölvilágosítást, míg a klSer~et ~Ital 
a kifejlődés folyamatát, annak minden egyes P,hasi~á~ v_é~ték elleshe_tm; bar ,a 
józan észlelők soha sem feledték, hogy a phys10logiai klserlet csak ntk~n uta
nozhatja a szervezet bonyolult mechanism1;1sát _és mé~ kev~sb?é„ tehetik ~zt a 
pathologiai kísérletek, úgy hogy már e miatt is korlatolt ertekuek. ,Az ~lla~
kisérletek már csak azért sem juttathatnak mindenkor oly egyszerű obJectiv 
igazságokhoz, minőkhöz pl. a physikai kísérlet juttat, mivel a ~ísérlet bere,r;de
zése nem oly egyszerű, hogy az mindenkor csak egyf élekép volr:a ertelm~z~eto .. .. 

Minde kutatások hasznának oroszlánrésze - a mennyiben a khmka JOn 
tekintetbe - a diagnostikát illeti; oly tökélyre lett ez emelve, a minőt ~éh~ny 
évtizeddel azelőtt alig mertek volna reményleni, és nem csoda, ha ezen vivmany 
birtokában szinte úgy látszott, mintha az orvo_si tény~e?és~ek csup~n a hel!.es 
diagnostika képezné végczélját; e korszak legjelesebbjei neha valosaggal keJe
legtek a diagnostikában, szemben azzal a hamupipőke szereppel, mely a the-
rapiának lett juttatva. . 

Nem, mintha a therapia nem haladt, nem javult volna lé~y.egesen; a k~ a 
kórboncztani kutatások alatt fejlődött therapiát összehasonhtJa, az azelőtt 
divott különböző aprioristicus rendszerekből deducált nagyon is activ_ th~ra
piával, ez előnyös haladást illetőleg alig fog kételkedni. Azon~an az„is bizo
nyos, hogy a jobb therapeuticus nézetek csak kis részben volta~ d1r~ct kovetkez
ményei a valóban óriási terjedelmű új ösmereteknek, melyek birtokaba a patho
logia-anatomiai és a physiologiai kutatások jutottak; nem ~llottak ez~kk~l 
sehogy sem arányban. De ez ujabb therapeuticus nézetek nem ~s vo~tak mm~ig 
valóban természettudományi alapon nyugvó kutatások eredmenyei sem, bar
mennyire lett is ez iránynak inkább a küzdtérre lépett bajnokai által hangoz
tatva annak szüksége, hogy a therapiának ezentul tisztán tudományos alapon 
kell fölépülni. . . , 

A mily meglepő az eredmény, ép oly természetes is. Elődem~ szaza~oko,n 
át gyógyítással foglalkoztak, a nélkül, hogy foglalkozásuk tárgy~t, a~ ep es 
beteg embert, ösmerték volna. Most, midőn az anatomiával, phys10logiával, ,a 
kórboncztannal, chemiával és egyéb segéd-, vagy jobban mondva. előtudoma
nyokkal foglalkozni kezdettek, meg kellett győződni, hogy ama biz~nytala11:ra 
alapitott gyógytudomány a tényleges viszonyoknak meg nem felel ~s a mily 
arányban szaporodtak az ösmeretek, ép oly arányban kellett a gyogytannak 
hagyományos adatait részletenkint elejteni. A gyógyszerek hagyományokon ala
puló egész halmaza állott i-endelkezésre1 és h!li eze~ közül egyik-másik1 mint 
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a china, az opium, az ébredező skepsis daczára is helyesnek bizonyult, és 
maig is armamentariumunk legértékesebb alakjait képezik, még sem állott 
rendelkezésre tudományos vizsgálatból kiinduló gyógyszertan. A kétkedők sza
kítani kezdettek a régi hagyománynyal, két es értékű szerek alkalmazásától tar
tózkodtak és inkább lemondottak minden szerelésről, semmint a tudományos 
alapot nélkülöző hagyományos szereléshez folyamodtak volna. 

E skepsisnek első és legjelentékenyebb haszna az volt, hogy megösmerték 
a betegségek természetes lefolyását, miáltal nem csupán a betegségek behatóbb 
ösmerete növekedett, hanem le kellett vonni ama - nekünk ma már egészen 
természetesnek látszó, de amaz időben nem kis föltünést keltő tanúságot, 
hogy számos betegség typicus, cyclicus lefolyással bir s ellenük az esetek 
legnagyobb számában beavatkoznunk nem kell, mivel azok, ha csak szövőd
mények nem görditenek akadályokat, természetes lefolyásukat követik. «Egyedül 
a természet képes gyógyitani1> - mondja Dietl - «ez a gyakorlati orvostan 
legfontosabb alapelve, melyhez még akkor is kell ragaszkodnunk, ha majdan 
sikerülni fog a természetnek különben alárendelt gyógyerőket fölfedezni)), 

E kor egyik fötörekvésének tehát abban kellett rejleni, hogy a betegségek 
természetes lefolyását tanulja megfigyelni, és mig a régiek gyógyítani kezdettek, 
mielőtt buvárkodtak volna, most azon voltak, hogy előbb az embert minden 
irányban tanulmányozva, kutassák azon föltételeket, melyek alatt él, fejlődik, 
fennáll, megbetegszik, gyógyul vagy elpusztul, szóval megállapítsák az ember 
természetrajzát. 

E nézetek, valamint a tudományos gyógyszertan fejletlensége egyrészt, 
másrészt fölösmerése ama sulyos boncztani eltéréseknek, melyek a betegségek 

folyamán az egyes szervekben kifejlődnek, valamint beavatkozási módjainknak 
aránytalansága ezekkel szemben eredményezték ama nihilisticus irányt a thera
P,iában, melynek még a közelmultban tanui voltunk és vagyunk részben ma is. 
Es így nem lehetett az uj irány elleneseinek ama szemrehányását igaznak el nem 
ösmerni, "hogy bár tudásunk köre lényegesen szaporodott, működésünk a beteg
ágynál annál szűkebb körre szorítkozott)). Igaz, rnem mintha öregbedett \:isme
reteink daczára kevesebbet tehetnénk, mint elődeink fogyatékos tudásuk mellett, 
hanem mivel épen öregbedett ösmereteink alapján voltunk abban a helyzetben, 
hogy meggyőződjünk valamely beavatkozás értékéről, vagy értéktelenségéről és 
esetleg a betegágy körül való sűrű foglalkozás és beavatkozás fölösleges vol
táról.>> 

Ha a betegségék jobb ösmeretének egyik következménye az volt is, hogy az 
eddigi polypragmasia szűkebb mederbe lett terelve, mégis híven az orvosi tudo
mányok tendentiájához, nagy volt e tudományos fejlődésnek haszna a szenvedő 
emberiségre nézve általában. E haszon, miután egyelőre a betegségek által oko
zott helyi változások lettek jobban földeritve, főleg ott nyilvánult, hol localis, 
úgyszólván mechanicus beavatkc:>zás volt kivihető. 

De nagy volt e haladásnak haszna az orvosi gyakorlatban általában; nem 
csak azért, mivel ama nagy hippocratesi elvnek, hogy rnon nocere)) csak most 
lehetett komolyan megfelelni, hanem mivel a betegsége)!: tüneteinek alapo
sabb ösmerete, a különböző kóralakoknak egymástól való elkülönítése által 
helyesebb tüneti therapiát követhettünk, mint elődeink. 

Az orvosi tudománynyal és az orvos egész ténykedésésével azonban sokkal 
inkább össze van forrva ama tendentia, hogy szenvedő embereken segitsen, sem
hogy a pathologia-anatomia által megteremtett amaz iránynyal, hogy a beteg
ségek lefolyását összetett kezekkel nézze és legfölebb egyes tünetek ellen szálljon 
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síkra, hosszu időre meg tudott volna barátkozni. Jobbnak hiányában ugyan 
részint a tünetek helyesebb megbirálása, valamint ama mind általánosabbá vált 
fölfogás alapján, hogy az egyes tünetek nem el vontan, hanem mindenkor az 
individualis viszonyokhoz mérten ítélendők meg, nemkülönben a mindinkább 
haladó pharmaco-chemia segítségével, emez exspectativ eljárással összekötött 
syrnptomaticus therapia is napról napra nagyobb jótéteménynyé vált az emberi
ségre nézve és az ezen irányt követő orvos nem minden önelégültség nélkül 
tekinthetett hivatására: úgy még sem lehetett az egyéb empiriánál, bár az 
ujabh kor józan és helyes prremissákon alapuló empiriáját távolról sem szabad 
a régibb idők durva empirismusával összetéveszteni. 

E vallomást, hogy therapiánk nagyrészt még ma · is empírián alapszik, 
kénytelenek vagyunk megtenni, bár e vallomással, jól tudjuk, önmagunk 
mondjuk ki az ítéletet, hogy az orvosi tudomány gyógytani része, részben leg
alább még mindig nem érte el azt a fokot, hogy valóban természettudományi 
alapon fekvőnek volna mondható. E vallomást annál nagyobb önelégültséggel 
tehetjük, mivel ez álláspontot az orvosi gyakorlat öntudatossággal azért foglalta 
el, hogy erejéhez mérten méa sanyaru viszonyok közt is megfelelhessen magasztos 
hivatásának, de soha sem s~űnt meg teljes erejével arra törekedni, hogy a jobb, 
az idealisabb czélhoz közeledjék, hogy azt elérje. 

Ez önbeösmeréstől annál kevésbbé kell tartózkodnunk, mivel ha minden 
jel nem csal, gyógytudományunk egy uj korszak küszöbén áll, melyről vissza
tekintve a pathologia-anatomia uralma alatt létr6jött exspectativ-symptomaticus 
irányról, sok tekintetben már csak mint multról fogunkszólhatni, és remélhető, 
hogy a gyógytudomány nemsokára természettitdományi törvényekből fog kiin
clulhatni, hogy a gyógyászatot a természettudományokban uralkodó ok és okozat 
közti elv értelmében jogjuk gyakorolhatni. . 

Ha azt kérdjük, hogy a közelmult vívmányai, melyeket bár kórboncztam 
alapon fejli.i<lötteknek mondottunk, de melyek előidézésében tudományunk 
többi ágai is élénk részt vettek, miért voltak oly kevés haszonnal, legalább 
kevés direct, positiv haszonnal a therapiára nézve, úgy elfogulatlanul ítélve, 
alig találunk erre más magyarázatot, mint azt, hogy a kutatások hasznosaknak, 
reálisaknak csak addig mutatkozhattak, míg azok a természetbuvárkodás mód
szerén haladtak, mihelyt ez utról letértek, az ezentul keletkezett tanoknak 
meddőknek kellett maradniok. 

A patbologia-anatomia megtanított bennünket ama változásokra, melyek a 
betegségek következtében szerveinkben és szervezetünkben létrejönnek; és erre 
más utat, mint a természettudományok által előirottat, nem választhatott; de 
mihelyt azon okokkal kezdett foglalkozni, melyek e változások előidézői', oly 
hypothesishez folyamodott, mely élénken emlékeztet a régibb aprioristicus 
speculatiókra. Még mindnyájan emlékezünk a pathologia-anatomia egyik fényes 
csillagának, Rokítanszkynak különböző<< krásisaira», melyek segélyével ő a bet~g
ségeket magyarázni akarta és ma tudjuk, hogy azok nem voltak egyebek, mmt 
alapot nélkülöző hypothesisek. 

A betegségek okainak magyarázatánál tehát a kórboncztani irány részéről 
a természettudományi vizsgálati módszer sok tekintetben el lett hagyva, és 
miután a létrejött boncztani változások elvégre is csak tünetek, t. i. a betegség 
okai által előidézett tünetek, a pathologia-anatomia itralrna alatt legjobb esetben 
is, más, rnint tüneti therapia nem fejlődhetett. 

A jelen kornak jutott osztályrészül, hogy ingeniosus elmék közbejöttével, 
azok kitartó működésével, a vizsgálati módszerek szaporításával és javításával 
bővebb betekintést nyerjünk, ha nem is valamennyi, de legalább igen számos 
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betegség előidéző okába. Nem kell külön hangsulyoznom, hogy ez uj és belát
hatatlan nagy horderejü vívmány alatt amaz ösmereteket értem, melyek segé
lyével meg volt állapítható, hogy számos betegségnek okát kivülről a szervezetbe 
jutott, saját életfolyamattal biró, szaporodásra képes apró élő lények képezik. 

Hogy egyetlen egy ténynek helyes megállapítása mily nagy jelentőséggel 
birhat nem csupán tudományos nézeteinkre és ténykedésünkre, hanem, hogy 
mily kiszámíthatatlan haszonnal járhat az az egész emberiségre nézve is, azt 
tudományunk ez ujabb vívmánya képes legjobban beigazolni, és büszke vagyok 
arra, hogy elmondhatom, miszerint az elsők egyike, ki az ösmeret e magját 
elhintette és annak következményeit gyakorlatilag levonta, hazánk egyik jelese, 
néhai dr. Semmelweis tanár volt és bizonyára nem az ő ügybuzgalmán mulott, 
hogy e mag oly későn válott gyümölcsöző fává. 

Ama ténynek jelentőségét a therapiára nézve, hogy számos betegség okát 
a szervezetbe kívülről bejutott apró lények okozzák, fejtegetnem valóban fölös
leget! ma, midőn az ok és okozat közti viszony méltánylása tudományunkban 
annyira általános. A természeti jelenségek mindegyikére el van ösmerve, hogy 
leginkább módosíthatók, ha az őket előidéző okokra gyakorolhatunk befolyást ; 
miért ne remélhetnők ezt a betegségekre nézve is, mihelyt azok okait ismerjük. 
Az orvosi tudomány ujabb rnrája épen ezek kutatása, illetőleg tanulmányozása 
által van jellemezve. Ez ösmeretek azonban sokkal ujabbak, semhogy igazat 
adhatnánk a türelmetlenek és csüggedők ama táborának, kik már ma följaj
dulnak a miatt, hogy az immár jobban ösmert retiologia miért nem ad gyöke
resebb eszközöket rendelkezésünkre a betegségek leküzdésére, és kik kételkednek 
abban, hogy ez ujabb ösmeretek a therapiára nézve is uj rnrát jelentenének. 
Feledik ezek amaz óriási hasznot, mely e tanból már akkor háramlott az emberi
ségre nézve, midőn az még csak hypothesis - természetesen jól megfigyelt 
prremissákon alapult hypothesis - gyanánt szerepelt, mihelyt egyszer az orvosi 
ténykedés azokhoz alkalmazkodott. Meg volt e haszon, mielőtt még csak csak 
egy ily kórokozó mikroparasita is tényleg fölösmertetett volna. Csak az antisep
sisre, vagy ha tetszik asepsisre legyen szabad hivatkoznom, melynek kétség
telenül sok ezerre menő ember köszönhette jólétét, életét, mielőtt még a sebekre 
nézve oly veszélyes mikroparasiták egyike is kellőleg ösmerve lett volna. Nem 
szolgált ennek megszülemlésére kiindulási pontul más, mint ama számos ész
leletből levont hypothesis, hogy ily károknak létezni kell. 

Igaz, hogy ez új ösmeretek hasznának oroszlánrészét is egyelőre inkább az 
operatív beavatkozással járó orvosi működés aknázhatja ki. De ez előny nem 
onnan származik, mintha e megbetegítő lények hatásában a külső és belső 
betegségeket illetőleg, valamely mélyre ható principialis eltérés léter.nék. E 
különbség inkább mellékkörülmények, bár mint látjuk, igen következménydus 
mellékkörülmények által van szolgáltatva. A műtő maga nyitja meg a kaput, 
melyen ez apró lények a szervezetbe bejuthatnak, tőle függ az, hogy e bejut
hatást megnehezítse, lehetetlenné tegye. Ha ez alkalmat a reá bizott emberélet 
megvédésére elmulasztotta, vagy elmulasztani kénytelen volt, ép oly nehéz
ségek tornyosulnak eléje az egyszer meggyökeresedett ellenség pusztitó hatásának 
leküzdésére, mint a fertőzés utján keletkezett belső betegségeknél, melyeknél 
ez apró lények eddig nagyrészt még ösmeretlen utakon, mintegy orvul támadják 
meg a szervezetet. 

A műtő ez áldásos hatása tehát, mely annyi emberéletet mentett meg, a 
helyes prophylaxisban gyökeredzik es ki merné mondani, hogy nem sokszorosan 
több azok száma, kik a többi fertőző betegségek pusztító erejétől meg lettek óva 

115 

az által, hogy tudjuk, hogy orvosban és nem orvosban egyaránt gyökeret 
v~rt az a meggyőződés, miszerint számos esetben megóvhatók a gondjainkra 
bizotta~ egyszerüen az által, hogy a betegekkel, az azoktól elkerülő tárgyakkal 
való érmtkezést megakadályozzuk. Ez eljárás ugyanaz, mint melyet a sebész 
követ, midőn asepsisre törekszik. 
. ~s nem kételkedem, hogy minél általáno)3abb lesz e meggyőződés, annál 
mtensivebben. vagyunk azon és fogunk azon lenni, hogy a megbetegités ez 
alkalma gyéntessek. Ily módon leginkább fogjuk azt elérhetni, hogy számos 
betegség, melyet ma úgyszólván csak mint tömegesen fellépőt ismerii.nk, leg
rosszabb esetben is csupán sporadicus alakban fog mutatkozni. Ez út köve
t~sére annál ~nkább kell törekednünk, mivel ép úgy mint a sebésznél itt is leg
b;z~osabb a siker, ha résert vagyunk és az ellenségnek a szervezetbe való beju
tasat akadályozzuk meg. Ugy mint a sebésznél itt is sokkal nehezebb feladat 
vár reánk, ha e védelem nem sikerült; nehezebbnek mondom e feladatot de 
nem kivihetetlennek. ' 

Am.a kétkedők feledik, hogy úgy mint minden tapasztalati tudománynál, 
az orv??mál !s. egy j ?~ megállapitott új tény olykor csupán meszsze elágazódó 
utak knndulasi pontJanl szolgal, mely utak egy végső csomópontban találkoznak 
ugyan, de ez utak egyengetése időbe és fáradságba kerül, s a legjobbak kitartó 
munkásságát veszi igénybe. Csalódtak azok, kik azt hitték, hogy mihelyt vafa
me~:Y betegségnek kórokozó mikroparasitája fel lesz fedezve, azonnal rendelke
zésu13kre fo~~ak oly eszközök. és szerek állani, melyekkel e parasitát ártalmat
lanna tehetJuk. De azért, mivel nehány év e tudás birtokába nem juttatott, 
szabad-e l~ételke~nün~ a fe~ett, hogy az annyira haladt és épen most új irányok
ban halado chemi.a, kisé~leti t~nulmány, czél- és öntudatos keresés nem fogja 
azt megteremtem, a mit - igaz csak némely betegséggel szemben - száza
d?k.ka~ ezelőtt az egyszerü empiria megteremteni képes volt. - Hiszen a lefolyt 
rovid idő még e mikroparasiták biologiájának, hatásmódjának tanulmányozására 
s~m lehet.ett elegendő . Már pedig addig, míg :e tekintetben tisztábban nem 
latunk, alig remélheti:\, hogy a therapia a természettudományok elvei szerint 
volna m~v~lh~tö . De kételke~:°ünk e jövőn annál kevésbbé lehet, mivel látjuk, 
hogy mar IS tarulnak elénk UJ utak, melyek már-már egyengetve is lesznek és 
remélhetőleg elöbb-utóbb a keresett góczpontban fognak találkozni. 

Már is látjuk, hogy nem egy kóralakra nem csupán az van kimutatva, hogy 
a szei;vez~tre vészthozó momentumot tulajdonkép nem maga a mikroparasita 
szolg~ltatJa, hanem annak valamely az idegközpontokra nézve veszélyes vegyi 
termeke. · 

Valjon nem joggal remélhető-e, hogy a szorgos kutatásnak sikerülend 
ezen vegyi termék ket, mihelyt egyszer minden irányban át lesznek tanulmá
nyozva, oly összeköttetésekbe átvinni, hogy ártalmasságukból veszitsenek, vagy 
a szervezetbe oly anyagokat juttatni, melyek, mint antagonisták, amazok káros 
hatásától meg fogják óvni az idegközpontokat. . 

E reményt magunktól elutasítani annál kevésbbé volna indokolt miután 
n~m egy analog esetet ösmerünk, melyben a szervezetbe jutott aÍkaloidák 
kovetkezményei ily módon lesznek elhárítva. 

!1- f~lhoz.ott példa a lehető utak egyikét él'inti csak, de jól méltóztatnak 
t~dm: ~1~zennt az immunitás előidézése, az immunitás megszerzésének előfel
t~telei ,i~ JO?ban. ta~ulmányozhatók ma, mint ezelőtt, midőn e viszonyok egyes 
tenyezői meg mmd rnmere~lenek voltak előttünk. A mi az emberiség jóltevőjének, 
Jennernek, egyszerűen a Józan észlelés és az ebből levont következtetés alapján 
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sikerült, miért ne sikerülhetne az ma, midőn teljes készültséggel fáradozunk 
e kérdések megoldásán? 

Majd ha e kérdések és még számos hasonlók a természettudományok vizs
gálati módszerei segélyével meg lesznek oldva, joggal fogjuk mondhatni, hogy 
az orvosi tudomány gyógytani részét is a t ermészettudományok alapos és 
pnecis szabályaira építjük. Hogy azonban ezt elérjük, egy. pillanatra sem s~aba~ 
a gyógytudományoknak a természettudományokkal való érmtkezéstmegszakitam. 

Azon óhajtással, hogy jelenlegi együttes működésünk is e közös alapból 
táplálkozó tudományok érintkezésének megszilárdítására szolgáljon, van sze
rencsém a magyar orvosok és természetvizsgálók XXV. vándorgyűlése orvosi 
szakcsoportjának tárgyalásait megnyitni. 

2. 

GYAKORLATI MEGJEGYZÉSEK A TETEMVIZSGÁLATHOZ. 

Dr. GENERSICH ANTAL kolozsvári egyetemi tanártól. 

A törvényhozó testület az igazságügyi miniszter úr ajánlatára elhatározta, 
hogy külön igazságügyi orvosi tanács alkottassék, melynek feladata leend 
bűnfenyitő ügyekben orvosi felülvéleményt adni. Az ügy a törvényhozás által 
befejeztetett; meddő és elkésett dolog volna az intézkedés czélszerű vagy czél
szerütlen volta felett értekezni s ez nem is tartozik reám. A gyakorlat fogja majd 
kimutatni, hogy valjon az igazság érdeke a pénzáldozattal arányban lényegesen 
előmozdíttatott-e vagy sem. Egyénileg azonban nem fojthatom el sajnálkozá
somat a fölött, hogy ama kapocsnak, mely hajdan a felavatott tudort oly szo
rosan az egyetemhez fűzte, most már utolsó szála is elszakadt, hogy ezentúl az 
orvos-szakértő ténykedése és véleménye fölött egy a czélra kirendelt hivatalos 
testület s nem az alma mater fog itéletet mondani. 

Mielőtt a felülvéleményezés tiszte az egyetemi kartól végleg elvétetnék, 
legyen szabad nekem, mint az egyik egyetemi kar igénytelen tagjának, a rendőri 
és törvényszéki vizsgálatokra nézve némely megjegyzést tennem. 

Tény, hogy a biróságok részéről felülvéleményezésre beküldött orvosvizs
gálati jegyzőkönyvekben nem ritkán nagy felületességre, tökéletlenségre, kisebb
nagyobb tévedésekre, hibákra akadunk, hogy a vélemények akárhányszor indo
kolatlanok, érthetetlenek, hibásak s nemcsak nem felelnek meg a tudomány 
jelen álláspontjának, de sőt a józan logikával és önmagukkal is ellentétben 
állanak. 

De ezen anomaliák, bármily sajnosak a törvénykezésre nézve, véleményem 
szerint nem a fölülvéleményező testülettől függvén, nem is, vagy nem kizárólag 
az orvosi szakértőknek, hanem legnagyobbrészt más körülményeknek tud
hatók be. 

A jelenleg dívó törvényszéki-rendőri gyakorlatban a rendőri és birói orvosi 
functiók igen alacsonyan díjaztatnak, mi épen nem áll arányban az orvosi 
szakértő működésének nehézségeivel, veszélyeivel, a ráfordítandó időveszteség
gel - sem pedig azon haszonnal, melyet az állam az orvosi működésből húz 
vagy húzni akar. A vizsgálat megejtésénél fenforgó különféle külső nehézségek 
sokszor oly nagyok s oly combinatióban halmozódnak fel, hogy azok a szak· 
értőt működésében megzavarva, ezt megbénítják s vizsgálata e miatt fe_lületes1 

hiányos, sőt eredménytelen. 
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A megbízásnál a vizsgáló bíró nem azon meggyőződésből indulhat ki, hogy 
a legkitünőbb illetőleg a fenforgó esetre legképzettebb egyént választhassa magá
nak szakértőül, már pedig az orvosi tudomány nagy terjedelme mellett csak
ugyan tekintetbe veendő volna, hogy non omnia possumus omnes. A legkülön
bözőbb rendőri és birói ügyekben bármely orvos felszólítható s köteles a meg
bízásnak megfelelni, az orvostudori czím minden orvosi vizsgálatra qualifikál, 
s nagyon gyéren fordul elő, hogy valamely speciálista kapna megbízást a szak
májába vágó eset megvizsgálására és véleményadásra. 

Ezekhez járul a sötét középkorból ránk maradt s a legtöbb bíróban meg
rögzött ama szerencsétlen nézet, hogy orvosi dolgokban a tényleges vizsgálat 
alacsonyabb szellemi működés volna mint a véleményezés, hogy a vizsgálatot 
kevésbbé végzett vagy tapasztalt orvos is megejtheti, hogy az első szakértői 
vizsgálat tökéletlensége esetén a hiba magasabb képzettségü felülvéleményező 
által helyrehozható, mint valamely hibás itélet a magasabb forum által elvettetik, 
módosittatik, holott épen a kérdéses tárgy alapos megvizsgálása, az eltérések 
beható kutatása, a talált változások pontos és jellegző leírása, szóval az úgy
nevezett lelet felvétele, minden orvosi vizsgálatnál a nehezebb feladat s mi több: 
az e tekintetben elkövetett mulasztás és hiba, akár élő egyén, akár holttest 
legyen a vizsgálat tárgya, többnyire semmi módon helyre nem hozható. A szük
séges alap nélkül úgy az orvosi facultás mint az ország kapaczitásaiból össze
állított igazságügyi tanács véleménye és felülvéleménye csak a valószinür:<ég, a 
lehetőség ingoványain fog mozoghatni. 

Hogy mily nehéz pl. egy holttestnek oly pontos megvizsgálása, mely nem
csak a vizsgálat megejtéséig felmerült, hanem még netalán utólag a nyomozat 
rendén felmerülhető kérdésekre megbízható alapul szolgálhatna, arról a vizs
gálatot elrendelő egyénnek többnyire semmi fogalma sincsen; fájdalom sokszor 
az orvos sem gondol arra, beéri avval, hogy az épen akkor előtérbe került 
kérdésekre valahogy nyilatkozhat s avval a vizsgálatot befejezi. 

Sajnos de való, hogy nemcsak a vizsgálatnál tanuként szereplő és e közben 
kimondhatatlanul unatkozó törvényzéki s rendőri közegek örvendenek főleg 
annak, ha a vizsgálat mihamarább be van fejezve, hanem az orvos is, kivált a 
mindenféle egyéb teendők által zaklatott orvos, sőt akadnak olyanok is, kik 
különös érdemnek tartják, ha egy oly vizsgálatot, mely majdan egyedül szol
gáltatand megbízható alapot arra, hogy vagyon, becsület, szabadság, élet felett 
ítéljenek, néhány perczczel előbb jól-rosszul befejezhetnek. 

Kétségtelen, hogy a vizsgálat felületes voltának leggyakoribb oka a tájéko
zatlanság az iránt: hogy mit és hogyan kell vizsgálni, - ha saját szakmámat 
veszem tekintetbe-, hogy mire figyeljünk a bonczolat alkalmával. Igaz ugyan, 
hogy minden orvos látott bonczvizsgálatot, maga is végzett többeket is, birto
kában van 11a bonczolati eljárás» vagy a belügyi miniszterium utasításának a 
birói és rendőri hulla-vizsgálat körül követendő eljárás iránt; ezeket s tán több 
effélét át is olvasott, tanulmányozott, de az sokszor már régen volt, az ember 
feledékeny és azt ugyan nem lehet elvárni, hogy a megejtendő vizsgálat előtt 
újból betanulja, sem azt, hogy bonczolatnál az utasítást kivágja és így bonczoljon. 
De semmi sem állja utját annak, hogy a bonczvizsgálat könnyebb és pontosabb 
megejthetése érdekében oly eljárást kövessünk, melyet a gyakorlat emberei más 
czélból megejtendő vizsgálatnál már kiterjedten világszerte alkalmaznak, értem 
az ürlapok szerinti vizsgálatot. 

Van szerencsém a tisztelt szakgyülésnek egy ilyen űrlapot bemutatni, mely 
a tetemvizsgálatra vonatkozik. Az ürlap olcsó árban előállítható, nem kerül 
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sokkal t~b_?e, mint a köz_önséges irópapir, kivált ha nagy tömegben állíttatik elő, 
~ hasonlo urlapok sebészi, belgyógyászati, szemészi, szülési, elmekórtani esetekre 
is szerkeszthetők és használatba hozhatók. 

Midőn ürlapomat a tisztelt szakülés szíves figyelmébe ajánlom, teszem 
~zt azon meggyőződésben, hogy hasznos és hogy előbb-utóbb ez vagy hasonló 
urlap magának tért fog hódítani. 

Természetes, hogy az ürlappal sem lesz minden elérve me1·t ezentúl is 
att?l függ m,ajd a vizsgál~t eredi;n.énye, hogy mily szakértele~mel és mily oda
~do P??tossa~ga~ les,z az urlap kitoltve. Valóságos gyökeres előhaladás a rendőri 
es biroi orvosi vizsgalat terén csak oly módon érhető el és biztositható ha a 
vizs?á~a~ot ,elrer:delő ·hatóságnak nemcsak szabadságában állana, hanem' köte
l~ssegeve tetetnek a rendszeresen beállított törvényszéki orvos felelős ajánla
t~ra, e~etr~J-es:tre, épen azon egyént meghivni második szakértőül, ki a vizs· 
galat targyat k~pe,ző _esetekkel szakmaszerüleg vagy legalább különös előszere
~ettel foglal~oz~k es feltehetőleg legjobban tájékozott, mi a mai időben a táviró 
e~ zo.na ,~ege_lyevel m,érsékelt pénzál<lozattal is elérhető lenne, ha ugyan a vizs
g~l~ti d1J~k is oly modon ~llapíttatnának meg, hogy a különös előképzettséggel 
~iro szake:tő_.or~os, a spec1álista ily törvényszéki megbizásokat nagyobb anyagi 
ald?zat nelku~ is , elfog~~hatna. _Másfelől erősen hiszem, hogy csakugyan elő
nyos, l~s~ a toryen~szeki orvosi gyakorlatra, ha a vádlott is saját érdekeinek 
megovasara a torvenyszék beleegyezésével külön orvosi szakértőt kiküldhetne 
mert felt~he~ő; hogy.a vádlott különös tájékozottsággal és képességgel biró orvost 
fog megbizm e~:dekemek megvédésére. 

A .t~temv1zsgálati ürlapba néhány rajzot iktattam le, így egy férfi és egy 
nő alakJB:t az~n czélból, hogy a testfelületén talált eltérések helyét, alakját rövid 
uton leraJzolm lehe~s~n, továbbá négy agyrajzot, melyek közül az első a kopo
nyacs9ntok _contomJaival van körülfoglalva. 

, ,Ugy his~em, ,h?gy az. ~gyfelület topographiájának ily áttekintése, a talált 
elt~resek , o~aJe~yzesevel ~ivanatos a bonczoló orvosra, mert egyszerü mód a 
~~l~lt ~ltere? biztos meg3elölésére, a későbbi utánvizsgálatot is megkönnyiti s 
eitekesit~:ető anyagot hoz a tudománynak. 

A~ ~rlap boritékát arra használtam fel, hogy a leirásoknál használt össze
hasonhtasokat ~mlékezetbe hozzam, s ha szabad mondanom, rögzítsem. Igaz 
ugya;i, h~gy a fontosabb eltérések pl. sebek nem általános összehasonlítások
b~n ,ir,and~k le, hanem pontosan megmérendők. De számtalan más eltérés idő
kimeles m:att ?s ~edi~ nagyon h~lyesen ös~zehasonlítás utján határoztatik meg, 
s, e,z an;iyival mkabb Jogosult, mmthogy bizonyos tárgyakkal való összehason
hta~ok igen pontos meghatározásoknak vehetők, így területek meghatározásánál 
~ penznernek, hosszmeghatározásnál a gyufa, a bakarasz, az arasz. A mérés sok 
id~be kerul, s ha nem _vitetett keresztül kellő pontossággal, hibás adatokat ered
m~nye,z, m,elye~ a_nnyival rosszabbak, minthogy az olvasó később határozott 
szamtetelnel mmdig a legpontosabb mérést tételezi fel. De nemcsak a boncznok, 
ha~em a se~é~z, belgyó.gyász. stb. sem nélkülözheti a közkézen forgó tárgyakhoz 
v~lo ~asonhtast,_ s a mmt Virchow boncztermében az összehasonlításra hasz· 
nalt t~rgyak gyí~Jte~1ényé~fol~llította, mi?ta egy szigorló azt állította, hogy soha 
s~.m ~atott. lencset, ugy szuksegesnek talaltam az összehasonlításoknál használt 
ko~kezen ~orgó t~:gyakat pontos vonalrajzban s a nagyság meghatározásával 
f~lJegyezni, mert 301 tudom, hogy sokan használják e hasonlítást, a nélkül, hogy 
biztosan tudnák, mekkora az illető tárgy. 

A szöveg közt és a boritéklapon levő rajzok nagy része boncztanokból, 
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illetőleg Esmarch tábláiból lettek átvéve; többek közülök eredetiek s vala
mennyit utasításom szerint Jancsó . Miklós jeles tanítványom szerkesztette. 
Végre felemlítem, hogy a boritéklapon egy millimeterre osztott 20 ctm. vonalat 
és egy szögmérőt vettem fel, melyek szükség esetére kivághatók és felhasznál
hatók. 

Második megjegyzésem a törvényszéki vizsgálatok sorrendjére vonatkozik. 
A felül>éleményezésre beküldött perek áttekintésénél ujból és ujból még a leg
utolsó évben is (pl. a brassói kir. törvényszék 1725/1890. sz. alatti gyermek
gyilkossági bűnügyben, a nagyszebeni királyi törvényszék 694. és 1518/ 1890. sz. 
alatti magzat-elhajtási ügyben) azt találjuk, hogy a szakértők előbb a tetem
vizsgálatot végzik s közvetlen utána ugyanők a gyanusított gyermekágyast, más 
esetben valamely verekedés alkalmával elesett egyén hulláját bonczolják s utána 
sorban az életben maradt sérültet és sérülteket vizsgálják meg. Ha fontolóra 
veszszük mindazon kedvezőtlen külső körülményeket, melyek hatása alatt ily 
rendőri és törvényszéki vizsgálatok folynak, megütközéssel constatáljuk, hogy 
ez által a gyermekágyasnak, a sebesültnek megfertőztetése mintegy törvényes 
oltalommal illetőleg birói hatalommal vitetik véghez. A vizsgálási sorrendnek 
ezen orvosi szempontból véve egészen absurd megállapítása nyilvánvalóan 
onnan ered, hogy sokszor a törvényszéki ténykedés érdekében kivánatos, 
miszerint előbb a biíntény vagy legalább az arra irányuló gyanu valóban megál
lapíttassék, mielőtt a nyomozás másokra is kiterjesztetik; de ezen körülmény 
épen nem elégséges arra, hogy ez élőket a fertőzés veszélyének kitenni engedjük, 
mert semmi sem állja utját annak, hogy ily esetekben más szakertő bizassék 
meg az élők vizsgálatával. Nehány forint megtakarítása nagyon alacsony indok 
arra, hogy a sérülteket vagy gyermekágyasokat ily módon a legsulyosabb 
veszélynek kitegyük. 

Meg vagyok győződve, hogy ily hibák - mondhatnám - műhibák elke
rülése főleg tőlünk, orvosoktól függ, hogy mindannyian, kik a Semmelweisz 
és Lister által inaugurált gyermekágyi illetőleg sebfertözési tant szem előtt 
tartjuk, a ránk bizott egyéneket anyagi áldozatok és kellemetlenségek árán is meg
óvjuk tőlünk telhetőleg a fertőzés lehetőségétől, de épen a kellemetlenségek 
kikerülése végett ajánlom, hogy a tisztelt szakülés valami alkalmas módon, talán 
felirat utján kérje fel az igazságügyi miniszter urat, hogy körrendeleti uton 
utasitsa alantas közegeit, miszerint oly esetekben, midőn törvényszéki nyomozat 
rendén tetemvizsgálat eszközlendő és ugyanakkor sebzett élő egyének, külö
nösen gyermekágyasok is megvizsgálandók - a fertőzés veszélyére való tekin· 
t~tből - a vizsgálat oly módon határoztassék meg, hogy előbb az élő egyének 
v1zsgaltassanak és csak ezután · ejtessék meg a tetem vizsgálat s mindazon ese
tekben, melyekben ezen sorrend a bűnügy természeténél fogva joai szempontból 
czélszerütlen, az élők vizsgálata más szakértőre bizassék. Indit;ányom elfoga· 
dása esetén kérem a tisztelt elnökséget, hogy az orvosi szakülés ezen óhaját a 
nagyméltáfiágú igazságügyi és belügyi miniszter úr tudomására juttassa. 

* 
Az orvosi szakcsoport, miután Pertik Ottó tnr hozzászólásában az előadás 

nagy horderejét és a javaslat kiváló hasznosságát kiemelte, a javaslatot hatá
rozattá emelte, és a központi választmányt megbizta, hogy az ügyben feliratot 
intézzen az Igazságügyminiszter úrhoz. 
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3. 

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY ÁLLAMOSITÁSÁRÓL. 

DR. ÜLÁH GYULÁ-tól. 

Min_denekelőtt hozzuk tisztába azt, hogy tulajdonképen mit értünk ezen 
nyel_vtamlag talán nem is egé~z~n k?rrekt kifejezés alatt : "Közegészségügy álla~ 
mositása 11. Vannak olyan korulmenyek, melyeket csak hosszabb körülírással 

. lehe_t, s~a?atosan, meghatározni s, az ilyen körülmények vagy viszonyok meg
emhtesenel szoka,sbai: v~n olyan altalános kifejezés használata, a mely, ha nem 
szabatos meghatarnzas :s~ de magán hordja a fogalom legfőbb jellegét és ennek 
~oly:á~ a hosszas_ ~oruhra~ helyett használtatik is, el is fogadtatik a fogalom 
Jelzesere. Ezek„ k?ze tar~o~ik azon kérdés is, melyet jelen fejtegetésem tárgyául 
fe}vettem. A kozigazga~asi .rendszereket általában azon jellegzetes és tulajdon
~epen ~sak sz:ryezet~ viszony alapján különböztetik meg, hogy a köz
igaz~at~s ve_zetes~re hiva~ott tényezők - a közigazgatási szolgálat hivatal
nok~i es ~~zege.i ::--- mm~ és honn_~n. sz~rma~ó me~bizás, vagy meghatal
~.a~as alap}~n mrikodnek. Ezen megkulomboztetes szennt a mi alkotmányos 
kozigazgata.si gyakorlatunk csak kétféle közigazgatási rendszert ismer. 

Az egyik, a mely sz~rint a közigazgatási szolgálat tisztviselőjeit a törvény által 
erre felhatalmazot: ~e~y1 ?a~óságo~ a törvényben szabályozott módon alkalmaz
zák,„e~ a hely~at~sagi_ kozigazgatas a municzipálizmus; ezen rendszer mellett 
~ ko~i15azgatási tisztviselők és _kö,zegek_ m~nka- és jogkörét országos törvény 
allapitJa ugyan meg, de a_ műkodes az illetekes helyhatóság ellenőrzése, sőt a 
legt~bb esetben, egyszersmmd rendelkezése alá is van rendelve; az alkalmazot
~ak Jav~~a~maz~sá~ a, helyhatóság állapítja meg és az ekként alkalmazott köz-
1gazg~tasi tisz:vi~elők_es kozegek első sorban a municzipiumok fegyelmi hatósága 
a~att, al~anak_es ig~ hivataluk eg,é~z tartama alatt kizárólag a helyhatósági tiszt
v~selők Jelle~ev:l bi~nak ;_ - a m.asik r~ndszer az, midőn a közigazgatási szolgálat 
~ivatal?ok~it :s koze~eit a k?zpon~1 felelős kormány nevezi ki, fizetésüket az 
~llampe~ztar~ol -~uzz~k~ a kozP.onti ko:mány közvetlenül felügyeli, ellenőrzi, 
illetve bizalmi koze~ei altal ~elugY,elteti és ellenőrizteti működésüket és az ily 

, alkalma,z~ttak feletti feg~elmi ,hatoságot, ha az első vonalban megosztja is a 
helyhatosag an:a rendelt forumaval, de az utolsó vonalon maga a központi kor
~~n! gyako~olJa. Haz~nkban az 1~48 előtti időkben és az alkotmány visszaál
ht_asanal~ első korsz~kaban _ugy az 1~az~ágszolgáltatás, valamint a közigazgatás 
mmden agazata az előbb emhtett mumczipális rendszer elvei szerint volt ellátva 
az~n~an _a~ alkotm~ny ~isszaállitása után csakhamar kivétetett a municzipáli~ 
e~latas kor~ből a~ igazsagszolgált~tás s az egészen a központi kormány által 
kme~ez~tt allam~1vatalnokokra bizatott. Később, ugyanez történt a fővárosi 
rendőrseggel, m_aJd ,a -~ár~egyé~ben a közbiztonsági szervezettel, továbbá köze
lebb az állategeszsegugy1 szolgalattal és most folynak a kormánynál a munká
latok arr~ nézve, ho!5y a vármegyék közigazgatási i:endszere is ilyen átalakításon 
ve~e~t~ssek keresztul. Ezen reformokat, a közszolgálat egyes ágainak a muni
cz~palis rendsz~rböl a központi kormány kezelésébe való átvételét röviden és 
mmden t_?vábbi ;észletesebb körülírás nélkül <1 államosítás „ -nak nevezik. 

~ koz~~ol~a:lat lényege és tárgyai megmaradnak a régiek, változás csak 
annyiban tortemk, hogy azon közszolgálatot a központi kormány által kineve-
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zett, az áliampénztárból javadalmazott s közvetlenül a kormány rendelkezésére 
és fegyelmi hatósága alatt álló rendszeres államhivatalnokok látják el. 

Ezen reformot, a közigazgatási rendszer ilynemű és ilymérvű megváltoz
tatását értem én a «Közegészségügy államosítása)) kifejezés alatt. A közegész
ségügy és a hatósági intézkedést igénylő közegészségi kérdések nem szenvednek 
változást s ugyanazok maradnak, bármelyik közigazgatási rendszer legyen is 
elfogadva; a kérdés csak az, hogy melyik rendszer foglal magában több bizto
sítékot arra nézve, hogy a közszolgálat által elérni óhajtott közérdekfl czélok 
valóban eléressenek. Ezen egyetlen szempontból lehet és kell megbírálni a 
közegészségügy államosításának kérdését és ezen kifejezés alatt nem kell egyebet 
érteni, mint csak azt, hogy a közegészségügy szolgálatában álló hatósági szemé
lyek tétessenek államhivatalnokokká épen úgy, mint a hogyan a közbiztonsági 
és ezen kivül több közigazgatási szolgálat már államosittatott. 

Midőn azonban ezen kérdést fejtegetéseink tárgyává teszszük, mindenek
előtt szükséges szemlét tartani a mai helyzet fölött és legalább vázlatosan ismer
tetni a kérdéa mai állását, hogy conclusióinkat ezen helyzetből, ezen status
quoból teljes tárgyilagossággal és a tények logikája alapján vonhassuk le. 

Magyarország közegészségügyi elmaradott állapota eléggé ismeretes. 
A statisztika számai hangosan beszélnek. Hazánkban még oly években is, 
midőn jelentékenyebb járványok nem fordulnak elő, 34 halálozás esik 1000 
lakosra. Európa mívelt államai között, e tekintetben mi az utolsók vagyunk. 
Ausztriában 30·6, Olaszországban 29·1, Németországban 26·s, Francziaországban 
22·1, Nagy-Britanniában 20 halálozás esik 1000 lakosra. Semmivel sem lehet 
közegészségügyi elmaradottságunkat kétségtelenebbül bizonyítani, mint ezekkel 
a rideg számokkal. Az államoknak és a hatóságoknak a közegészségügyi kor
mányzás terén az a feladatuk, hogy mentől több emberéletet mentsenek meg, 
vagyis a halálozási arányszámok alábbszállitására minden lehető rendelkezé
seket megtegyenek. Európa mívelt államai között sehol sincs erre nagyobb tér 
és nagyobb szükség, mint hazánkban. Nem szabad abban az ominózus 34°/oo 
halálozási arányszámba keleti resignátióval belenyugodnunk, hanem annak 
a magas számnak ösztönül kell szolgálni arra, hogy kibontakozzunk ezen lesujtó 
helyzetből. Szomorú dolog az, hogy mig a tudomány, a műveltség, a művészet 
terén és az élet minden más viszonyában lépést tudunk tartani Nyugot-Európa 
nagy nemzeteivel, addig ezen a téren oly messze mögöttük maradunk. Pedig 
nem lehet azt mondani, hogy ezen elmaradottságunk okait állami intézmé
nyeinkben kell keresni; hiszen a közegészségügy nálunk volt először törvény
hozásilag codi:fikálva és közegészségügyi törvényünk egy olyan alkotás, mely 
minden időre fényes érdeme marad azon geniális államférfiúnak, a ki azt 
Magyarország törvényhozása elé terjesztette. A jó törvény megvan, le vannak 
abban rakva a jó és kifogástalan közegészségügyi közigazgatásnak legsarkala
tosabb alapelvei; a szakaszok jól hangzanak, a rendelkezések logikus és korrekt 
volta tanuságot tesz arról, hogy azon kormányférfiú, a ki ezt alkotta, ismeri 
nemzetének e tekintetbeni helyzetét, tudja, hogy mire van szükség és tudja, hogy 
a helyzetjavitásáramely intézkedéseket kell tenni. Sajátságos, hogy a közegész
ségügy rendezéséről szóló törvény mindezen előnyei mellett is hazánkban a 
közegészségügy javulása a törvény életbe lépte óta eltelt 14 hosszú év alatt 
meg sem közelítette azon színvonalat, a melyre pedig ezen törvénynyel már el 
kellett volna jutnia. 

Az ilyen sikertelenségnek, az ilyen illogikus eredménynek mindig mélyen 
fekvő indokának kell lenni. Ha a dolgot csak egy kissé tüzetesen vizsgáljuk, azt 
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a mélyen fekvö indokot itt is megtaláljuk. A törvény tárgyi rendelkezései a 
legnagyobb részben kifogástalanok, de a végrehajtást szervező rendelkezések 
már oly hiányosak, hogy az e tekintetben fenforgó hiányok teljes magyarázatát 
adják a sikertelenségnek, a fentebb említett illogikus eredménynek. A törvény 
utolsó §-ában ott van ugyan azon szokásos rendelkezés, hogy ezen törvény 
végrehajtásával a belügyminiszter bizatik meg, de a § itten csak egyszerű tör
vényszövegezési szólásforma s a törvényben foglalt rendelkezések annak tény
leges végrehajtását . nem a felelős belügyminiszter kezeibe tették le, hanem az 
egyes helyi hatóságokra bízták. Ámde ez a törvény 14 év előtt keletkezett, akkor 
az állami közigazgatás eszméje még nagyon kevés tért hóditott Magyarorszá
gon s ez elegendő magyarázatául szolgál a törvény azon rendelkezéseinek. 
A közkérdések ép úgy, mint a gyümölcs, csak hosszabb idő alatt érnek meg és 
az soha sem hiba, ha egy törvény azon elvek szerint lesz megalkotva, a mely 
elvek keletkezésének idejében uralkodnak, sőt ez a dolgok természetes rendje, ez 
nem is lehet másként. 1876-ban, midőn a municzipálizmuz elveit vallotta úgy 
a törvényhozás, valamint a közvélemény nagy többsége - ekkor csak ezen 
elveknek megfelelő törvényt lehetett alkotni és így azt, hogy az 1876-ban hozott 
közegészségi törvény egészen a municzipális alapelvekre van fektetve, mint a 
helyzet és az akkori felfogás egyenes következményét minden gondolkozni tudó 
ember indokoltnak találja s azt feltétlenül indokoltnak kell találnia. Azonban 
ámbár ezen elvitázhatlan tények teljesen megindokolják is a multat, azért a 
kérdés ezzel nincs befejezve, mert a mult idők felfogását megczáfolhatja, össze
törheti .a tapasztalat s a mint ez elkövetkezett, azonnal követelőleg lépnek elő
térbe ~Jelen időnek feladatai, kötelességei. 

Es mídőn azt vizsgáljuk, hogy az itt szóban forgó kérdésre nézve a jelen 
idő feladatai és új kötelességei elkövetkeztek-e már, mindenekelőtt összegez
nünk ke~l a~ e~telt 14 évnek ide vonatkozó eredményeit s tapasztalatait. A köz
egészségugyi torvény az ország közegészségi közigazgatásának berendezését és 
beosztását csaknem egész összegében a municzipiumok hatáskörébe helyezte, a 
törvény által megadott alapokon ezen kormányzati ágat be lehetett volna rendezni 
akként, hogy ma Magyarország területén egy virágzó s minden igénynek meg· 
felelő közegészségügyi közigazgatással dicsekedhetnénk és mint ezen berendezés 
vívmányát s egyenes következményét büszkén mutathatnánk fel a statisztika vég· 
számjaiban az általános közegészségi állapotok alapos javulásának fényes bizonyí
tékait. Fentebb idéztem a statisztika azon végszámait, melyek mindenütt az 
általános közegészségi állapotoknak legbiztosabb fokmérői. Láttuk hogy azok 
a számok elrémitően sötét eredményeket mutatnak. Menjünk közel ~ kérdéshez 
és vizsgáljuk meg e balsiker indokait, vizsgáljuk meg a municzipiumok sáfár· 
kodását azon a téren, hol őket a törvény egy kiváló fontosságú kormányzati 
ág berendezésével, vezetésével és ellenőrzésével bizta meg. 
, Nem kell hosszan fürkésznünk, nem kell soká időznünk e kérdés körül. 
Altalánosan · ismert tények állanak előttünk. Ezekből minden hosszabb fürké
s~és nélkul ,~egál!apithatj_uk, hogy. t?rvényhatóságaink a közegészségügyi tör
ve.n! ~ltal ,raJnk b1zott feladatok telJesitését nem sorozták komoly kötelességeik 
koze, altalaban sehol sem emelkedtek e nagy fontosságú kormányzati ágat ille
~őleg feladataik színvonalára - és még olyan vármegyékben is, a hol a köz
igazgatás más ágai nagy buzgósággal és kiváló pontossággal vezettetnek a 
közegészségügy a közigazgatásnak még ott is oly mostoha gyermeke maradt, 
hogy bátran elmondhatjuk, miszerint a törvényhatóságok a közegészségügy 
rendezéséről szóló torvény legsarkalatosabb intézkedéseit is vagy megkerülték, 
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esetleg megkerülni engedték, vagy hiányosan, vagy se?og~se_m ?aj_tot~ák végre. 
Ily hiányosan hajtatott végre elsö sor~an . a ko~eg~szseg,ugy1 to~·~e?yne.k az 
orvosi személyzet berendezésére vona~k~zo. ~~nden i?t,e~~edese. A t01~e~y Ien~
szeresitette a törvényhatósági főorvosi· e? Jarasorvosi al.ll:s~ka~, az?nkivul szaba
lyozta a községi orvosi állást és létes:tette a ~ororvos,i m_te.zmen~t .. En~ek. ,a 
szervezetnek helyes berendezésével mmtaszerü kozegeszsegi, admimsztracziot 
lehetett volna alkotni, mert a törvényben gondos.kodva van arrol, ~ogy l~gyenek 
olyan orvoshivatalnokok a vármegyékben, a k:knek felatatuk: alla~do~n __ fel: 
ügyelni a vármegye területén a közegész~é~i; ál~apo.tokat. s a~ e~e~.zse~u~y1 
szolgálatot, továbbá szakszerííleg támogatm, irany1ta~i a kozegeszs~gugyi ,koz: 
igazgatást - ezen feladatok teljesitésére volnának hivatva a ~on'.enyhatosá9i 
főorvosok ' és a járásorvosok; de ezenkivül gon~oskod_va _van a to:venybe? an:ol 
is, hogy a betegek gyógykezeltetése a legfél~eesőbb .k.ozs_ege~ben is m~gkonnyit
tessék ezen czélból szervezte a törvény a kororvosi mtezmenyt. T~hat megvolt 
az al~p, a melyen épiteni lehetett volna, a_törvénJ meg3'.dta a mo?ot ~ ~elyes 
szervezkedésre, a végrehajtás és a végrehaJtás i;nodoz~tai_nak m~g~llapitasa. az 
akkor még divatos szólásformák paizsa által vede~t torven1h_atosagok.kezei~e 
volt. letéve _ és a törvény ezen részének végrehajtása v~losagos karnkatu~·a
jává vált a törvényben lefektetett, a törvény által életre-h1vott magasztos prm-

cipiumoknak. . . .. , , .. , d k ·t .' · · 
A törvényhatóságok előszbr is a kozegeszs~gug?' n~g~ er. e __ e1, apIO penzre 

váltották. Nem vették figyelembe azt, hogy a kozegeszsegugyi torv~ny ezen kor· 
mányzati ág adminisztráczióját alapjában reformált~, nem vette~ figyelembe, 
hogy a most emlitett törvény a leghelyesebb alapokon elindulva, ~-k~ent szervezte 
a törvényhatóságokban a tiszti főorvosok és járásorvosok mun~akoret s e munka
körökbe annyi nagy fontosságú és elmulaszthatatla:n ~~end~t sorolt, bog! ~zo;i 
kötelességek pontos teljesítése egy em?.er~ek egé~z ,1deJet, mmden munkassagat 
igényli Ezt nem vették tekintetbe a torvenyhatosagok, hanem megm.aradt~k a 
régi idÖk már megszokott gyakorlatának ösvényén., Ugy fogták fel, n;imt haJda· 
nában, hogy a főorvos és a járásorvos folytassa t~vabb a maga ~rv.os,i g~ak?rl~
tát s a mi idejét az orvosi gyakorlat nem foglalJa el, azt a kev~s i?őt ~?rditsak 
főorvosi vagy járásorvosi kötelessége}k, teljes~tésé:e. E.zen ~elfogasbol kundu~va, 
a föol'vosok és a járásorvosok fizeteset akkent allapitottak meg,, h?g_Y abbol, a 
fizetésből megélniök lehetetlen: ~artózk?dom ~ttól, }1-~gy, eze°: alhtason;ia~ e;i 
bizonyitsam. Rábizom a bizonyitast a mmden eke~szola~:ial~ mmden l,ogikana~ 
erősebb hatalomra - a számokr~. Magl~r?rsz~g ter~letei:i: van va;meg~e1 
t
. t' fő vos t:!() ezeknek fizetése es utazasi atalanya kitesz osszesen evenkmt isz i or u , , , t" ' t l' 1 „ tt 

70.420 forintot egy tiszti főorvos átlagos fizetése tehat az u 1,a a anynya ,e~yu 
1067 frt. Rendszerint a vármegyék tiszti főorvosának fizetes~ 800 frt; uti át~
lánya 200 frt csak alig néhány vármegyét ragadott el e teren a bőkezüseg 

· · hogy' ti'szti· főorvosa részére 1000 forint fizetést és 200 frt úti átalányt annyira, , . . V , b ·· 
állapitott meg. Epen így történt a Járásorvosokkal is. an az orszag an o~sze-
sen 372 járásorvos, a kiknek fizetése és úti ~ta:á~y~ ,összesen 18_?.690 foru:tot 
tesz ki. Esik tehát egy járásorvosra átlag fizetes. es uti atalány egy~tt ~93 formt. 
Itt már nagy a változatosság. A legmagasabb Javadalm~zása e.gy Járas?rvo~nak 
400 frt fizetés és 200 frt ílti átalány, ez alatt azutan v3'.nál le!ele egesz a 
100 forintos «tiszteletdíjig)). Azt hiszem, ezek a számok mm~ei;i-kit meggyőz
nek arról, hogy a főorvosok és járáso,rvosok o:sz~gszerte ?ly s1,la~yan , v~n~ak 
·avadalmazva, hOi!Y abból meg nem elhetnek es igya l~gtobb fő01vo~ es Járás
~rvos mondhatni rá van kényszeritve arra, hogy 01·vos1 gyakorlatot is folytas-



'/1) 

11 

11
11 

124 

son - s ezt annyival inkább megteh r t , . , · 
van kiszabva ho abb ' l .. ~ 1' mer utazasi atalánya is oly szűken 
sem teljesith~ti. gy o ugyan a torveny által kötelezett utazásokat különben 

Ehhez egészen hasonlóan jártak el , , .. 
életbeléptetésével. A törvény a várme éki~e v11:rmegyek a k?ror,v?si intézmény 
vosok fizetésének megállapítását A g7 . ?1zz_a a~ orvosi korok és a körm·
nyére léptek. Nem emelkedtek fel a tirar~eg~e~ It~, ~s a gara~os politika ösvé
gondolták meg hogy a törvény , veny ,mt ent103ának szmvonalára s nem 

, t h ' epen azer szervezte a k .. . . , 
meny' ogy legyenek néporvosok a k"k k .... kh.. ~ ororvos1 mtez-
mentől sü,r~bben meglátogatva, gyÓg it~áka a 

0:~ a oz t~rt~zo néhány kö~séget 
o~·vos ta~-tasara szövetkezett apróbb kö~ségeknek le~"':kiet 'k~eporv?sok, a kik .. az 
seg eseten azon apróbb községek lakossága. 1 h tőf :~ ozpontJán lakva,szuk
~eg~lyt. ~z intézmény ezen alapeszmé"ét 

1~e~ ~-·.e? ~zel ta~álhass~ az orvosi 
itt is a penzkérdésre helyezték a fösúl ~t , mkesztek a varmegyek, hanem 
egyetlen tekintetet tartották szem elftt e~ feladat~k ,me~old~sánál csak azon 
lehető legolcsóbb le en. r azu , ', . ogy ~z mte~m?ny eletbeléptetése a 
sőt ennél is több köz;fgből lŰó na;ank~ ~:rf'egye.k legtobbJe szabott ki 15-20 
alacsonyan állapította meg E /, ~ro 

1 
e ' ~ k~rorvos fizetését pedig a lehető 

ta~i,, azzal pedig keveset tŐrő~t~: J~~ass~z a torvenyt olcsó.n v~gre !ehetett haj
haJtasa magát a körorvosi intézm ,' t ~lyl , ~ sze,rvezet, a torveny ilyen végre-

N l h eny i usormssa tette 
em e et azután csodálni ha a t ·· , · .. , 

mellett az ország területén az íÍltalán °{'.'enY, ez~n. !okeletlen végrehajtása 
~zon arányban, a mel ben a törvén o~ ozeg~~ZSfl~I allapotok nem javultak 
1~té~mények okszerű }elhasználásay!~f1!~~efki:::r ~~~os ala_pgondolatok és helyes 
torveny üdvös hatása nem azon na tól e ,e _enu Javulmok kellett volna. Egy 
lépett, hanem azon időtől a m 'dő f r ke~dőd1k,_ a melyen a papiroson életbe-
. Az orvosi személ z~t hel

1 
n e Jes ve~rehaJ~ás~ tényleg megindúlt. 

JÓ közegészségügyi álkpotokn~~s ~ere~de~se n;md1g kulcsa és alapfeltétele a 
or:r?si ,segélyhez könnyen hozzáj~th~~~~I tt az~r~ mert a hol a _betegek az 
a .. Jarvanyok mérve és tartama mérsék lh o, mii; ;iz ~gyes b~tegsegek, mind 
kozegészségi ügyek hatósági t , , k e ető, masreszről pedig azért mert a 
és a dolog természete szerin::~e ;sene k az orvoso~ a legmegbízhatóbb ~llenőrei 
~atósági vezetésének helyes irányá~voso v~i;iz:k h1v~tva arr~, hogy ezen ügyek 
igazgatás helyes menetére a legnag~:~z~ ~ 

1 
~ ez altal a ~~zegészségügyi köz-

, Ebből látható, hogy midőn határoz e 0 Y~~t .?.Yakor?lJak. , 
sat, mely szerint a köze észsé .. . ot:an eh~elJuk a varmegyek azon eljárá-
nél merőben a takai·éf osság g~gy~l~z~~el_yz~t elet~_eléptetésénél és szervezésé
azon kicsinyes önzés mondat. gy 1 .. ~ u allaspontJara helyezkedtek, ezt nem 
mazása általában mentől ma~~s:eb~n v' 1ho~y szeretnők, h~ az orvosok javadal
dolog természetéből is önke'ntgk .. tl ~kna' hanem mond] uk ezt azért, mert a 
h t , , . ove rnz1 a tapaszt l t . b' .. 
~ osag1 orvosi személ zet hel ', , a a is 1zonyltja, hogy a 

~.md~nütt alapfeltétel/ a 'ó kb:s ?eo~zt.~sa. e~ okszerű szei:vezése mindig és 
kozeg~szségi állapotok javufásána~~eszsegugy1 allapotoknak, illetőleg a hiányos 

Es nem kell azt hinni hogy , , ·· . 
vezése csak a vái·megyék t '.„1 t ' a~-~g~szs~gugy1 ~~emélyzet beosztása és szer· 
hatóságot képező városokbaen~ e en or~ent ilyen h1anyosan. Az önálló törvény
az illetékes köröket Az kb n is has,onlo felfogás vezette a szervezés alkalmával 
megállapítva a ható~ági oorv~~ ~ ~~ro_sokb:n is oly alacsony javadalmazás lett 
nem élhetnek. hanem kén o ieszere, . og.y a hatósági orvosok abból meg 
csaknem. minden idejük tytele~ek _vagy_ !nterJedt orvosi gyakorlatot iizni vagy 

e a p1ost1tucz10nak egészségügyi ellenőrzésére,' mint 
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működésűk egyedül jövedelmező részére fordítani; a közegészségügyi szolgálat 
egyéb -ágazatai pedig nagy mértékben szenvednek, a követelt munka és a meg
adott javadalmazás között fennálló aránytalanság miatt. 

Az egészségügyi személyzet ily hiányos szervezése mellett ott van még 
azon nagymérvö. közöny, melylyel hatóságaink, elkezdve a legapróbb községek
től, fel egész a legnagyobb városokig, a közegészségi ügyek iránt viseltetnek. 
A köztisztaság, az udvarok, a lakások, az iskolák egészségügye, a piaczi rendőr
ség, az elárusitásra szánt tápszerek, az ivóvíz egészségügyi ellenőrzése az apróbb 
községekben jóformán életbe sincsenek léptetve, a nagyobb városokban is csak igen 
hiányosan kezeltetnek; - a gyermekek nagy halandóságának alább szállítására 
e törvény a lehető legjobb rendelkezéseket teszi meg - és ezek a rendelkezé
sek falun, városon, mindenütt hiányosan hajtatnak végre, Még ott is, a hol 
iparkodnak a törvény ezen rendelkezéseit legalább némi részben végrehajtani, 
még ott is a hatóságok nem gondolják meg, hogy a törvény a beteg gyermekek 
gyógyittatására kötelezi a szülőket s így a törvény értelmében a hatóságoknak 
már azon szülőket büntetni kellene, a kik ezen törvényes kötelezettségüket elmu
lasztják - ők a beteg gyermekek gyógykezelésének elmulasztását legfeljebb 
csak akkor veszik észre, midőn a gyermek már meghalt, akkor azután azok a 
hatóságok, melyek e tekintetben némi buzgóságot fejtenek ki, vizsgálat tárgyává. 
tesznek néhány ilyen esetet - a legtöbb mulasztás még vizsgálat tárgyává 
sem tétetik. Igen fényesen bizonyít e tekintetben mellettem Bihar vármegye 
nagyérdemű főorvosának az 1889-ik évi közegészségügyi állapotokról szerkesztett 
jelentése. Ebböllátjuk, hogy a mult évben Bihar vármegye területén 4918 olyan 
7 éven alóli gyermek halt meg, a kik utolsó betegségükben orvosi segélyben 
nem részesittettek és a törvény vonatkozó rendelkezésének 4918 esetben tény
leg megtörtént megszegéseért csak 59 esetben hoztak marasztaló határozatot. 
Tehát még ott is, a hol a gyermekek kötelezett gyógykezeltetése olyannyira el 
lett mulasztva, hogy a gyermek meg is halt, az eseteknek csak 1 O/o ·át torolta 
meg a hatóság. Ez nemcsak Bihar vármegyében történik igy. Ekként van a tör
vény idevonatk9zó rendelkezése végrehajtva és kezelve az ország minden törvény
hatóságában. Es ha meggondoljuk, hogy Bihar vármegyében némely föszolga
biróijárásban 9000, 10.000, 11.000, 19.000, sőt 23.000 lakosra esik egy orvos,
továbbá, ha meggondoljuk, hogy ez nemcsak Bihar vármegyében, hanem az 
ország hegyes vidékein mindenütt így van, akkor nem kell soká fürkész
nünk; - ezen körülményben megvan a mi magas halálozási arányszámunk
nak legsarkalatosabb oka. Ez a helyzet maga megvilágítja a kérdést és megin
dokolja a 340/oo halálozási arányszámot. 

Ha a közegészségügyi törvény létrejött, be kellett várni a gyakorlati élet 
tanulságait és időt kellett engedni arra, hogy a törvény végrehajtása folyamán a 
törvény alkalmazására vonatkozó adatok összegyüjtessenek. Minden törvényt 
az élet és az idő szokott kipróbálni, ennek a próbának a közegészségügy rende
zéséről szóló törvényt is alá kellett vetni. - Az 1876-tól mai napig eltelt 14 év 
azonban elég hosszú idő mind arra, hogy egy törvény gyakorlatai értékét kitün
tesse, mind pedig arra, hogy a bebizonyult hiányok megszüntetéséről az illeté
kes körök komolyan gondolkozzanak. Nem szabad belenyugodnunk mai 
közegészségügyi állapotaink nyomoruságaiba, hanem meg kell keresnünk, meg 
kell találnunk a kibontakozásnak, a helyzet javitásának utját. Azt látjuk, hogy 
a törvény alapelvei egészen jók, látjuk, hogy a közegészségilgyi törvénynek kellő 
végrehajtásával a helyzet alaposan javítható - és ebből önként következik a 
conchisió: hogy végre k(?ll t(?hát h~jtarü ~ maga e$ész teljessé~ében és a, felálli-
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tott intentióknak megfelelőleg a közegészségi törvényt. És miután 14 év tapasz
talatai bőségesen bebizonyitották, hogy a törvényhatóságok felfogása, gondolat
menete ellentétben áll e törvénynek az abban lefektetett alapelvek és intentiók 
szerinti végrehajtásával : az államnak sürgős kötelessége saját kezeibe venni az 
ügyet és a közegészségi törvényt nem csupán végrehajtani, hanem öntudatos 
tervszerűséggel végrehajtani - és a végrehajtás eszközlésével a saját közegeit 
megbizni, vagyis röviden kifejezve, államositani a közegészségügyet. 

Ismerem én azt a szarvas okoskodást, hogy az államositás még nem ered
ményezi feltétlenül a heyzet javulását; mert hiszen a tapasztalat bizonyitja, 
~ogy lehet állami közigazgatás rossz és lehet municzipális közigazgatás - jó. 
Amde e tekintetben mi nem a kezdet első lépésénél vagyunk, nem ugy áll a 
dolog, mintha most akarnánk közegészségügyi közigazgatást szervezni és a kez
det előtt dubitá1nánk a felett, hogy állami közigazgatást szervezzünk-e, vagy 
municzipá1ist? Nekünk az elmult 14 év tapasztalatainak tanulságait kell levon
nunk. Az elmult 14 évi gyakorlat szomorú adatai bizonyitják, hogy a közegész
ségügy municzipá1is vezetése nem felel meg sem a törvény rendelkezéseinek, sem 
a törvény intentióinak, sőt határozott ellentétben áll az állam legvitá1isabb 
érdekeivel. Ezekből a tapasztalatokból, ezekből a tényekből le kell vonni magunk 
részére a consequentiákat. Nincs időnk arra, hogy a gyakorlatnak még több 
szomorú tapasztalatát halmozzuk fel. A statisztika kérlelhetetlen számai 
bizonyitják, hogy minden évi késedelem sok ezer emberélet oknélküli felá1do· 
zásával egyenértékű. Ily viszonyok között a további halogatásnak nincs helye, 
nem volna értelme, hanem teljes határozottsággal és a lehető legrövidebb idő 
alatt az egész közszolgálati ágat át kell vinni a közigazgatás másik rendszerére 
s a közegészségügy vezetését, irányítását és egész szervezetét s kormányzatát 
állami kezelésbe kell venni és állami kezelésbe véve, az adott viszonyok kívánal
mainak s a közegészségügyi érdekek követelményeinek megfelelőleg berendezni. 

Ezen új szervezésnél mindenekelőtt meg kell szüntetni az eddigi rendszer 
anomáliáit és a közegészségügyi szolgálat terén működő tisztviselőket, tehát a 
törvényhatósági, a községi- és körorvosokat a belügyminiszter által kinevezett s 
az á11ampénztárbóljavada1mazott rendszeres államhivata1nokokká kell termi, -
meg kell szabni működési körüket, pontosan elő kell írni kötelességeiket és 
szigorúan meg kell követelni e kötelességek kifogástalan betöltését. A közegészség
ügyi törvény alapelveinek megfelelőleg, a vármegyékben a főorvosi és járásorvosi 
állásokat akként kell szervezni, hogy azok mindenekelőtt a közegészségügyi 
közigazgatást szolgálják, ezen feladatukat azonban a lehető legpontosabban 
betöltsék, - mindenütt ott legyenek, a hol ott kell lenniök, mindent meglás· 
sanak, a mit meglátniok kell és a gondjaikra bizott terület összes közegészség
ügyi viszonyaiért a legszigorúbb felelősség őket illesse. A külön törvényható
ságot képező városokban is akként kell szervezni az állami kezelésbe veendő 
egészségügyi szolgálatot, hogy külön kell választani a közegészségi közigazga
tás szakközegének munkakörét az első sorban a szegények gyógykezelésére 
hivatott városi orvosok munkakörétől, mind a két munkakört részletesen szabá
lyozni és a kötelességek teljesítését a szigorú felelősség megállapításával biztositani kell. 

Végre a községi és körorvosokat ie a belügyminiszter által kinevezett és az 
állampénztárból fizetett államhivatalnokokká kell tenni - a köröket pedig 
akként kell megszabni, hogy a körorvos a köréhez tartozó minden községet 
legalább hetenkint egyszer, előre megállapitott napokon meglátogathassa és ellen
őrizni kell, hogy tényleg meg is látogassa. 
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Az ekként államhivataln~kká .vál~ közegész.~évg~gii~~;:.:~~~~f ;z~:!s~~~~:~ 
olyan javadalmaz~sban .kell resz~_s1:em, a s:~f Jénzviszonyoknak megfelelőleg 
megélhessenek. Vele~_edesem. ~~enn a m~ kellene megállapitani: a törvényha
a javadalmazást a kovetkező ossze?ekbe . t 300 forint lakbért a vármegvék 
tósági főorvos?k kapn~~-ak 15'0.0 formt !ze~e: ához ké est 300-SOO forint lita· 
tiszti főorvosai ezen k~~ul a varm:g~e n g~ g_ kerül!ti orvosok javadalmazása 
zási átalányt; - a Ja;ásoro:? .es 2~0v~:~s~akbér a járásorvosok ezenkívül 
pedig lenne: 1209 .fo:'lnt , ze es es, . - vé re' az államhivatalnokok közé 
még 200_ frt __ ut~z.a~1 a~_ala~yt kapnan·~!' edi ~00-800 és 1000 forintban 
sorozando kozseg1 es koro1vosok. fizete, p , g a onosabb vagy szegényesebb 
lenne meoállapitva akként, a mmt az allokma~ v , gy , ku·· 1o··n 100 forint uta-

0 'k k„ so reszere meg lakosság között s~ervez~eti ' a ororv~ d 
1 

, s mellett a közegészségügy 
zási átalány állap1ttatnek, meg. , Ily~~ ~avr~n~::1~:Sen fizetett ennélfogva egé
szolgálatába~ levő és .az. allampen~t.~rb~!vosok me élhetése t~ljesen biztosítva 
szen álla~h1va~a!noki. Jelleggel b{~~e~e tőlük kö~etelni kötele.ssé~eik po!ltos 
volna, - igy telJeS szigorral me~. . M rorszá közegészségi v1szonyamak 
teljesitését, ez által el }ehetne ern; ,~~Y~401 h:lálozási arányszámot arány
alapos javulását s a hazankban ma en~ll?t . o 's mívelt nemzetek halálozási 
lag igen rövid idő alatt le lehetne. sza t1 an1 mt a .. k mig kormány és a tör-

, . k . ala' ra. de m1g ez nem esszu ' , , 
arányszamama szmvon ' ', enerális reform ösvenyere, 
vényhozás teljes határozottks~1g.~alb~e-;J1 J:i~~~~s~!i~l;ok kísérletei között, de a addig bukdácsolhatunk a u o~ oz .. .. . 

helyzet alapos javitá~át ~~m ~ogi~k __ esz.ko~olm. airól» czím alatt közelebb meg-
A "Maayarorszag kozegeszsegugy1 viszony t t énzügyi oldalával, 

jelent műve~ben részletesen fogl_alk~ztam e~len ~~~~~ellene biztosítani azt, 
valamint a kérdés azon részével, is,.. ~g{ :1 ?ö~~vosok javadalmazásához az 
hogy az állam által alkalmazando kozseg_-, r k illetve hogy ezen javaQ.al
érdekelt községek is ?1-e?felel~ .~rtn1~b:J1zjéar~J;e~~z~ék, az állampénztár pedi~ 
mazás legnagyobb r~s~et az ~1 ~ e. ko ~·tott államsegélylyel tegye lehetőve 
czak a szegényebb v1dekek kozsegem~ . ny, {1 · kbe esni s itt csak azt jegyzem 
a kérdés ily megoldását. -~em. akaro isme ~~e ervezése az állampénztárnak 
meg, hogy a közegészségug~ Il_Y t~~p~!0?b;ak~r~~ne de ezen kiadással azután 
évenként 800,0~0-.900~0?0 o~n d m t ~~ árostól a l~akisebb havasi falucskáig 
l\fagyarország kozegeszsegugye u ap~s, v h „ ; czivilizáczió és a huma-
s igy a szó teljes értelm_~ben a :palo~at~ a gu~) ~~g ódon lenne berendezve s 
nismus igényeinek és ~ovetelmenyeme r;ieg e e ~ meg. A próbaidő már 
ezen berendezés évenkmt sok ez~r embereletet ~en ~n~ak a mai közegészség
~~te~t,, a félrends_za~á~y?k nei;n segitenek ~l'iiaf!na~f:s:~ghelyzet ezen j~vit~sá_t a 
ugy1 allapotok Jav1tasara mmdent meg . k .... 

1 
· kell A közegeszsegugy 

fentebb emlitett költségszapor~la~ m~llett is :szd ?bzo meuróp.ai állam nem szige-
tk .. · 1 · d ' · a a gőz es v1llam szaza a an, .. . · · nemze oz1 rnr es es m , . 'át közegészségugy1 m1se-

telheti magát el ugy, ho~y c~ak ?1-~ga _sz~f ved{°~ j::i~~sát a czivilizált ál.lamok
riái között, hane~ a ~oz~ges~segugyi áall apo k~ , való viszonyaink is sürgősen kal való sűrű érmtkezesemk es azon amo oz 
követelik. 

* 
"k ··lt t' t lt hallgatóim előtt bebizoAz elmondottakkal,. ~zt hiszem,, s1. eru ~s~a~·thatatlanságát, másrészről 

nyit_ani eghyrészrökl .. a ~ai 1,dgue:r:y~a!h~zpoo;~~zJ?:~~ásán!:\.k ez idő szel'int a legjobb, pedig azt, ogy a ozegeszse Q . . 
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legalkalmasabb és legbiztosabb módja az lenne, ha a közegészségügyi szolgálat 
állami kezelésbe vétetnék és a közegészségiigyi közigazgatás a központi kormány 
tervszerű vezetése mellett berendeztetnék. Ma telve van a levegő a közigazgatási 
reformra vonatkozó tervekkel, a kilátásba helyezett. reformok majd egyik, majd 
másik részlete képezi a hirlapokban a nyilvános fejtegetés tárgyát, a közigaz
gatás minden ágának reformjáról hallunk beszélni, de a közegészségiigyi köz
igazgatás reformjáról mindenki hallgat. Ez a nagy hallgatás már maga képes 
felébreszteni azon aggodalmat, hogy illetékes körökben a reform ezen réazével 
talán nem is foglalkoznak. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyiilése a legnagyobb részben 
olyan tagokból áll, kik közegészségügyi közigazgatásunk mai misériáit közvet
leniil, sokszor nagyon leverő hatású egyéni tapasztalatokból ismerik és midőn 
jogosulttá válik azon aggodalom, hogy a közigazgatási reformok mai korszakában 
is a közegészségiigyi közigazgatás reformja vagy szóba sem jön, vagy esetleg 
csak mellékesen, holmi félrendszabályok inaugurálásával lesz tárgyalva, akkor 
ezen nagygyülés jogositva is van, illetékes is arra, hogy felemelje kérő szavát és 
e nagyfontosságú kérdésre felhívja az illetékes körök figyelmét. 
. E felfogásom alapján bátor vagyok tisztelettel javaslatba hozni, miszerint 
mditványozza a szakosztály a nagygyülés előtt, hogy a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók ezen XXV. nagygyülése, egy az- e viszonyokra vonatkozó 
emlékirat során kérelmezze ugy a képviselőháznál, valamint a m. kir. beliigy
miniszter urnál a közegészségügyi közszolgálatnak államositását és ez által a 
közegészségügyi közigazgatásnak ez új alapon keresztül viendő reformját. 

4. 

A KÖZSÉGI KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KÖZIGAZGATÁS 
MÓDSZERE. 

Dr. BERÉNYI FERENCZ berhidai körorvostól. 

- Kivonat. -

Közegészségiigyi közigazgatásunk alig halad előre . Törvényeink végrehaj
tásával a legüdvösebb hatásu intézkedések birtokába jutna hazánk, de a kivánt 
hatás épen a kivitel körül tapasztalható hiányok miatt sokáig várat magára. 
Nem czélom itt a hiányokat sorban felemliteni, csak egy csapás kényszerit 
szólásra, melyet az 1876. évi XIV. t. ez. tizennégy év után sem volt képes 
csak némiképen is enyhiteni s bizo_nyos, hogy a törvények által eddig jelzett 
uton tovább haladva, eredményre soha sem fog vezetni. - Ez a sajgó seb 
hazánkban még mindig létezik. Nagy gyermekhalálozás. Nálunk ezer újszü
lött után még mindig felénél több hal el 0-5 éves korig évenkint. Tény, hogy 
tisztán medicinával e sebet behegeszteni nem fogiuk. Sikerrel csakis a gyer
mekbetegségek okainak kikutatása s az okok elhárítása kecsegtet. Betegségek 
okai~ak kikutatásához a figyelmes észlelés s adatgyűjtés elkeriilhetetlen. -
Ily viszonyok között fel nem fogható az intéző körök indolentiája a gyakran 
gyermekhalál-okot képező - ismeretes eredetü - betegségekkel szemben. 
((A statistikai kimutatások szerint a legtöbb 0-5 éven alóli gyermek gyomor-, 
~élhurut, veleszületett gyengeség, görcs, angolkór, gyermekaszály s tüdővész 
folytán hal el.» E betegség folytán elpusztuló csecsemők jórésze a csecsemők 
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táplálási viszonyainak törvényhozásilag való szigoru rendezése által meg 
volna menthető. 

Az államnak tehát első sorban kötelessége volna minél előbb elrendelni: 
<1A csecsemők 7-<J hónapos korukig való mesterséges tápláltatásának szigoru 
betiltását, a csecsemők- s kisdedeknek szigoru felelősség terhe alatt a hely
hatóság felügyelete alá bizását; intézkedni tartozik az .. ál,lamlrn~·~á~yzat 
továbbá, hogy a szegény anyák -- a szoptatás pontos eszkozlese czelJabo~-: 
államilag subveutionált, törvényhatóságonként szervezendő gyern:e~ve~o
egyletek utján segélyben részesittessenek, de esyuttal a gyer~ekeke.t er6 mi~: 
den sérelem miatt felelősséare vonassanak, s vegre a helyhatoság kotelezendo, 
hogy az újszülöttekről nyil;ántartást Yezessen. A nyilvántartás vezetése a hely·· 
hatósági orvosra bizassék. 

~ nyilYántartások,_ ha ve~eté~ö~re s az ada~ol~ grűjtéséhez. a k~zsé~ kör· 
orvosi kamak megadatik a mod, idovel oly statistikai adatok birtokaba JU~.tat
hatják az intéző köröket, melyek alapján a közegészségügyi _hiá~yok~t .. gy~~e
resen javithatják. Azon meggyőződésemtől vezérelve, hogy kozegeszsegugyunk 
javitását csakis kellő statistikai adatok birtokában eszközölhetjük, határoztaJJ1 
el magamat, hogy egy, a községi egészségügyi szolgálat könnyitését, nép~.zei:u: 
sitését, javitását czélzó, statisticai adatgyűjtésen alapuló munkám, «a kozsegi 
egészségügyi eljárás)) -t megirjam. .. , 

E munkában a törvények, kormány- s szabályrendeletek osszetartozo 
tárgyakként va11nak csoportositva. A tárgycsoportok egy részt képeznek 
s minden rész egy-egy közegészségügyi jegyzőkönyv ~~zeté~é~e ku~cs17l s.zol
gál. - Ezen általam kezdAményezett ren~szer alapJaJ1 k~ro~ ~~oz~~geib~~ 
már 1887 óta vezetem kisebb-nagyobb eredmenynyel a kozegeszsegugy1 Jegyzo-
könyveket. , 

Az I. s II. közegészségügyi jegyzőkönyv-csoport vezetés_ére al~pul sz~.lgálo 
két részt, ú. m. «Az újszülöttek- s járványügyről», valammt a Jegyzőkonyv-
csoportot ismertetni óhajtom. . „ . • , , 

1. Az újszülöttekre vonatk?zó rész mmdazon torvenyek-, mte,zked~~e,k
s kormányrendeleteket tárgyalJa sorrendben, a melyek a terhesseg, szules, 
a gyermekágy, a gyermekek felügyeletére s fertőző betegségek ellr.ni óvásra 
(újszülöttek szemlobja, védhimlő-oltás) vonatkoznak. . 

Az I. számu községi közegészségügyi jegyzőkönyv kötet-táblái: 

1. A) tábla. 
2. CJ tábla. 
3. E) tábla. 

Mellékletei : 
B) tábla (szülési eset bej elentő lap), s 
D) tábla (szülészeti napló, bábák számára). 

Általános elvek a közegészségügyi I. számu jegyzőkönyvek vezetésére: 

1. A) tábla. 

1. A szülési esetek a szülés bekövetkezése után legfeljebb 24 óra alatt 
a bábák által, a kitöltött B) bejelentő lap átadásával az elöljáróságnak be
jelentendők. 

2. Az elöljáróság a B) bejelentő lapokat megőrzi s a közalkalmazásban 
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levő orvosnak hivatalos órája alkalmával beiktatás végett átnyujtja, esetleg az 
újszülöttek származására vonatkozó rovatokat az AJ táblában kitölti. 

3. A helyhatósági orvos hivatalos óráján mind a szülésznők, mind a 
képesített halottkémek a hivatalban megjelenni tartoznak. 

4. A szülésznő ilyenkor a befejezett szülésre vonatkozó adatait adja elő; 
ha megjelenéséb.:n akadályozva volna s szülésnél van elfoglalva, ott a hely
hatósági orvos keresi fel s a befejezett szülés adatait megszerzi, nemkülönben 
a folya~atban levő szülés tekintetbevételével a bábát oktatja s ténykedését 
ellenőrzi. 

5. Hogy a szülésznő a rég lefolyt szülés mozzanatait el ne felejtse s ezekre 
nézve az orvosnak nyujtandó adatok minden esetben a ténynek megfelelőleg 
szolgáltathatók legyenek, szükséges, hogy minden bába naplót vezessen 
(a) tábla, szülésznői napló, bábák számára). 

2. C) tábla. 

Hendeltetése a törvényesen kötelezett védhimlő-oltásnak a legkiterjedtebb 
végrehajtása. Ide jegyeztetnek : 

.. 1. Az 1886. évi XXII. t. ez. 8-15. szakaszaiból kifolyólag, a községbe 
évkozben letelepedő családok védhimlővel be nem oltott kisdedei. 

2. Cselédkönyv szerzése czéljából községi bizonyítványt kérő s védhimlő
vel be nem oltott cselédek. 

3. A vé~himlőoltást igazolni nem képes, iskolába először belépő, tanköte
les gyermekek. 

Ezt elérhetjük : 1. Ha a községbe beköltözött vagy cselédként alkalmazot
tak a beköltözéstől számítandó 48 óra alatt védhimlővel be nem oltott kis
dedeiket a községi hatóságnak bejelenteni tartoznak. 2. Cselédkönyv szerzése 
czéljából váltandó községi bizonyítványt a helyhatósáai orvos előzetes vizsaálata 
nélkül annak kiadni tilos, ki sikeres véclhimlőoltáso~ való átesését himlö

0
oltási 

bizonyitványnyal nem igazolja. 3. Az iskolatanitó az 1887. évi XXIL't. ez. 3. §-a 
alapján az újonnan belépő s védhimlővel való sikeres beoltását igazolni nem 
képes tanulók névsorát 3 nap alatt a községi elöljáróság utján az első foku 
hatóságnak köteles bejelenteni. Mindezen egyének névsora a 0) táblába írandó 
s egyuttal az első foku hatóságnak a további intézkedés tétele végett be
jelentendő. 

3. l!J) tábla. 

Ez a községi újraoltási jegyzőkönyv, mely megfelel az 1887. évi XXII. t. ez. 
· 4. s 5. §. követelményeinek s állandó vezetése fontos közegészségügyi tényező 

lehet. · 
Az I. számu közegészségügyi jegyzőkönyv mintái az itt mellékelt I. táblán 

láthatók. 

*** 

II. Járvány-ügy. 

Művem második részének megírásánál azon tiszta meggyőződés vezérelt 
ho,gy. a fertőző kóro~' ellen nem akkor kell küzdenün k,midőn a ragályos kóroknak 
m~1· i~en sok esot~1 mutatkoznak, hanem a járvány kitörését az által kell meg
előzmmk, hogy mar a szónányos esetek fellépésekor a ragály tovateijedésének 
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meggátlása szempontjából, mindazon óvintézkedéseket kell életbe léptetnünk, 
melyeket eddigelé a járvány teljes fellépése alkalmával, fáradsággal bár, de 
sikertelenül foganatosítottunk. A szórványos esetek révén legyen kötelességünk 
a járvány kitörését megakadályozni, mert a ragály tovateijedése ellen irányult 
óvintézkedések csak az egyes fertőző kórok mellett hatályosak, járvány esetén 
azokat végrehajtani lehetetlenség. Az államnak fökötelessége tehát mindent 
elkövetni, hogy a heveny fertőző kórok szórványos esetei is mielőbb a hely
hatóságnak tudomására jussanak. Ez elérhető : 

1. Ha a járványügy államosittatik s törvényei végrehajtását szakközegekre 
bízza. 

2. Ha a fertlíző kórok egyes eseteinek fellépésével azoknak járványnyá vál
ható eshetősége ellen törvényileg megszabott óvintézkedések foganatosítása 
körül önálló kezdeményezési jog a helyhatóságnak biztosittatik. 

3. Ha fertőző betegségek már szórványosan fellépő eseteinek kötelező 
bejelentése az egész országra kiterjedőleg törvény utján . biztosittatik. Ennek 
végrehajtása akadályba nem ütközik, ha a heveny fertőző kárba esett betegek 
ingyen gyógykezeltetését a törvény kimondja. 

4. Ha a fertőző kórok tovaterjedését gátló óvintézkedések a törvények 
szakaszaiba felvétetnek s ezeknek végrehajtása a szórványos esetek körül is 
kötelező. 

5. Ha a községi közegészségügyi szolgálat könnyitése czéljából minden 
községben a községi körorvos mellé egy értelmes ember állandóan alkalmaz
tatnék, ki ((beteg-bejelentő 11 név alatt, megállapított fizetés mellett, egyes köz
egészségügyi teendők végzésére begyakoroltatnék. Ezen beteg-bejelentő vezet
hetné a beteg-bejelentő jegyzőkönyvet, felügyelhetne a szoptatás- s dajkaságba 
adottakra, 1elenczekre, kisdedek ápolása s tápláltatására; továbbá a köztiszta
ságra, gyakorlati kiképzést nyerhetne a fertőtlenítési eljárásban s végezhetné 
a halottkémi teendőket. 

6. Megállapítandó a heveny fertőző betegségek sorozata; a nálunk gyttk
ran endemice s epidemice uralkodó fertőző kórok a következők : ázsia.i cholera, 
hasi hagymáz, vérhas, gyermekek hasmenése, himlő, vörheny, kanyaró, küteges 
hagymáz, visszatérő láz, roncsoló toroklob, hártyás torokgyík, hökhurut, gyer
mekágyi láz, szemcsés kötőhártyalob, veszettség s végre pokol var. E betegségekre 
vonatkozólag tartanám jónak a kötelező bejelentésnek országszerte való elren
delését. 

A <1J1írványügy»-ben kifejtettek, valamint az abban elősorolt törvények, 
kormány-szabályrendeletek képezik alapját a II. sz. községi közegészségügyi 
jegyzőkönyvek vezetésének. 

A II. sz. községi közegészségügyi jegyzőkönyv kötet-táblái: 

1.. F) tábla (beteg-bejelentő jegyzőkönyv). 
2. G) tábla (heveny fertőző kórok s járványok jegyzőkönyve). 
3. H) tábla (állandó szemvizsgálati jegyzőkönyv). 

Melléklete : 

K) tábla (bordélyházak s kéjnők ellenőrzési jegyzőkönyve). 

Jegyzet: A II. számu közegészségügyi jkönyv mintái az itt mellékelt II. táb
lán láthatók. 
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5. 

AZ ORVOSI TITOKRÓL. 

Dr. KoRNSTEIN LAJos-tól. 

Az orvosi titoktartás kérdésével utóbbi években orvosok és birák sokat 
foglal~oznak. A ,civ_ilis_atióval járó co~plicált társadalmi viszonyok az ezek 
n;)'.oman k:~?tkező v:szas ,he~.yz~te~ tes.z~k. szükségessé, hogy az orvos ki ezelőtt 
mmden. ~aJekozottsag. nelkul es mtmtióJa után legtöbL esetben eltalálta a 
helyes ll'anyt, melyet ide vonatkozó kérdésekben kövessen ma már az esetek 
b?n3'.?lodottsága mia~t, az ide vonatkozó elvek és törvény~k prrncis ismerete 
nelkul nem fog tudm boldogulni. 

.. Az orvos ezutá,n egy bizonyos előkészültséget ez irányban nem nélkü
lozhet, mer: a c?ncret esettel szemb~n állv~n, nem határozhatja el rögtönösen, 
olyan termeszetu-e_a ,re~ fele ~Hal ?izott ~itok, mely mással közölhető, vagy 
olyan-e, n;el:ret, a hatosagga~ koz~lm tai:tozik. Csak ha bizonyos megállapodott 
e~vek. ve~erh~ ő.t, csak ~1a is~en a mmden alkalommal követendő eljárást, 
sikerul kikerulm azon VlBzás allapotokat, melyek előállanak midőn a külön
"?öző,. ,sok~zor ellentétes érdeke~ összeütközése vagy a körül~ények sajátszerü 
ossz8:Jatszasa által ~arokba szonttatva oly tettek vagy nyilatkozatokra engedi 
magat eh·agadtatm, melyek nemcsak az orvost hozzák ferde helyzetbe de 
~okszor a be~eget is corr:promi~tálják. Csak az ide vonatkozó törvények h~lyes 
lSmerete fogJa megakadalyozm azon előfordulható collisiót mely annak hely-
telen vagy nem ismeréséből eredhet. ' 

Engedjék meg, hogy előadjam azt, mi az erre vonatkozó irodalom áttekin· 
tése után, dióhéjba volt foglalható. 
. S i~t mindjárt eleve ~egemlit~etem, hogy az orvosok ősidőktől fogva 
irányelvul fogadták, hogy mmdaz mit a hetea orvosával közöl hivatalos titkot 
képez,, mé? akkor is, h~ ~ be:eg kŐzleménye ~em tartalmaz reá nézve compro
m~tt~lo tenyt vagy koru~~enyt. «Aegrorum arcana, visa, audita, intellecti 
ahmmet nemo" volt a regi orvosok vezérelve s ezt foaadja a mai orvos is 
U:időn felavat.~sa, alkalmáv~l esküv~l kötelezi magát, hogy

0 
a beteg titkait, kivé~ 

ven ha ana torvenyesen koteleztetik, senkinek föl nem fedezendi. 
Az . orv?sra bizott tito,k oly term~szetü, hogy az e fölötti rendelkezési jog 

ő~. n~m illeti: A beteg csupan az orvosi segély elnyerése érdekében közli azt, s 
kozh azon biztos tudatban, hogy bármilyen fontos érdekek kivánnák is, az 
soha sem fog elárultatni. 

Igen helyesen irja, Brouardel,. hogy az orvosi titoktartás oly fontos érdek, 
hopha az ell:n~mon:lasban ~.an is a~ár a beteg, akár az orvos vagy bárki 
masnak magan_erdekevel,. az osszes tarsadalom elengedhetlen követelménye, 
hogy . ann~k mmden_ tagJa, legyen az bár becsülésre érdemes vagy nem, az 
orvos_i ~egel~t azon. biztos tudatban vehesse igénybe, miszerint titkát oly ember 
gondJaira bizza, ki soha, semmi körii.lmények között e bizalommal vissza 
nem él. 

Azonban nemcsak eskü kötelezi az orvost a hivatalos discretióra a tör-
vény is ugyanezt követeli. ' 

.. ~üntető törvényünk ide vonatkozó 328. §. következőleg hangzik: Azon 
kozhivatalnok, orvos, sebész, gyógyszerész, szülésznő, ki valamely család vagy 
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személy jó hirnevét veszélyeztető s hivatalánál, állásán~l ~agy foglalko~ásánál 
fogva megtudott, vagy reá bizott titkot alapos ok n~lkul. más~ak fo~!edez, 
vétséget követ el s a sértet fél inditványára három honapig ter.iedheto fog
házzal s 1 OOO frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntethető. 

A 329. §. hozzá teszi, hogy nem tartozik .az előbbi sza_~asz ~·endel_kezé~e 
alá ha a megjelölt személyek a tudomásukra Jutott vagy reaJok b1zott titoki-ol 
a hatóságot kötelességökhöz ·képest értesifük, vagy .ez álta~ megkérdeztetvén, 
vagy mint tanu kihallgattatván, azt a hatóság előtt folfedez1k. 

0 
A midőn tehát a fölavatási eskü s a büntető törvény az orvost egyaránt a 

hivatalos titok megőrzésére kötelezik, ennek viselkedése minden eshet,őséggel 
szemben világosnak látszik, s mégis lehetnek körülmények, ~~lyeknel ~ze,n 
eljárás rideg keresztülvitele másnak ér~e~eit ~ly ~rzék~nyen se~·ti, s oly vISzas 
helyzetet teremt, hogy sok orvos tétovaz1k, s mkabJ:i follebbe;1ti ~ fátyolt ~zo~1 
titok elől, melynek hátrányos, sokszor végzetes kovetkezmenyeit egyedul ő 
ISmen. 

Vegyünk egy példát az orvos-gyakorlat~ életben előfor~ul,é szám?s esh~: 
tőségek közül. Vegyük föl az esetet, melynel a ház,as.u~ando ~el hozzatartozoi 
tudakolják a másik fél házi orvosától annak egészsegi allapotat. 

Ha a házasulandó esetleg görvély-, gümő- vitgy bujakórban szenv~d, s 
ha a véletlen ágy hozza magával, hogy egyedül az orvosnak állaI?a h~talmabitn 
az általa ismert s hivatásánál forrva megtudott kór megnevezese altal meg
akadályozni a házasságot, mely 

0

mindkét félre sőt. a _jöve~~ő generátió~·a 
nézve is hátrányos. Lehet e ily alkalommal az orvosi chscret10t megtartam? 
Nem élhet-e az orvos itt a törvény adta azon jogával, melynél fo~va alapos ok 
jelenletében a hivatásánál fogva megtudott körülm~nyt közölheti? , 

Bármily paradoxnak tünjék föl, hogy az orvos. il~ fenye~e~ő hátranyokkal 
szemben szigoruan ragaszkodjék az eskü vagy torveny betm~e~ s _ne "."esse 
macrát közbe midőn egyedül ő volna hivatva e hátrányokat elhantam, a titok
tartás szentsége oly természetü, hogy a ma.gánérdeknek, bármily fontosnak 
tartjuk is, föl nem áldozható. , . , 

Ám más oldah·ól az orvos a fenforgo esetben is sokat tehet s ne nezze 
tétlenül a fenyegető veszélyt, kövessen el mindent, hogy a házasságot megak3:
dályozza, használjon föl minden m~g~nge~hető eszk?zt, m.~lylyel ez~ teheti, 
közölje saját felével, kinek bizalmát bnJa, mmdazon kai:os kovetke.zm.~nye~et, 
melyek ilyen házasság kötése által származhatn~k, ~supan ~ v~le l~ozlott hiv~
tásszerú titkot ne árulja el, s ne szolgáltassa ki ezalt_al ~elet, illetőleg az att?l 
nyert bizalmas értesitést másnak, mert így az orvosi si~eres gya:korla:t egyik 
lényeges momentumát, az orvosi karban való feltétlen bizalmat rngatJa i:ieg. 

Hasonló dilemmába juthat az orvos a kérdésekkel szemben, melyek hazas 
felek között merülhetnek föl, midőn egyik fél törvényes válás végett a másik 
fél kezelő orvosától kér annak betegségére vonatkozó fölvilágositást. Igen ter
mészetes, hogy az OTvosnak a hivatásszerü titoktartás kötelezettség~nél fogva 
minden nyilatkozattól tartózkodnia kell s e kötelesség~ m_ég aklw~· is fennáll, 
ha az orvos mindkét fél kezelő orvosa s ha tőle az egyik fel a másiknak vala
mely törvényes válásra ürügyet adható betegségre vonatkozó fölvilágositást 
lli~ . 

Sok vitát idézett elő azon kérdés eldöntése, valjon a kezelő orvos biz
tositó társulatok tudakolására az orvosi discretió kötelességének megszegése 
nélkül feleki-ől szóló egészségi bizonylatot kiszolgáltathat-e? 

Tudvalevőleg a biztositó felek ily esetben az orvost egy ahíirással ellátott 
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nyilatkozat utján a titoktartás kötelessége alól föloldják s a biztositó társulatok 
viszont kötelezik magukat, hogy az orvostól nyert értesitést a leanagyobb 
discretió alatt tartják. 

0 

Tekintélyes orvosok s orvos-egyletek főkép Német- és Francziaorszáaban 
ily biz.onylatok kiállitásának jogosultságát a kezelő orvos részéről megtaga°dják 
azon mdokolással, hogy a felek nem ismervén feloldási nyilatkozatuk hord
erejét, nem képesek elbirálni, hogy az orvosi titok nyilvánossá tétele nem 
jár-e a félre magára vagy annak családjára háramló kárral? · 

A titoktartási kötelezettség ily tulszigoru alkalmazása már tullő a czélon, 
mert elvégre a titok feletti feltétlen rendelkezési jogot a megbizótól elvonni 
nem lehet. De meg azon felül a kezelő orvos csupán a megbizó által közlötteket 
adja a biztosító társulatnak tudomására, az abból levonandó következményeket 
s a véleményt a társulat alkotja magának, tehát némelyek által táplált azon 
aggodalom, hogy az orvos a fél által nem ismert, s olykor reá nézve hát-
rányos tényeket szolgáltatná ki a társulatnak, elesik. · 

Ha még hozzá tesszük, hogy a biztositó társulatok nyilatkozatuk alapján 
az orvosi értesitést csupán a kötendő biztositás érdekében használják föl, 
egyébként a legszigorubb titoktartásra kötelezik magukat, nem volna helyén 
levő, ha az orvos egy a fél részéről is jogosan kivánt értesités megtaaadása 
által egy kétségen kivül üdvös intézményt - mint minő a biztositás -
lehetetlenné tenne. 

Épen ilyen indokolatlan volna, ha a kezelő orvos a titoktartás köteles
ségének ürügye alatt a biztosító társulatok részére gyógykezelésük alatt állott s 
meghalt egyénekről szóló, a halálokot vagy a lefolyt betegséget vázoló értesitést 
ki nem szolgáltatná, midőn halottkémi eljárásunk szerint a gyógykezelő orvos
nak a behigyminiszteriumnak 1876. évben kélt 31.025. sz. rendelete értel
mében a halálokról a halottkémet úgyis értesíteni tartozik, s a mit a kezelő 
orvos a biztositó társulattól megtagadott, azt a hatóság utján a társulat bár
mikor megtudhatja. 

Nagyfontosságu azon kérdés eldöntése, vajjon a kezelő orvos. ki hivatása 
közben valamely bűnös cselekmény pl. erőszakos művi elvetélés, vagy erőszakos 
sértés s~b. tényének tud?.másá~·a ju~, ezt ,följelenteni tartozik-e? A törvény 
nálunk ily esetben nem koveteh a felJelentest, de vannak sokan, kik társadalmi 
érdekbőt azt kívánatosnak tartják, azon nézetet hangsulyozván, hogy ezen 
k?telesség ~el~esités~ sok~al font~sabb. érdek, mint a titoktartásé s hogy a 
luvatásszeru titok kopenyevel palastolm bűnös cselekményeket, annyi volna 
mint felbátoritani a bűnöst s a bűn ismételt elkövetését előmozdítani mi 
bizonyára _nem áll társadalmunk érdekében. Brouardel élesen kikel ily felfogás 
ellen, szermte a kezelő orvost ki hivatása közben s ennek folytán jut ily bün
tény~k tud?m~sára, a ?ivatalos eskü kötele~ettsége köti s neki a tényt nyilvá
nossagra vmm s a hatoság tudomására adm nem szabad, bár másrészt köte
lessége az orvosi gondja alá bizottnak compromittálása nélkül minden eszközt 
megragadni, hogy ily bűnös műveleteknek eleje vétessék. 

Midőn így néhány esetet elősoroltam volna, melyeknél a kezelő orvosnak 
ethikai, eskü- és törvényszabta kötelessége a fele által reá bizott titok meg
őrzése, most azon esetekről kell megemlékeznem, melyeknél az orvosnak a 
törvény értelmében kötelessége még a hivatása közben is tudomására jutott 
titkot is fölfedezni. 

A magyar büntető törvény csak két esetben kívánja a büntettek följelen
tését, az egyik a felségsértés bűntettére vonatkozik, melynél a 135. §. szerint 
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általános kötelességgé teszi a följelentést s így tehát az orvos még ha hivatása 
közben jut is tudomására annak, hogy felségsértés elkövetése czéloztatik, erről 
a felsőbbségnek jelentést tenni tartozik. . 

A másik följelentési kötelesség a büntető törvény 230. §-ban foglaltatik, 
mely szerint, midőn olyan tények vagy bizonyítékok tudomásával biT valaki, 
melyektől ártatlanul vizsgálat alá vont egyén~k fölm~ntése, vagy ~rtatlanul 
elítéltnek kiszabadulása függ, a följelentésnek mmden korulmenyek kozott meg 
kell történnie. 

A franczia törvény ez utóbbi kötelességet nem irja elő s tényleg Brouardel 
még ily esetben is hallgatást ir elő az orvo~nak az?n indoko~á~sal, hogy ,az 
orvos és fele között fennálló viszonyon az rmtsem valtoztat, mmő az orvoslast 
kereső fél minők ai érdekek és körülmények, melyek esetleg a titok megsze
gését köv~telnék. Ő a legszigorubb végletekig menő titoktartást aiánl s egy 
ártatlanul elítélt megmentésére minden más mód és esz~öz alkal~azását hozza 
javaslatba, csakhogy az orvosi titok szentsége sértetl?nul mar~dJon., . „ 

Az említett két eseten kívül, van az orvosnak meg egy felJelentesi koteles
sége, melyet a kihágásokról szóló büntető törvény 99. §. követel tőle, járvány 
vagy ragály kitörése esetén. . . .. . . , , 

Ily eminens fontosságu társadalmi erdek megkovetelheti e kivaltsa9os 
intézkedést, melynek folyamán különben is alig keletkezhetnek valamely egyent 
vagy családot érintő compromitáló körülmények. 

Midőn így törvényeink az orvosi titok szent~é~ére va.ló. tekint,ette.l csak a 
leasürgősebb esetekben követelik annak megszegeset, feltunőnek latszik, hogy 
az0 orvostól, mint tanutól, mégis megkövetelik, hogy a vizsgálat tárg~ára vonat„ 
kozó még orvosi minőségében megtudott körülményeket is feldentsE:, mert a 
törvény értelmében csupán a papok vannak e kötelesség .aló~ föli;nent:ve ~r~~a 
nézve, mit gyónás alkalmával s az ügyvédik arra nézve mit hivatasbeh mmo-
ségükben tudtak meg. . .. , . . 

A franczia törvények az orvosra nézve terhelő ily kotelesseget n~i;n 1Smenk 
s az orvosok ott tényleg mint tanuk vallomásukat megtagadhatJak, ha ez 
oly körülményt érint, mit orvosi működésük alkalmáv~l tudtak meg. . . 

Felette kívánatos volna hogy e kiváltság nálunk is az orvosra kiter1esz
tetnék, s hogy judicaturánk' az o~vosi titok szentségét a gyón~s. sz~ntség~ és 
az ügyvédek hivatásszerü titkával egy rangba helyezve a franczia Jogaszok altal 
elfogadott álláspontra helyezkedjék. .. , .. 

Röviden összefoglalva a mondottakat, a k~zel~ or'."o~ tor~.enysze~·~leg 
csak az általam idézett esetekben kötelezhető a hivatasbeh titok folfedezesere, 
bármily más esetben erkölcsi kötelessége, de felavatási esküje s a büntető tör
vény értelmében tartozik a hivatása közben tudomására jutott minden tényt 
titoknak tekinteni, s ha a tudomására ily módon jutott tények bünténJ.:ek v~l
nának is s ha ezek az orvos feljelentése nélkül büntetlenek maradnanak is, 
tekintett~! arra, hogy az orvos kötelessége a gyógyítás s nem a bűnö~ felje: 
lentése, tekintettel arra; hogy a gyógyítás sikeres . e~~közlé~e m~gkovetelt, 
miszerint a fél minden félelem és utógondolat nelkul, tel,1es bizalommal 
kell hogy viseltessék orvosa iránt, még a tudomásunkra jutott bűntények 
esetében is hallgatás a kötelességünk. 
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6. 

A TRAUMATICUS NEUROSISRÓL. 

Dr. DoNATH GYULÁ-tól. 

Midőn egy gyakorlatilag minden irányban fontos kóralakról érteke:r.em, 
mely hazánk orvosi irodalmában, tudomásom szerint, eddig még nem lett 
bővebben fejtegetve - akkor ennek oka, úgy vélem, ugyanaz, mint a miért az 
angol orvosok először lettek e kóralakxa figyelmessé és éles észlelő tehetséggel 
annak fövonásait körül is vonalozták, és csak későbben tették azt Német- és 
Francziaországban tanulmány tárgyává. Ezen ok pedig a folyton nagyobb 
mérveket öltő vaspálya-forgalom, mindinkább gyakoribb katastropháival, mely 
vaspálya-forgalom fejlödédésének tetőpontját először hazájában, Angliában, 
érte el, és csak későbben Franczia- és Németországban. Nem csoda tehát, hogy 
vaspálya-forgalmunk aránylag még csekélyebb fejlettségénél ily megbetegedések 
szintén ritkábban fordulhattak elö és vonhatták magukra az oxvosok figyelmét. 

Alapvető volt e téren Erichsen 1866-ban első kiadásban megjelent mun
kája: ccOn railway and other iriJuries of the nervous system », melynek sympto
matologiája oly kimeritő, hogy a legújabb buvál'latok csak némely pontban 
voltak képesek azt kiegészíteni; a könyv azonban a continensen alig keltett 
figyelmet. Érdekes, hogy Erichsen a ((railwayspine11 kifejezést már a régibb 
angol sebészektől vette át, és hogy szerinte Cooper, Bell, Abercrombie és mások 
idevágó és általuk helyesen értelmezett észleleteket közöltek. 

Csakhamar következtek Erichsen után az amerikai orvosok, számos 
észlelettel és beható tanulmányokkal. - Németországban az első közlemények 
Westphal iskolájától erednek, és pedig 1876-ban Bernhardt-tól és 1878-ban 
Westphal-tól. - Nem lehet itt föladatom a railwayspine történetét kifejteni, 
csak nehány főbb mozzanatát óhajtom kiemelni, melyeknek szem előtt tartása 
a kóralak helyesebb méltatását és könnyebb fölismerését előmozdithatja. -
Moeli 1881-ben, valamint az amerikai orvosok Walton és Putnam 1883-ban 
voltak az elsők, kik különös súlyt fektettek az itt mutatkozó állandó psychicus 
elváltozásokra, a miért is különösen a két utóbbi szerző a betegség lényegét az 
agykéreg zavart müködésében kereste és ebből kifolyólag a <crailway-braim 
(((vaspálya-agy 11, <e vaspálya- gerinczagy 11 helyett) elnevezést ajánlotta, mely kétség
kivül helyesebb is. Walton és Putnam azonkivül, épen úgy, mint későbben 
Charcot, kimutatták e betegség rokonságát a neurasthenia- és hysteriával, vala· 
mint megfigyelték az itt előforduló anrnsthesiákat, melyeket egyidejűleg és 
függetlenül tőlük Oppenheim és Thornson Westphal klinikáján behatóan tanul
mányoztak, mely tanulmányokban 1883 és 84-ben ugyanott én is részt vettem. 
Ha most még tekintetbe vesszük, hogy nemcsak vaspályaösszeütközés, hanem, 
mint Erichsen is már kimondotta, mindenféle erős rázkódtatás okozhatja ez 
idegbántalmat, akkor legjobbnak látszik még a traumaticus neurosis elnevezés, 
mely mind az eredetet, mind a fölismerhető anatomiai elváltozások hiányát kife
jezni akaija. Azonban látni fogjuk, hogy az idegrendszer súlyos anatomiai 
elváltozásai is léphetnek föl e betegség folyamán. 

A traumaticus neurosis fogalmából, mint már Erichsen fölállitotta, ezek 
szerint ki van zárva minden súlyos mechanicus látható lrnsio (erős zúzódások, 
súlyos koponya- és gerinczoszlop-sérülések, idegelszakadások, másodlagos lobos 
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folyamatok stb); vagy ha könnyebb sérülések történtek (bőrlehorzsoláso,k, 
könnyebb zúzódások, talán csonttörés is), akkor ezek rendes gyógyulása utan 
súlyos idegrendszerbeli tünetek maraonak fenn, melyek directe ezen sériilésekre 
nem vezethetők vissza. 

Ha e kórkép diagnostikai nehézségeket okoz, akkor ez leginkább abban 
rejlik, hogy itt szembeszökő, goromba elváltozásokkal nem találkozunk, és hogy 
az orvos az első fölületes benyomás alapján, mint gyakran tapasztaltam, 
nagyon i~ hajlandó mindjárt simulatiót fölvenni, főleg. ha kártéritésr~l ~an s~,ó. 
De a ki türelmesen és behatóan eszközli a fontosabb idegrendszerbeh funct10k 
vizsgálatát és különösen a psychére is figyel, az a traumaticus neurosis diagno
sisát csakhamar meg fogja állapithatni, mivel itt állandó syml?tomák~t és olya: 
noknak egész sorát leli, melyekről a betegnek még tudomása smcs; fol fo.g neki 
tiinni ezen betegeknek közös habitusa, kik a legkülönbözőbb helyeken és időben 
a legkülönfélébb katastrophákon mentek keresztül, .egymással nem éri~tkeztek 
és az illető kórleirásokat bizonyára nem olvasták. Mmden szakorvos tudJa, hogy 
a simt3latiók itt a ritkaságok közé tartoznak. . , 

A llandó és diagnostikailag nag'Y.fontosságú symptoma a psychicus elval
tozás, azért is első helyre tesszük, noha az orvosok által csak későbben lett 
fölismerve és kellően méltányolva. . 

A psychicus elváltozás, főleg a melaricholicus és hypochon0ncu~ !~hangolt
ság képét mutatja. Domináló szerepet játszik n~ha a ~mentia; ~·itk~bbak az 
epilepsia tünetei, vagy ennek psychicus _rnqmvalensei (~orongos allap_o~ok, 
ő1jöngési rohamok, melyekre a betegek vissza nem emlekeznek s effelek). 
A betegek i·endesen tudják saját kedélyelváltozásukat, részvét~~nek, hallga~agok, 
keresik a magányt, folyton bajukra gondolnak, melyről egyedul szokta~ sziv~sen 
beszélni; súlyos megbett>gedésükről meg vannak gyéíződve, nagyon mgerl~~e
nyek, könnyen sírnak; akaraterejük csökkent, a zavarodottság kép~t ~~~atJ8'.k, 
félelmi állapotokban szenvednek, melyek néha rohamosan lépnek fol es on~yil
kosságra vezethetnek. Különösen rettegnek mindentől, a mi őket balesetukre 
él~nken emlékezteti (a mozdony f~tyül~se,, sze;encsétlen~l já~-t ,tüz?_l~ólm~l, 
mmt én 2 esetben tapasztaltam, a tüzoltok sipol~sa. stb-) ; ugys~i~~en. fohzga~a 
őket minden könnyű rázkódtatás, zörej, az orvosi„vi~sgalat, a bll'Ol k~hallgatas. 
Az emlékező tehetség, különösen a baleset után tortentekre vonatkozolag, csok
kent ; én ezt már a katastropha utáni 3. napon é~zleltem. Képtelenek bá~mely 
rendszeres hosszabban tartó foglalkozásra (olvasasra stb.), mert szerencsetlen
ségük mindig eszükben jár. Álmatlanok, vagy rossz álom.képeik vannak, melJ:ek 
gyakran az átélt borzalmakra vonatkoznak. Hypochondncmi állapotukban mm-
den sensatiót szeretnek szorgosan megfigyelni. . . , 

Fontos tudni, hogy cc ezen psychoticus állapot a traumaticus n~urosis neha 
egyetlen symptomája»; azért is ezen elmezavar találóan traurnaticus psycho-
sisnak lett elnevezve. . 

A főfájás majdnem állandó symptoma, úgy8.~intén fáJdalrnak ,a ge1:~ncz
oszlopban, különösen az ágyék- és keresztcsont tá3an, n;ielyek nyomasra, faJdal
masök, kiváltkép a processus spinosi. A mozgá8. a. ~ennczoszlopban ~eha ,nly 
fájdalmas, hogy a betegek óvatosan kelnek fol, Jarnak, fordulnak es neha 
kezeikkel is támogatják gerinczoszlopukat. . , , . . , 

Nagy diagnostikai fontossággal birnak az l!'naesthesiák é~ az erzeki funct~ok 
zavarai, melyekről a betegeknek gyakran semmi tudomásuk mncs:A bő~nek,neha 
a nyákhártyáknak is, tapintási és fájdalmi érzése csökkent vagy hiányz~k, föleg„a 
sérült oldalon. A hemianrestbesia, többnyire tökéletlen, az ana;isthet1cqs teru-
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letek szabálytalanok, néha vizsgálatról vizsgálatra változók, és az anaistheticus 
területek az érzékenyektől nem mindig határolvák el élesen. 

A látás, hallás, szaglás, ízlés gyakran az egyik vagy mindkét oldalon 
csökkent. 

Nem ritka a dyschromatopsia és achrornatopsia. A látótér gyakran szűkült és 
pedig mind a fehérre, mind az egyes színekre nézve. A látótért gyorsan és 
megközelítően megvizsgálhatni, hogyha az orvos és beteg egymásnak pupilláit 
rögzítik és az orvos ujjait a látótér határán mozgatja ; a betegnek látótere 
akkor vagy ugyanazon kiterjedésűnek mutatkozik, mint az orvosé, vagy pedig 
szűkebbnek. Biztos eredményt azonban csak az exact perimetricus vizsgálat 
ad. Itt is a szűkület a sérült oldalon erősebben szokott kifejezve lenni. A hol 
ezen anaisthesiák és látótérszükületekjelen vannak, ott úgyszólván pathognosticus 
jelentőséggel bírnak. 
. A mozgási zavarok főleg általános izomgyöngeségben, vagyis az önkényes 
innervatio csökkenésében jelentkeznek. A mozgási excursiók gyakran fájdalmak 
által korlátoztatnak, mint különösen a csipöizület vagy gerinczoszlop ízületeinek 
~ozgatásánál. Paraplegiák-, hemiplegiák- , monoplegiák- és functionalis coxal
giákról, valamint a kóros képzelet okozta járási nehézségekről (dysbasia, 
ideogen hűdések, mint ezek a hysteriánál előfordulnak) említést tesznek Charcot 
és a franczia orvosok. Gyakori a kézreszketés, különösen az azokra irányzott 
figyelemnél vagy lelki izgalmaknál. Valóságos paralysis agitans is fejlődhetik, 
mely tudvalevőleg néha erős ijedtség vagy trauma által jöhet létre. 

A bőrreflexek az anaistbesia vagy hyperIBsthesia szerint csökkentek vagy 
fokozottak. In,reft exek rendesen fokozottak. Pupilla-különbség néha előfordul, 
ritkábban reflectoricus vagy absolut merevség. 

A beszéd lassu, vontatott, vagy görcsös. 
A pulsus gyakran gyorsult, néha állandóan; különösen szaporább lesz az 

már csekély erőlködések és jelentéktelen behatások következtében. Néha való
ságos szivgyöngeség is fejlődhetik. Bő izzadások, a baj kihullása és gyors őszü
lése is észleltettek. 

A betegek gyakran étvágytalanságról, dyspepsiás tünetekről panaszkodnak, 
és a hiányos táplálkozás következtében lesoványodnak. Gyakori a székrekedés 
és bő vizelés. A nemi erő már a psychicus depressió folytán csökkent vagy 
megszűnt. 

Ha összefoglaljuk a mondottakat, akkor a traumaticus neurosis képében 
sok hasonlóságot látunk egyrészt a neurastheniával, másrészt a hysteriával, habár 
isme1iük, hogy sem az egyik, sem a másik nem fix kórfogalom. A neurasthe
niával közös a fokozott ingerlékenység és könnyű kimerülés; a hysteriával 
az érzési és érzéki functionalis . zavarok, valamint a mozgási hüdések. Van 
azonban a traumaticus neurosisnak a többi közt egy igen jellegzetes, az említett 
két kóralaktól megkülönböztető vonása, és ez a mély kedélydepressió. Nem 
szabad azonban elfelejtenünk, hogy a traumaticus neurosis kórképe nem egységes, 
hogy nemcsak a psychosis és neurosis keverékét képezi, hanem némely esetek
ben lassan fejlődő anatomiai elváltozásokra vezet, mint pupilla-merevségre, 
opticus atrophiára és más súlyos tünetekre. 

Tévedés lenne azt hinni, hogy ezen psychicus trauma csak oly egyé
neknél fordul elő, kik, miután csak saját munkájuk után élhetnek meg, a 
jövőjük miatti gond által gyötörtetnek; mert a tapasztalat tanítja, hogy e kóros 
állapot lényegében változatlan marad még akkor is, ha a betegek kártérítési 
igényei kielégittettek - vagy ha mint vagyonosok, erre nem is szorulnak. 
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Sokkal nagyobb jelentőségü itt az átélt ijedtség, a psychicus shock. Ez utóbbi 
fölfogást Löwen:feld is osztja (Münchener med. Wschrift Nr. 38-4·0.), ki 
a traumaticus neurosis keletkezéséhez a traumát nem is tartja szükségesnek, 
hanem az izgalmat és ijedtséget. Azért is a <ctraumaticus» elnevezést sem 
tekinti szabatosnak. Ehhez járul a mechanicus rázkódtatás, mely valószinüleg 
oly finom , de általunk ki nem mutatható elváltozásokat hoz létre az ideg
rendszerben, melyek következtében a restitutió in integrum gyakran lehetet
lenné válik. 

A fejre való esés vagy ütés következtében föllépő commotio cerebri, annak 
régi fogalm a szerint, valószinüleg csak egy bizonyos, rendesen enyhébb formája 
a traumaticus neurosisnak, melynek tanulmányozása az utóbbi kóralak meg
világításában kívánatos volna. 

A következő eset fölötte tanulságos azáltal, hogy a railway-spine, hogy úgy 
mondjam, tiszta képét mutatja, a mennyiben az azelőtt egészséges egyén a 
vasuti összeütközés által semminemü látható sérülést nem szenvedett, a katas
trophát csak az összeütközés után tudta meg, és noha az egész éjjel még 
a szerencsétlenség színhelyén önkényt segédkezett, már a következő napon 
nála a betegség jelei minden kétséget kizárólag jelentkeztek. 

Az általam fölvett kórrajz, mely egyszersmind orvosi véleményadás tárgyát 
képezte, Frenkl Sándor collega ur által, ki a beteget hozzám vezette, a <1 Gyó
gyászat» 1890-iki 29. számában lett közölve. 

B. Gy. 21 éves ftiszerkereskedő segéd, az 1890. évi május hó 25-én körülbelül 
esti 101/4 órakor történt rákos-csabai vonat-összeütközés alkalmával, a Gödöllő 
és Péczel állomásokon még megtoldott külön személy-vonatnak, az utolsótól 
számított körülbelül nyolczadik kocsijában foglalt helyet, a vonat gépének 
hátat fordítva. Az összeütközés pillanatában aludt , a midőn hirtelen egy nagy 
rázkódtatásra ébredt fel, és csak megrémült környezetének elbeszéléséből tudta 
meg, hogy az iménti rázkódtatás már a gyorsan egymásután következett 
második volt. A kocsi ép maradt, és annak utasai nagyobb sérüléseket nem 
szenvedtek, eltekintve néhány nő elájulásától. 

A lökés folytán ülőhelyéről előre esett, még pedig úgy, hogy fölébredésekor 
kezeivel a padlóra dűlve találta magát. Azonnal szédülést és hányingert érzett, 
úgy hogy feltápászkodva, az ablakhoz lépett és hányt. Ezután a nélkül, hogy ő 
vagy a kocsi utasai a rázkódtatások okát tudták volna, nyitva lévő kocsiajtón 
kiszállottak, s csak ekkor tudták meg a mögöttük jött vonat által okozott 
összeütközési katasztrófát. Kiáltások és jajveszéklések hallatszottak, azonban a 
sötétség, valamint a vonatukba ütközött mozdonynak gőze miatt nehéz 
volt a tájékozás; mig pár perez mulva a gőz kiáramlása megsziint és kellő 
világitási eszközöket nyerve, másokkal egyetemben önként segédkezbetett. 
Remegve nagy felindulás közt segített egy sulyosan sebesült katonát, és más 
kiilönféle emberroncsokat, a kocsiromok közül kihuzni, mig körülbelül 11/2 órára 
az első segélyvonat megérkezett. Ezután még körülbelül fél óráig izzadtan, a 
szabadban fázva kellett a Budapestről jövő második segélyvonatra várnia, mely 
az utasokat Budapestre szállitotta. Itt megérkezvén, még mindig remegett és 
fázott, épen azért gyalog sietett, és utközben felmelegedés czéljából egy csésze 
teát ivott és anélkül, hogy otthon lefeküdt volna, egyenesen üzletébe ment, 
foglalkozását végezni. Munkája nem folyt többé úgy, mint az előtt. Izgatott, 
bágyadt, levert volt, s ha csak ideje engedte, elmerülve üldögélt. Az első napon 
ezt csak mulékony dolognak, az izgalmas eset és az álmatlanul eltöltött éj 
utó~atásának tartotta i még a vevők kiszolgálás& közben is folyton és mindig 
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jobban elmélázott. A mellett nagymérvű feledékenységet mutatott, úgy, ?ogy az 
imént emlitett katasztrófa részleteire is csak nagy nehezen emlékezett vissza, és 
főnökének, ki azelőtt vele mindig meg vala elégedve, folyton tuszkolnia kellett 
őt, hogy teendőit végezze, úgy hogy ő maga is állapotának komolys~gára figyel
messé lett. Azonkivül feje azóta lüktet, fáj, különösen a baloldali halántéka; 
néha szédülés is fogja el és csak nagy megerőltetéssel végzi teendőit üzletében. 
'restsulya állitása szerint pünkösd óta (midőn utoljára mérette magát) öt 
kilóval fogyott. . . . . . 

Az egészséges családból származó beteg középnagyságu, eléggé Jól kifeJlett 
csontvázzal és izomzattal bir. Arczszine és a látható nyákhártyák meglehe
tősen halványak, mig azelőtt állítólag egészséges piros szinüek voltak, úgy hogy 
ezen változás, mint mondja, környezetének és ösmerőseinek is feltünt. Járása 
kirné nehézkes, s állitása szerint könnyen és gyorsan elfárad. Feje egyes napok 
kivételével folyton fáj, és ilyen szabad nap után következő napon sokkal 
hevesebben. 

A beteg lassan, kissé halkan, majdnem vontatva beszél, és egész viselkedé
sében a mély bánat, szomoruság és levertség képét mutatja. Feje renilesen fejlett 
brachycephal. Pupillák egyenlők, fényre visszahatnak. Arczán és a koponyán ~yo~ 
másra fáj<lalmas pontok nem találhatók. A gerinczoszlopon az első mellcsigo
lyától kezdve egész az első lágyék-csigolyáig erősebb nyomás1:a fájdalm~t ér~~· 
A nyomás által előidézett fájdalom az elsőtől a nyolczadik mellcsigolyaig 
kisebb fokú; mig a kilenczedik mellcsigolyától az első lágyék-csigolyáig, a 
nevezett módon előidézett fájdalom sokkal jelentékenyebb, úgy ezen helyen az 
érintés is fájdalmas. Hátfájást ezen idő alatt nem érzett. Nyelve meglehetősen 
reszket. Kinyujtott karoknál az ujjak különösen a bal kézen kissé reszketnek. 
Szivdobogása állandóan van; a szivhangok tiszták. A legkisebb zajra összerez
zen és heves szivdobogást kap. Mély belégzésnél a beteg balolda.lt szurást érez, 
a melyet a negyedik és nyolczadik borda között az axillaris vonalban localizál. 
A has nyomásra sehol sem érzékeny. Izomerő állitólag tetemesen csökkent.: 
azelőtt, mint mondja, balkeze kis ujjával képtis volt 20 kilót magasra feleme~n!, 
a jobb kéz nyomó ereje most a dynamometeren 58, a bal kézé 56 ~~l~. 
Tapintás és, fájdalom-érzés, a fejen, törzsön, és végtagokon nem m~tat feltunő 
változást. Etvágy meglehetősen jó ; szék és vizelet rendes. Erectiókban nem 
tapasztalt változást. A reflex-ingerlékenység jelentékenyen fokozott, azonban. 
egyenlőtlenség mutatkozik a két oldalon, a mennyiben a térd- és. hasreflex a 
baloldalon erősebb mint a jobboldalon, ellenben a cremaster-reflex a Jobboldalon 
élénkebb, mint a baloldalon. Az inreflexek a felső végtagokon nem mutatnak 
feltűnő eltérést a rendestől. Az exact perimetrikus vizsgálat nem mutat feltűnő 
váltOzást, valamint a szineket is rendesen tudja megkülönböztetni. Izlés és 
szaglás rendes. 

'rraumaticus neurosist a többi közt az utóbbi időben 2 szerencsétlenül járt 
tüzoltónál is észleltem, kik közül az egyik gyakorlat közben a 3. emeletről 
leesett és ki még észlelés alatt van. A másodiknak kónajzát röviden akarom 
közölni. · 

U. E. 24 éves tűzoltó azelőtt mindig egészséges volt. 1889 május 18-án a 
tűzoltó vonattal az égés szinhelyére ment. Hátul _a kocsin ~llván, i;?elyh~z 
rudjával még egy utána következő kocsi volt erősitve, egy hll'tele_n zo~~en~s 
következtében a gyorsan haladó szekérről hátra a következő kocsi rudJara es 
innen az utóbbi kerekei közé esett. Elég lélekjelenléte volt, hogy mag.~t .. a 
kocsi hosszte11gelyével párhuzamosan a földre vesse, úgy hogy a kerekek kozott 
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fekve maradt. De miután még félig ülő helyzetben volt, a kocsi feneke fejét 
kissé előrenyomta és gerinczoszlopát érintette, ezáltal J:?elléne~ al,só ~észe a 
testéhez erősitett szerszámra nyomatott. Ekkor elveszte eszmeletet es ezen 
állapotban a Rókus-kórházba vitetett, hol 24 .óra mulva mag~hoz tért., · 

Nagy fájdalmakról pa~aszkod,ott a ger~nczosz;opb~n es ~z ~lso borda
tájékon, a melyek akkor, mikor nalam a kovetkező JUnms ~1-en J~lentk~ze~t, 
még csekély fokban megvoltak. Lehangolt kedél~ü ~~n, ~mg ~zelőtt mmdig 
jókedvű volt, kezei reszkettek és általáno~ gyengeseg feJlődott nala. .. 

Étvágyát elvesztette; legjobban érezte magát az ágyban. Langyos furdők 
enyhitőleg hatottak rá. Két hét multán elhag~ta a kórházat. . . , 

Status praesens. Középtermetű, jól fejlett csontváz- és izomzattal, JOl 
táplált, friss arczszinü. Pupillák .egyenlők, fényr? reagálnak. , , • , 

A fejen fájdalmas pontok ki nem mutathatok. Nyak-, felső mell· e~ ag~ek: 
csigolyák nyomásra igen fájdalmasak; a kereszt ~áj ékon a k~t oldalb3'. kisuga1·~0 
fájdalmakról panaszkodik. A processus xyphoideus sterm, az also bordaiv, 
továbbá a térdek főképen a baloldali condylus femoris internus, nyomásra 
fájdalmasak. Az Ízületek szabadok, passiv és activ mozgások egyaránt jól kive
hetők. 

A beteg hamar kifárad a járásban úgy, hogy utközben gyakran le kell 
ülnie és pihennie. A nyelv nem reszke! föltünől~g, de erős, trem.or ;n~ni;ii:m v~n 
jelen. Kéznyomás igen gyenge, sehol smcsenek eszrevehető. taf!mtaserz~si. el~al
tozások. Beteg lassan beszél, szomoru és arczán a mély lelki f~Jdalom kifeJezese. 
Ha az egyik oldalról a m~sikra fekszik olyan érzete van, mmt_ha a ?el~k oda 
mozognának. Az omnibuszban való mene~ nagyon megrázk~d.!a~Ja, azert J~b?~n 
szeret gyalogolni Sokat álmodik és, n;iindig kellemet~en~ ~ulo~os.en, az, eseseről 
a kocsiról. Etvágytalan, keményszeku, A test megrazkodasa kohogesnel a leg-
élénkebb fájdalmakat okozza a háton és az alsó bo7~ai': tájékán. , . .. , 

A kezelésre vonatkozólag fölemlítendő, hogy felorai langyos artezi furdők 
igen jól hatottak A be~~g ,ugyanez évi. dec~e.~t,er hó 8-án ujr~ jel~.ntkez~:t. 
Nyugodtabb, de derékfáJasrol panaszkodik, kulonosen ha _valamivel tobbet Jar. 
A járás könnyen kifárasztja. A kéznyomás k~lönösen Jobboldalt teteme~en 
csökkent; már ezen csekély erőlködésre a mellizomzat és csakhamar az e~esz 
test is reszketni kezd. A hang vibrál, arczkifejezése kissé félős, térdphrenome.i:ie.k 
erősen fokozvák. Erectiók ritkák, azóta nem közösült. 'rremor manuum1 kulo
nösen a jobboldalon. Simulánsnak tartatik, mint orvosi oldalról figyelmeztettem. 
Orvosi bizonyítványt kap tőlem, hogy eddigi foglalkozására alkalmat.~an marad, 
teljes restitutio in integrum nem val~szin~, és. h~gy l~g.fölebb könnyu ~zolgálat
tételre lesz alkalmazható. Jelenleg mmt varosi kezbes1tő van alkalmazasban. 

Kiemelem, más szerzőkkel ellentétben, hogy a traumaticus n~urosis azelő,tt 
egészséges és erőteljes egyéneknél is fölléphet, · kikn~l neuro~ath~cus. terhe.lt.s,eg 
ki nem mutatható és potatorok sem voltak, a mmt eseteim is bizonyitJak. 
Valószínű azonban, hogy a terheltség mind a kór tüneteire, mind lefolyására 
befolyással van. .. . 

A traumaticus neurosis prognosisára nézve ovat~sak legyunk, mi.vel a 
sulyos esetek gyógyithatlanok, szerencsére azonban enyhebb esetekben, mi~t az 
angol és amerikai orvosok bő észleletei mutatják, gyógyulás elég gyakran kovet-
kezik be. . 

A kezelés az idegrendszer megnyugtatására és erősitésére legye~ , irán~itva. 
Fontos itt a testi és lelki nyugalom, tartózkodás a szabadban, a feJ es germc.z
oszlop galvánisálása és a bromkészitmények. Én különösen a langyos 
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fürdőket ajánlom, melyeknek kedvező megnyugtató hatását ilyen betegeken ész
leltem, kik szivesen veszik azokat. A hidegviz-kezelés izgató hatása miatt nem 
mindig töretik. Álmatlanság ellen altatókat használunk. A rendes foglalkozással 
való kisérlet óvatosan történjék. 

7. 

A VÉDHIMLŐOLTÁSRÓL. 

Dr. PÉCSI DANI-tó!. 

A midőn az önök becses figyelmét egy közérdekű tárgy taglalásához bátor
kodom kikérni, teszem ezt abban a hiszemben, hogy a himlő-oltás és a himlőoltó 
anyag termelése körül több éven át szerzett tapasztalataim közlésével közegész
ségügyünknek némi hasznára válhatok. 

A modern idők szelleme hozza talán magával, hogy a mai emberek az 
exact tud?mány magaslatáról bizonyos lenézéssel tekintenek az empyriára és 
az empyrikusokra. Távol áll ugyan tőlem, hogy a buvárkodás magas régióiban 
mozgó szellemeket és a c1tiszta11 tudományra törekvő irányzatokat én hasonló 
módon kicsinyleni vagy épen ócsárolni akarnám, de a ki az orvostudomány tör
ténelmét csak némi figyelemmel követi is, igazat fog nekem adni abban, hogy 
tudományunk legna~obb vívmányait, legértékesebb eszközeit, ez ideig legalább, 
nagyrészt az empyr1ának köszöni. Tudományunk természetében rejlik az oka, 
hogy itt az empyria legtöbbször megelőzi a theoriát. Ha a mindennapi élet 
következményeitől sarkalt empyria mindig be akarta volna várni az utána 
sántikáló theoriát, akkor az orvosi tudomány ma sok századdal hátrább állana 
mint a hol most áll. Ha az orvostudománynak, a természettudomány buvárlatÍ 
módszereinek megalapitására, a ftNovum organom-ra kellett volna várnia, 
akkor valóban kérdezhetnők, miként gyógyithatott HypP.okrates, Galenus és 
még annyi ~ás kiváló orvos a <cNovum organon11 előtt? És ha az empyriának 
meg volna ~iltva, hogy a theoria világító fáklyája nélkül haladjon, akkor az 
orvostudomany, a tudomány e fejlett korszakában is, rögtön megállhatna és 
letehetné fegyvereit. Legtöbb specificus szerünk hatásának megmagyarázása 
még _~a is a ~övendő feladatai közé tartozik. Szerencsére tudjuk a tényt, hogy 
a chrmn sp~c1~cum a malária, a mercur és jod a syphilis ellen; tudjuk, 
hogl a te~~nh1mlő beoltása _megvéd a hólyagos himlőtől és így nyugodtan biz
hatJuk a JOvendőre, hogy feJtse meg azt a kérdést: hogyan és miért? 
_ Jennera_mult század végén véletlenül tapasztalta,hogy a tehénhimlő mentes

seg?t ad~ vanolával szemben. E véletlen tapasztalat nélkül, épen egy századig, a 
n;ia~ napig kell~~t yoln~ Pasteurre, várni, hogy a himlőoltás ügyében a legelső 
lepest megtegyuk es meg nagyon tavol állnánk attól, hogy odajussunk, a hol ma 
vagyunk. Ei-re talán ismét évtizedek kellettek volna. A Pasteur theoriája, a 
vi;us a-~~enua~ióját és a gyengült vírus védőtehetségét illetőleg, 100 évvel 
kesőbb Jott a h1mlőtöl való védelem tényének constatálása után. Mindezzel, mint 
már emlitettem, korántsem az exact tudományos buvárkodás és az ennek alapján 
felépitett elméletek hiábavalóságát akartam bizonyítani ez badar vállalkozás 
volna attól, a kinek, mint nekem, meggyőződése, hogy ~gy-egy helyesen meg
a~k?t~tt, vagyis ~alódi tényekr~ támaszkodó elmélet viszont száz meg száz, 
k~tunő, gyakorlatil!l'g hasznos elJárásnak és módszernek lehet szülő-anyja: csak 
k1 akartam emelm, a mennyiben tárgyammal összefügg, hogy az orvostudo-
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mány nemcsak történelmileg tartozik az empyriának jótéteményeiért hálával, 
hanem a vizsgáló-módszerek mai fejlettsége mellett sincs még abban a hely
zetben, hogy az empyria nélkül ellehetne. 

De nem csudálkozhatnának önök még azon sem, ha az, ki a himlőoltás tör
ténetét tanulmányozza, egészen az empyria dicsőitőjévé szegődnék is. A himlő
oltás hatásossága egy 100 évvel ezelőtt észlelt ernpyrikus tény. Elvárhatnánk 
legalább annyit, hogy mikor az empiria megállapít egy tényt, jöjjön segítségére 
nagy apparatusával a cctudományo és adja magyarázatát az észleletnek. Ha az 
orvos szakmája száz meg száz téren nem tapasztalná, minő .gyenge lábon áll 
igar.i tudománya, akkor itt valóban kétségbe eshetnék a segítségül hítt <1tudo
mány11 tehetetlenségén. A himlőoltás hatásosságának tényén kívül, még ma 
sem tudunk többet. A tudománynak kevés volt száz esztendő arra, hogy a 
tény okának mysteriumát felderítse. A Pasteur előtti időknek tervtelen 
kapkodásáról nem is szólok, de bámulatosnak kell mondanom, hogy a modern 
buvárkodás szinte szántszándékkal óvakodik a himlőoltás kérdésének mély
ségeibe ereszkedni, pedig előre látható, hogy sehol oly sok kincsre nem akadna, 
mint itt. A buvárok tábora vakon megy a, mester után és egy lépésnyire le 
nem térne arról az útról, a melyen maga a mester, a saját eszméit és czéljait 
követve halad. 

A himlőoltás ügyében még ma is csaknem annyi a megoldatlan kérdés, 
mint volt a Jenner idejében. Megpróbálom felsorolni azokat, a . melyeket meg
fejteni, a mai eszközökkel nem tartoznék a lehetetlenségek közé: 

1. Egy-e a. tehén himlője (vaccina, cow-pox) és egyéb állatok (ló, juh, 
sertés stb.) himlője az ember himlőjével (variola)? 

2. Ha a vaccina és variola egy, a mi szerintem - analogiákból következ
tetve - valószinű, mi a kettő közt a különbség? Minő módosuláson megy 
keresztül a variola az állat szervezetében? Az állatoknak mely tulajdonságai 
módosítják, gyengítik vagy növelik a variola erejét? 

3. Miért védi meg a vaccina az embert a variolától? 
4. Egy-e a varicella a variolával? 
5. Mi a variola, esetleg· a vaccina és a varicella vírusa ? 
6. Tenyészthetni-e a vírust mesterségesen az állati szervezeten kívül? 
A felmerülő kérdéseknek ezek természetesen csak főbbjei, a melyeknek 

mindegyike még több mást von maga után. De kérdezni könnyű, felelni nehéz. 
Ilyen kérdések megoldására pedig legkevésbbé vállalkozhatik a gyakorló orvos, 

·a ki az élet mindennapi küzdelmei elöl nem vonulhat félre a laboratorium 
csendes falai közé, hogy ott háboritlanul és gondtalanul mélyedjen a tudo
mány problemáiba. A gyakorlat embere megteszi kötelességét, ha nyitott 
szemmel észleli az eléje vonuló tényeket, még jó, ha észreveszi őket; a tervszerű 
kisérletezést hagyja a tudósokra. Ritka éles elméjü észlelőnek adatott - ilyen 
volt Jenner - hogy meglásson olyan, dolgot, a mit előtte mások talán száz
szcr is láttak, de rneg nem láttak és egy ilyen elementáris egyszerűségű tényből, 
az emberiség millióinak hasznára váló következtetést vonjon le. Hogy ebben 
némi szerepe van a szerencsés véletlennek is, az meglehet, de a véletlen még 
soha senkiből nem csinált felfedezőt, tudóst vagy észlelőt. Nekünk, epigonoknak, 
meg kell elégednünk, ha apróbb jelentőségü tényeket tudunk észlelni, minden
esetre kötelességünk azokat feljegyezni: idővel mi magunk, vagy mások, nagyobb 
-jelentőségű következtetések alapjának megszilárdítására fordithatjuk. Csakis 
ezen a jogczímen vagyok bátor egyet-mást, a mit himlőoltási gyakorlatomban 
észleltem és tapasztaltam, itt elmondani, Nincs ezekben semmi tervszerűség; 
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adalékaim a kérdésnek itt tudományos, ott gyakorlati, amott törvényhozási részé
hez tartoznak; egyiket-másikat magam is csak sub beneficio inventarii jegyez
tem fel, azért okszerüleg bajos is őket csoportosítani. 

A fentebb fölvetett kérdések sorrendje semmiesetre sem akarja a vaccinatio 
tanulmányozásának sorrendjét jelenteni. Szerény véleményem szerint azonban 
mindenesetre a variolából kell kiindulnunk, ha a vaccina mivoltát meg akarjuk 
érteni. A variola tanulmányozásánál azt a hibát követték és követik el, hogy 
csak nagyobb emlős állatokon kísérleteztek és kísérleteznek, legalább tud
tommal. Ez maga is számos nehézséget gördít a vizsgálat útjába, másrészt pedig 
az eddigi sikertelenHég is odautal, hogy ideje volna most már apróbb emlősökön, 
e~etleg szárnyas~kon kísérletezni, ez talán a tárgy egyes, oldalainak megvilágitá
sara hamarabb ravezetne. Ez azonban a tudósok dolga. Enmagam csak a himlö
anyag-termelő intézetemben kínálkozó alkalmat használhattam fel a hol 
borjukon meg teheneken kísérleteztem. ' 

I. Variola vaccinatió. 

Hogy az emberi variola borjuba vagy tehénbe beoltható és ebben az állat
ban vaccinává változik át, erre vannak adatok pro és contra. Igy Chauveau, 
a fr~nczi~ akadémia megbízásából egy küldöttség jelenlétében tett exact kísér
letei alapJán határozottan kimondta, hogy a variola verát a tehén vagy borju 
szervezete nem képes vaccinává módosítani, vagyis gyengitni. Ezzel szemben 
~á~ok már Chauveau előtt és azóta ismételten egészen ellenkező eredményíí. 
k1serleteket tettek. A dolgok ilyen állása mellett a kérdést még ma is eldöntet
lennek kell tartanunk. Másnak akár positiv, akár negatív adatait e téren 
nagyon nehéz megbírálni és a körülmények pontos ismerete nélkül elfogadni; 
ezért személyesen akartam ismételni a kísérleteket. 

1887 február hó 1-én beoltottam variolával egy 11 hetes szopós borjut jobb 
és bal hypochondriumán, hosszas vonalakban, 7 helyen. Az oltóanyagot 
10 cseppnyi, tiszta, nem zavaros variola-nyirok képezte, a melyet egy, csecsemő 
korában sikerrel vaccinált, most (1887) variola verában szenvedő 25 éves fiatal 
ember öt napos variola-pustuláiból szedtem és a szedés után négy nappal alkal
maztam. 

Eredményt nem kaptam semmit. 
, 1~87 ápril.is 4-én egy 5 hónapos, még nem vaccinált csecsemő 6 napoH, 

meg t~szta, var10la-pustuláinak nyirokjából szedtem 25 cseppet és evvel rögtön 
~ szedes ~tan beoltottam egy 8 hetes szopós borjut, jobb és bal hypochondriumán, 
es egy 4 eves tehenet valamennyi csecsbimbóján. 

Eredményt most sem kaptam. 
Ez irányu észleleteimet élőszóval közöltem dr. Fischer karlsruhei oltó

orv?ssal, a ~i ~ baden nagyherczegségi állami oltó-intézet igazgatója és a ki a 
var1ola vaccmatiót 1885-ben Pforzheimban egy izben olyan positiv eredmény
nyel végezte, hogy az akkor nyert variola-vaccina törzset még ma is szeren
csével kultiválja borjuról borjura. Az ő állítása szerint variola-oltásaim azért 
nem s~kerültek, mert a himlő-pustuláknak csakis folyékony részét, a nyirkot 
haszn~ltam; ha a pustula alakult alkatrészeivel is oltottam volna, akkor positiv 
e~ed~enyt ~apo~. Hogy ez valóban így van-e, arról szerettem volna meggyő
ződm,. de azota himlős betegem nem volt és így a kísérletet, variola hiányában, 
nem. ISmét.elhe~em. A dolog semmiesetre sem lehetetlen. Tudjuk, hogy a 
vaccma ny1rka is kevésbbé hatásos alakult alkatrészeinél, de viszont bizonyos-
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hogy a humanizált nyirk megfogamzik a borjun; aztán sokak szerint maga az 
eredeti tehénhimlő, a cow-pox sem más, mint a tehénről emberre átragadt 
variola, a mit magam is valósziníí.nek tartok. Különösnek találtam tehát, hogy 
azt, a mi feltevésünk szerint véletlenül magától, tehát semmiesetre sem nehezen, 
megtörténik, t. i. hogy az emberről a variola átragad a tehénre, mi mester
ségesen létrehozni nem tudjuk, holott az emberi himlős anyag véletlen érint
kezése az állattal bizonyára nem oly benső, mint az oltásnál. Azután meg felve-

.., hetjük, hogy az olyan véletlen érintkezésnél legkönnyebben szintén csak a fel
fakadt pustula folyékony nyirkja jut az emberről az állatra, nem pedig a 
folyékony rész alatt levő alakult anyag. De közelebbről nézve a dolgot, mégsem 
egész ilyennek látjuk. A mikor az emberről a variola a tehénre átragad, akkor 
az állat teste, a himlő-pustulának nyiroktól mállékony .felhán~jával érintkezik 
először és legbensőbben, már pedig tudvalevő, hogy a felhám époly hatásos 
oltó-anyagot tart~lmaz, mint a pustula feneke maga. Igy tehát nemcsak nem 
lehetetlen, hanem valószinü is, hogy a variola tehénbe oltásának míí.fogása 
az alakult anyag alkalmazásában rejlik. 

Lehet azonban, hogy a folyékony anyag megfogamzása csak valami 
technikai tökéletlenségen mulik, a mit a himlő-oltás más terén már volt alkal
mam tapasztalni. 

A variola-vaccinatió Fischeren kívül dr. Voigtnak (Hamburg) is teljes positiv 
eredménynyel sikerült. 

II. Cow-pox. 

A <1 cow-pox1> kifejezés angolul annyit jelent, mint tehénhimlő, tulajdonkép 
tehát cow-pox épen az angolul, a mi vaccina latinul és tehén-himlő magyarul. 
Kontinentalis nyelveken azonban idők folyamán megszokták, hogy a vaccina 
~ifejezést a mesterségesen termelt tehénhimlő, tehát a himlő oltó-anyag meg
Jelölésére használják, (sőt a franczia nvaccim szó a fogalmat annyira általá
~ositotta, hogy már puszta oltó-anyagot, és nem kizárólag himlőoltó-anyagot 
Jelent), a cow-pox szót pedig megtartották a tehénnek spontán fejlődött, úgy
nevezett eredeti tehénhimlőjére, a melyről fentebb szóltam. A cow-pox, vagyis 
eredeti tehén-himlő, meglehetős ritka betegség; annyira ritka, hogy egyes 
államokban a kormányok még ma is díjat adnak annak, a ki az állami 
oltóanyag-termelő intézetnek himlős tehenet szállít. Azokban az intézetekben, 
a hol vagy humanizált anyagot termelnek, vagy retrovaccirzatió útján állítják elő 
az oltóanyagot, ennek van is fontossága. A retrovaccinatió tudvalevőleg úgy 
megy, hogy a humanizált nyirkot visszaoltják a borjuba; az így nyert oltóanyag 
azonban már a 3., 4. generatioban annyira legyengül, mint mondani szokták: 
degenerálódik, hogy az emberen nem vagy alig fogamzik. Az ily intézetekben 
a cow-poxot a törz·s-oltóanyag felfrissítésére szokták használni, és beláthatni, 
hogy erre ott nagy szükség is van. Ott, a hol az anyagot nem retrovaccina
tióval állítják elő, és ezt nagyon sok oknál fogva nem teszem én sem, a cow
poxra kevesebb szükség van, bár mindenütt szívesen látják törzsanyagnak. 
Különösen híres törzsanyagot szolgáltatott az a cow-pox, melyet Passyban s 
Beaugencyban találtak teheneken. 

1888. év május 2-ikán egy 8 éves, 3 hónapos nyugoti fajtáju fias-tehenem 
tőgyén és csecsbimbóján mintegy 20 helyen eredeti tehénhimlő-kiütést észleltem 
magam is ; a szebb pustulákat kiszedtem és törzsanyagnak használtam; ezt a 
tehenet szopta 3 hónapos bikaborja és daczára ennek, nem kapta el tőle a him
lőt; a borju beoltása nagyon szépen sikerült. ,Ebből az izolált tényből természe-
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tesen nem akarok semmi következteté1:1t sem levonni. Pendantja, inkább ellen -
téte ennek a következő észlelet. 

. , Intézeti is~állóm szomszédságában van kis tehenészeti istállóm a hová 
~1s~rletezés czél;ábó~, in~~zeti istállómból az almot egy időn át rend~zeresen 
atvite~tem,. rneg~udm, ~aJJOn az al?m közvetitése útján megkapja-e valamelyik 
~ehenesze~1 borJU .a himlőt? Az időtájt tehenészeti istállómban kilencz borju 
állott; mmd a k1lencz sorban az oltóasztalra került; nyolczon az oltás a leg
szebben ~~gfogamz~tt, egyne~ a köldöke körül már a beretválásnál néhány 
gyanu~ voros hegetlattarn, a mi csakugyan vaccina-heg volt, mert ezen az egyen 
az oltas nem fogott. 

~íg tehát az elö~beni _esetben ~z ered~ti cow-pox benső érintkezés útján 
sem rngadt át a _b01J~r~ _es a borJu nem is vált immunissá, addig a második 
e,setben az alom kozvetitesevel elkapott vaccina mentessé tette a bo1jut a him
lőtő.L Annak a magyarázatába, miért nem kapta el az előbbi borju anyjától 
a himlőt, nem bocsátkozom, mert úgyis csak puszta feltevésekre támaszkod
hatnám. 

III. Lóhimlő. Kecskehimlő. Bárányhimlő. Sertéshimlő. 

, Eredet~ ló.himlőt (horse-pox-ot) többször észleltek, s így bizonyos hogy a . 
lo spontan is h1mlőssé válhatik. ' 

. ~mberbe oltva a lóhimlőt, szintén mentességet ad a variolától. A tehén
himlőt lo~a~ba ~ár mesterségesen is beoltották, sokszor sikeresen, sőt némely 
helyen csikok1=tt ~s használnak az oltóanyag termelésére. Ez azonban két oknál 
foF~a nem praktikus; először, mert a csikó a borjúnál drágább - nem is hasz
nal~ák csak ott, hol az oltás után nem ölik le az állatot, a mit pedig elmulasz
tan,1 nem volna szabad soha - másodszor azért, mert a csikón sokkal kevesebb 
oltoanyago~ lehet tei;me!ni és nehezebb is vele elbánni, mint a boijúval. 

K_ec~ken, a, t~henhimlő ~zintén fog és ez is megvéd a variolától, de az 
állat kicsmys~genel f?gva keves az aratás. Ez tehát csak surrogatum lehet. 

Juhok kozt a hu~l~ ?azánkban irtózatos pusztítást visz végbe. Megmér
het~tle? ne;nzetgazdasa?I Jelentősége volna tehát annak, ha a bárányhimlő
oltast epp .ugy lehetne foganatosítani, mint a tehénhimlő-oltást. Ha "valószi
nünek ta1:tJu~r.,azt, hogy az emberi variola lényegileg egy az eddig felsorolt 
ál~atok himlö;eve!, akkor előzetesen felvehetjük azt is, hogy a bárányhimlő is 
1?-?~~sula~a __ a v~nolának. Az elébbi állatok és a juh himlője közt azonban 
01:iasI a kulon,bseg .. Tehé~nél, lónál, kecskénél stb. a himlő enyhe megbetege
d~s, ,?3'. á~ta~ar:i?s IS, ahg suly?sabb valami kis localis bántalomnál; a juh
hin:~.lo o~doklő Jarványos betegseg, még pusztítóbb az emberi variolánál. Ha a 
vanola es az á~lato~ him~ője egy, akkor a juh azt az állatfajt képviseli, a mely
ben az ei:nben vanola vir~sa ei:őbe~ nyer, mig a többiben gyengül. A kisér
~eteknek itt el kellene dontem, mmő specialis viszonyok forognak fenn a 
JUhnál. 

Píssin, berlini oltó-orvos, egy 1878-ban irt munkájában közli hogy juhok 
tehén-?i~löv~l b?oltva, mentességet kapr;ak a bárányhimlőtől. ' ' 

Riserl~teit en utáno~tam, ~e hata~·ozott negativ eredményt kaptam, 
beoltott~m;uh.ok~t humamz~lt _nyirok!rn! IS, ugyancsak negativ eredménynyel. 

~árány~hI;mlő ellen. valo vedekezesunk ma még mindig csak a variolatió
ba~ al~; t. L JU~ol~at, ~le~~leg b~rányokat mesterségesen, több genemtión 
kernsztul n;i.ent baranuhimlovel oltják .be, a mi meglehetős veszedelmes eljárás, 
mert .a be nem oltott Juhok esetleg szmtén megbetegedhetnek a contagiumtól 
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bárányhimlőben, és így maga az oltás járvány góczpontjává lehet a vidék 
részére. 

A sertéshimlöről az irodalomban nem találunk semmi adatot. Voigt (Ham
burg), a ki tudományunk e szakában elsőrangú tekintély, szóbelileg közölte 
velem, hogy a tehén-himlö sertésen kitünően fogamzik, s az így nyert anyag 
a tehén-himlő felfrissítésére kiválóan alkalmas. 

Ezt azonban én nem erősíthetem meg. Én a sertést kisél'leteimben a 
tehén-himlő iránt igen kevéssé fogékony állatnak találtam, a melynek anyaga 
oltásra használhatatlan. 

IV. Az ivadékok fogékonysága. 
Kisérletezés czéljából, intézetem mellett, fennállása óta, a már említett 

kis tehenészetet tartom. Ebbe helyeztem át és neveltem fel intézetemből 
három olyan üsző- és egy olyan bilrnborjút, a melyek a beoltás után másod
harmadnapra megbetegedtek, minélfogva szabálytalan lefolyású pustulákat 
mutattak s így anyagukat nem szedtem ki; ezeken és a föntemlített cow-pox-os 
tehén 1889-ili évi borján az ivadékok fogékonyságát akartam észlelni. Az 
1888-ik évben cow-pox-ban szenvedett tehénnek 1889-ik év tavaszán ellett · 
üsző borját még a mult nyáron beoltottam teljes eredménynyel; így tehát egy 
cow-pox-os tehén mindkét bo1ja egymásután bizonyítja, hogy az ilyen tehén 
ivadéka nem lesz mentessé. 

A három üsző közül kettőt, társuk, a beoltott bika hágott meg, a harma
dikat egy be nem oltott bikával hágattam meg. A három vaccinált üsző három 
borját ez év tavaszán vaccináltam, párhuzamosan olyan bo1júkkal, a melyeknek 
an:yja beoltva nem volt. Az oltásra mindig egy és ugyanazt az anyagot hasz
náltam. Míg a be nem oltott tehenek bo1jai szép, szabályos, eziistszinü, 
kiemelkedő pustulákat adtak, addig a beoltott tehenek borjai, a beoltás helyén 
csak lobos pirosodást mutattak, pustulák nem fejlődtek s a belőlük nyert 
anyaggal a próbaoltás csaknem teljes negatív eredményre vezetett. 

Ez a hármas észlelet azt bizonyítja, hogy a fölnevelt, vaccinált b01jú első 
ivadéka szabályos vaccina-hólyagot produk~lni nem tud, az első ivadék tehát 
a himlötől mentes. Különben minden borjú csak oly fogékony a tehénhimlö 
iránt, mint minden gyermek. Az oltás eredményére azonban nagyon befoly 
az oltó-orvos gyakorlottsága, a gondos oltás és a mi fö, a jó oltóanyag. Ezt 
bizonyítja intézetem statisztikája is. Az utolsó két évben az általam beoltott 
borjúk közül az oltás 40/o-on nem fogamzott, míg azelőtt, a mikor a borjú
oltás technikáját nem értettem ily alaposan, nem fogamzott 320/o. 

V. A vaccina és a varicella. 
A variola és a varicella egységes vagy különböző volta, még ma is a 

controvers kérdések közé tartozik. Némelyek szerint a varicella a variolának 
enyhe alakja, de lényegileg a két betegség egy; sokak szerint pedig a varicella 
egészen ·más bántalom, mint a variola, úgylátszik, manapság a többség az 
utóbbi felfogásnak hódol. Biztos az, hogy a varicella nem ad mentességet a 
variolától, sőt a variola sem a varicellától. Ezenkívül én azon tapasztalatra 
jutottam gyakorlatomban, hogy ha a varicellát kiállt gyermekek vaccináltatnak, 
a vaccina rajtuk épp oly szépen megfogamzik, mintha varicellát nem is állottak 
volna ki . . Viszont a nemrég jó eredménynyel vaccinált gyermekek is megkap-
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hatják a varicellát. Ez az észlelet tehát a gyermekorvosok ama felfogását erősíti 
meg, hogy a varicella határozottan más betegség, mint a variola. A kérdés 
azo~ban :Véglegesen addig semmiesetre sem lesz eldöntve, míg positiv, pathoge
netikus bizonyítékok nem állnak az egyik és másik irányban rendelkezésünkre. 

VI. Az állati oltó-anyag és a humanizált oltóanyag. 

~ Hogy az állati oltó-anyag a humanizáltnál fogékonyság tekintetében sem
illlvel se~ áll há~rább, azt ma már bizonyitani felesleges. Azok, kik még ma is 
a humamzált nyirokhoz ragaszkodnak, nem meggyőződésből, hanem puszta 
megszokásból, conservativismusból teszik. Pedig ennek a conservativismusnak 
a legvészesebb következményei lehetnek, és félő, hogy azok, a kik megszokott
s~gból nen: akarnak szakítni a hagyományos eljárással, egy szép napon sza
lutnak majd vele kénytelenségből, keserű tapasztalatok és megpróbáltatások 
után. A himlőoltás ellenfelei, összes igazi érveiket abból a tényből merítették, 
hogy az oltással syphilist és egyéb bajt olthatni be a gyermekbe. A mikor egy 
oldalon a himlő pusztítása, más oldalon a beoltott syphilis száma állott még 
akkor is aka~~ak szülők, kik _inkább nem oltatták be gyermekeiket, !'Je~hogy 
esetleg syphihst vagy más bajt oltassanak beléjük. A himlő-oltás Jenner óta 
épp ,azzal tette ~ máso~ik hatalmas lépést előre, hogy a humanizált anyag 
helyere az eredeti tehénhimlő-oltóanyag jött. A himlővel együtt beoltott syphilis
r~l, orbánczról, eczemáról stb. szóló közlemények czimei maguk is megtölte
nenek egy nyomtatott ívet. Az oltástól származott bajok miatt kénytelen volt 
némely állam engedni a himlő-oltás ellenségeinek és eltörölte a kötelező 
hi~l~-o,ltást; más _modern államok, mint Németország, Francziaország pedig 
eltoroltek vagy eltiltották a karról-karra való oltást és kötelezővé tették az 
állati oltó-anyag használatát. - A mi új himlő-oltási törvényünk ezt az elvet 
nem t~tte magáévá és így azó~a is évenként fordulnak elő olyan esetek, hogy 
az olto-orvos a legr;iagyobb vigyázat mellett is megfertőztet bujakórral nem 
egy csecsemőt, eltekmtve a karról-karra oltásból származható és tényleg szár
mazó egyéb gyakori mellékbajoktól, mint korai, késői orbáncz stb. Ilyen 
tapasztalatok után természetes, hogy azt, a mit a törvényhozás elmulasztott 
pótolja az oltó-orvosok belátása, és nem messze az idő, a mikor az össze~ 
olt?~orva.sok, a nél_k~l,_ hogy kötele~v~ volnának rá, saját érdekü~ben, mind
nya~an onke~yt ~~zarJ,ák a humamzalt anyagot. És helyesen teszik, ha nem 
vár.Ják be, mig saJat karukon okulnak, elég intő példa van előttünk. A sok közül 
csa~. egyet akaro~ felemlite~i. _A_ mult évben a franczia állami oltó-intézet igaz
gatoJa, dr., Hervieux, '.1-kadem!ai tag, az akadémiában jelentést tett, hogy ő a 
le~olyt n~aron humamzált nyirkkal egy csomó gyermekbe syphilist oltott be és 
s~igoru vizs_gálatot kér önmaga ellen. Az akadémia kebeléből kiküldött vizsgáló
bizot~ság kimondta, hogy az oltó~intézet igazgatója az eszközölt oltásnál a 
legsz1gorubba~,. a leggondosabban Járt el; a kérdése' esetben az anyagot adó 
gye;mek, syphi~1s~t ,lehetetlen vo_lt ~eli_smerni, miért is javasolja a karról-karra 
valo oltas eltorleset. Az akademia Javaslatára Francziaországban el is töröl
tetett a karról-karra való oltás, csakis eredeti tehén-himlővel szabad oltani. 

Ez egyetlen egy esetből látható, hogy a karról-karra való oltásnál az oltó
any_agot adó gyermek esetleges syphilisét a leggondosabb vizsgálattal, az anam
nesis le~beh~~óbb kutatásával se~ lehet kideríteni és beoltották a syphilist; már 
most kepzelJnk magunkat a mi oltó-orvosaink helyzetébe bárhol az oltásnál. 
B~rendelnek 50-100 gyermeket, kinek szüleit az oltó orvos alig ismeri; tessék 
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ezt az 50 szülőt, 50 csecsemőt gondosan megvizsgálni, ~indegyik ~namnésisét 
kikérdezni ! Ez majdnem physikai lehetetlenség; ha. meg oly lelkns~eretesen 
jár el az orvos, kíséri a nyughatatlanság, hátha mégis be~ltotta ~ nyirokkal ~ 
syphilist is. Ezzel szemben, mily megnyugvással végezheti oltásat az eredeti 
tehénhimlővel ! 

Az állati oltó-anyag ellen egyesek azt a kifogást hozzák fel, hogy vele esetleg 
tuberculosist olthatnak be. Eltekintve attól, hogy erre még példa nem volt, ~z 
az eshetőség az oltóanyag termelésének hazánkban dívó módjánál nem is 
lehetséges. . . . 

Borjuk közt a gümőkór először is nagyon ntka; 40,000 borJm:a e~~, e~y 
gümőkóros. Azután beoltás elött az állatot a leggondosabban megvizsgalJak es 
csak a legszebbet, legegészségesebbet használják fel, ~ár csak azért is, me;t az 
oltóanyagot sikeresen csupán ilyeneken termelhetm. Ott vannak azutan. a 
további rendszabályok : ha az állat a beoltástól legkevésbbé is megbetegszik, 
anyagát ki sem szedik. Az oltó-anyag termelésének minden mozzanatába_n olJ'.an 
antisepsissel járnak el, mintha valami nagy o~eratiót vég~znéi:iek:. Ez meg. ?1i°;d 
nem elég; a beoltott állatot az oltóanyag kiszedése utan rogton levágiak es 
autopsia utján győződnek meg, vajj~n nem volt-e baja, s csa~, ha nem vol_t, 
veszik igénybe anyagát (mellesleg Jegyzem meg, ~ogy ~usztnaban az _olto
anyag-termelők nem vágják le a beoltott állatot, pedig ez igen sarkalat~s tet~.l). 
Ha az állat egészségesnek deklaráltatott is, hi~lője még n;ios~ sem ke:ul elkul
désre, hanem elébb borjun vagy gyermeken probaoltást vegzunk vele es csak, ha 
itt jónak és ártalmatlannak bizonyul; küldjü~ szét az o~·vosoknak_: E~ legalabb 
a~ eljárás, a melyet én követek. Azt hiszem, tobb garantia nem szukseges. 

VII. A gyermek oltásának technikája. 

Az orvosok többsége a karról-karra való oltásnál megszo~ta a szu;áss~l 
való oltást és szeretné az állati oltóanyagot is szurással oltam. Az állati olto.
anyagot, ha biztos és szép eredményt ak~runk, scarificatíóval kell oltan;i. 
Azok, kik azt állitják, hogy van olyan állati oltó-anyag, .a mely s~urással es 
scarificatióval egyaránt "biztosan oltható, vagy maguk sm~sene~ tisztába~ az 
állati oltó-anyag természetével, vagy szántszándékkal akarják felrev~,zetm ~z 
orvosok egy részét. Ilyen állati oltó-anyag nincs. Megmondo~, 111;iert. Mar 
a humanizált nyirok, tehát egész folyékony oltó-anyag hasz~álatanal is so~szor 
megesik, hogy az oltó-tű vájulatában levő nyirok n~m JUt be a szurasb~, 
hanem kint marad az ép felhámon és nem fogamzik; ez az ~nyag p~dig 
átlátszó, folyékony nyirok, a melyben a himlő vírusa valószinüleg mik1:oskop~~us 
szemcsék alakjában uszik. Az állati oltó anyag pedig nem f?lyékony, ha:nem sur~, 
félszilárd tömeg, a melynek hatásosabb része éppen a szilárd al~atresz~ foly~
kony részében úgyszólván csak annyi hatóanyag van, a mennyi a szi~árdbol 
kioldódott vagy kipréselődött. Ha tehát az állati oltó-anyagot szurva:. olt,Juk, az 
anyag szilárd alkatrészei biztosan kint maradnak a felhámon, legfolebb csak 
kevés jut a szurásba, innen aztán a fél eredmény, mert csak az a szurás 
fogamzik meg, a melybe véletlenül jutott szilárd _rész, a többi n~m. Azt tehát 
nem mondhatjuk, hogy szurva nem lehet oltam, de mondhatjuk, hogy ha 
biztos, jó és eredményt akarunk, scarificatióval kell ~ltani. . , , . , 

Az oltás, akármilyen kis műtét is magában, mar a vel,e Járo felelősse?nel 
fogva is megérdemli a legnagyobb gondosságot. A beoltando gyermek testene~ 
megtisztitását és kaijainak desinficiálását soha sem szabad elmulasztam. 



A scarificatiónál legtöbben azt a hibát követik el, hogy mélyen bevágnak; 
ugy kell scarificálni, hogy csakis a felhámot vágjuk át, ne menjünk be a 
Malpighi-rétegbe; a vágás ne vérezzék. De ebbe a vágásba aztán gondosan 
dörzsöljük be az anyagot, tehát a vágást huzzuk szét. Az ily felületes vágást a 
gyermek kevésbbé érzi, mint a szurást, ez bebizonyított tény. 

VIII. Himlőoltási törvényünk hiányai. 

Himlőoltási törvényünk első nagy hibája, hogy fentartotta a karról-karra 
való oltást, de erről már szóltam. Itt még csak annyit kívánok felemlíteni, hogy 
egyes törvényhatóságok átlátva az uj törvény e sarkalatos hibáját, saját kezde
ményezésükből, rendszabálylyal kívántak ezen a hibán segíteni, elrendelve tör
vényhatóságnk területén az állati oltó-anyaggal való oltást; de e rendeletet 
a m. kir. belügyministerium a legtöbb törvényhatóságnál hatályon kivül 
helyezte, pedig ha e törvényhatósági rendszabályok a magas miniszterium bele
egyezését megnyerik, néhány év alatt hazánkból a karról-karra való oltás 
kiszorul. 

Igen nagy hibája az uj oltási törvénynek, hogy nincs tekintettel a mi 
specialis viszonyainkra, a mennyiben úgy rendelkezik, hogy az iskolás gyerme
keket 12 éves korukban kell ujra oltani, a mikor rnár minálunk a legtöbb fiu· 
gyermek és minden leánygyermek elhagyta az iskolát és otthon időzik föld
míves szülőinél; így az ujraoltástól nálunk, különösen az alföldön, 50-75% 
elmarad. 

Nagy baja az oltási törvénynek az a körülmény is, hogy mint az egészség
ügyi törvény általában, csak a papiroson van meg, a végrehajtás legfeljebb az 
orvos tetszésére van bízva, az orvos pedig nem mindig hercze-hurczáskodik az 
elöljárósággal, hanem megteszi ugy kötelességét, hogy beoltja azt a ki jön, a ki 
p0dig nem jön, az oltatlan marad. Ha azonban az uj oltási törvény, az orvos e 
fáradságos és nagy felelősséggel járó működését tisztességes díjazással kötötte 
vol~a össze, meglehetős őre lett volna a törvény végrehajtásának. Igy aztán 
ne is csodálkozzunk, ha az uj törvény nem hozza meg a várt eredményt. 
Németországban, a hol a jó törvényt jól is hajtják végre, a himlőt úgyszólván 
csak hírből ismerik, a mit ezen vándorgyüléssel kapcsolatban rendezett kiállí
táson kiállított statisztikai táblázat::timon bemutatni alkalmam van. Mi ellenben, 
bár nálunk is eleget oltottak, legalább papiroson, 1886, 1887-ben mégis óriási 
himlő-járványt állottunk ki. Ekkor, e járványok hatása alatt, 1887. jul. 12-én 
meghozták az uj oltási törvényt. 

Hogy az uj törvény mennyiben javított a helyzeten, még nem állapít
ható meg, mert a belügyministeriumi jelentések még nem készültek el. Az uj 
törvé~y óta bizonyosan többet oltanak, mint azelőtt, eleget és jól bizonyára nem, 
mert ugy tudom, hogy azóta is mindig uralkodott és uralkodik ma is, hol itt, 
hol ott az ország valamelyik részében a himlő-járvány: holott Németországban, 
mihelyt 1875-ben meghozták az uj oltási törvényt, kötelező első és kötelező 
ujraoltással, rögtön megszűntek nemcsak a járványok, de úgyszólván a himlő
megbetegedések is annyira, hogy ott 1886-ban az egész Németbirodalomban 
összesen 176 himlő-halálozás volt; nálunk 15,137. Ezen a bajon csak a himlő
oltási törvény következő refoxmja segíthet : 

1. Kötelezővé kell tenni az állati oltó-anyaggal való oltást, mert ez, a 
n:enn:yiben megkönnyíti az oltást, egyrészt a torvény végrehajtásának is 
biztositékul szolgál, másrészt, ha a~ állam valamit kötelezővé tesz polgáxaira, 

i:J!'í 

azok viszont méltán elvárhatják, hogy a kötelezetts~g k~áll~sa más nagyobb ?aj 
kutforrása ne legyen, ezt a garantiát pedig csak az allati olto-anyag alkalmazasa 

adja meg. · , 9 10 , k kb kell 2 A gyexmekeket fiukat és leányokat egyarant, - eves oru an 
ujra dltani ezenkívül' kötelezővé kell tenni egy második ujraoltá.st,. a fiukn~l 
katona-állitáskor, leányoknál házasságuk előtt, a mely alkalommal UJra.?ltatna· 
nak esetleg azok, kik az első ujraoltási időt b~rmely ?k?.ól elmula~~tottak. 

3. Minden egyes oltás orvosi diját, teki~:et nelkul arr;t,, vauon ~lső vagy 
ujraoltás-e, 50 krban kell megállap~tan_i. Anghab~n egy ~l~asert az ~llarr; eg_y 
shillinget Németországban egy markat fizet, nalunk mai_ 60~8~ ev előt~ is 
1 o krt fiz~ttek és ma, ujraoltásoknál az uj törv~ny ,még e_zt is les,zalhto~ta f~lere. 

4. Végre minden áron biztosítani kell a t.?rveny ~z~goru vegrehaJtásat. 
Ezekben igyekeztem mélyen . t~sztel~. Vandor!Syules, a gyako~latomb~n 

észlelt apró tényeket lehetőleg róvid~n ossz_eg~zm •. Tudom, hogy eszlel~tei1:° 
a kérdés tudományos megoldását nem igen viszik elö?bre, de ~a a gya~orl~~ra 
vonatkozó tapasztalataimat azok, a kiket ille~, ~.émi ?gye.~mukre. meltatJak, 
remélem hazánkban is elöre megy a himlőoltas ugye es csokkenm fog a nagy 

' himlö-halálozás. 
8. 

A TYPHUS ABDOMINALISNÁL ÉSZLELHETŐ 
NÉMELY HŐMÉRSÉKI MÓDOSULATOKRÓL, TEKINTETTEL A 
TYPHUS ÉS MALÁRIA VEGYES INFEOTIÓJÁNAK KÉRDÉSÉRE. 

Dr. PURJESZ ZSIGMOND egyetemi tanártól. 

M' lött egy-két évtizeddel még nagy számmal voltak klinikusok ,és 
pathol~:o~e kik kétkedve fogadták Henle amaz állitását, hogy számos betegse~, 
illetőleg a fertőző kórok, valamely C1ens vivum» által vannak feltételezve~ addig 
az utóbbi években a nézetek e tekintetben lényeges átalakuláson estek_ at. _Ma 
már nemcsak napról-napra szaporodik ama kór~la~ok száma, ,melyek _ilymodu 
fertőzésből származhatnak, hanem alig van fertözesen alapulo, va_gy ilyenn.ek 
tartott betegség, a nélkül, hogy annak előidéző, oka v:alamely_ illlkrop~ras1t~ 
alakjában csakhamar felösmertnek nem moi:idatnek .. ~edig, ha szigoruan_.rng,aszk 
kodunk ama kriteriumhoz, melyet elvégre is _egyedul leh~t a felett d~ntőne 
tekintenünk, hogy valamely betegség egy ~izo1?-yo~ hatany ~egy _bizo~yos 
mikroparasita által idéztetik elö, mely döntb kntermm abban all, ~i~ze;mt a 
kérdéses kórhatány által a megfelelő be~egséget .~~.vább le~et yropa~~ln_i, ug~,el 
kell ösmernünk, hogy még nagyón szamo~!. kulonben ketsegtelenul mfecfa.on 
alapuló bántalom előidéző okát nem ösmerJuk. . . . , , , 

Ez élénk és gyors változást a betegségek ret10logiá1anak felf~gásab~n es a~ 
· ·' tuk való érdeklődés fokozódását főleg a Koch által meghonosi~ott vizsgálati 
~~~szereknek köszönhetjük. Ezek prrecisitása, szemb~m a: eddig u:alkodot~ 
homálylyal, valamint a szóban forgó kérdések fo_ntossaga . altalában erth~tőve 
teszi, hogy miért dominálják ugyszólván az ezirányu . vizs~álato~ a fertőző 
betegségek irodalmát annyira, hogy a közelm_ultban egy i~en Jeles korbuvárnak 
szinte mentegetődznie kellett, midőn a. has~ -~agymázrol alapos tanulmányt 
bocsátott közre, a nélkül, hogy annak ret10logiá~aval foglalko~ott volna. 

Nem is lehet e nagy és iiltalános, érdeklődes meglepő ; hiszen fö vágyunk a 
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therapiában orvosi tudományunknak, összes törékvésünknek elvégre is végczél
jában mindenkor az volt, hogy a betegségek okát ösmerjük fel, joggal remélvén, 
hogy mihelyt ez ki lesz deritve, legtöbb esetben nem csupán az okozatot fogjuk 
megszüntethetni, hanem magát az okot is, miáltal módunkban lesz nemcsak a 
betegségeket az eddiginél nagyobb sikerrel gyógyítani, hanem azok kifejlődését 
is nem egyszer megakadályozni. 

Nem akarom ez alkalommal azt fejtegetni, hogy tudományunk ez új zsen
géjéből mennyi haszon háromlott már is a pathologiára és therapiára, és hogy 
mily jogos reményekkel nézünk még annak fokozódása elé. Azt azonban mégis 
bangsulyoznom kell, hogy valamely betegség mikropamsitájának meghatározá
sával az ::etiologiának csupán egy tényét constatáljuk, de távol állunk attól, 
hogy e tény megállapításával már a betegségek benső viszonyait is ösmernők 
annyira, hogy azok akár pathologiai, akár symptomatologiai, akár therapeuticai 
szempontból megoldottaknak volnának mondhatók. E tekintetben még nagy
részt az eddig követett utakra - első sorban a klinikai észleletre - vagyunk 
utalva, a mennyiben azokba betekintést csak úgy nyerhetünk, ha a betegségek 
lefolyását, a tartamuk alatt fellépő tüneteket tanulmányozzuk, nemkülönben 
azon külömbségeket kisél:jük figyelemmel, melyek a külömböző kóralakok egyes 
tulajdonságaira, a betegség egész jellemére nézve, akár a beteg egyénisége akár 
talán a kórhatány individualis tulajdonai által a szokottól eltérő formában 
lépnek föl. Hiszen. eléggé ösmeretes az, hogy az retiologiai egység daczára vala
mely kóralak tünetei, lefolyása stb. a legeltérőbb alakban mutatkozhatnak. 
A gümőbacillus pl. egyaránt okozója a hetek alatt lefolyó florid tuberculosisnak, 
és az évekig elhuzódó és tüneteire nézve esetenkint még itt is nagyon eltérő 
chronicus tuberculosisnak : a köpetben kimutatható bacillusból ez óriási 
különbség az általa előidézett okozatban ki nem olvasható. A typbus abdo
minalis oka gyanánt leirt typhusbacillus, ha valóban ez a typhus oka, képezi 
előidézőjét a betegség számba alig menő typhus levisnek és a hetekig elhu
zódó, nem ritkán halálos sulyosságú typhusnak. 

Amíg tehát ez ujabb vizsgálatok az retiologiai viszonyokba bővebb bete
kintést nem engednek, és amíg a bár ösmert kórhatányok belső és a szerve
zethez való viszonyait jobban nem ösmerjük, a fertőző betegségek kórtanát, 
nemkülönben azok gyógytanát illetőleg a betegágynál tehető észleletek.re 
vagyunk utalva. Nagyrészt ezeknek az adatoknak kell még egyelőre alapul 
szolgálniok, nem csupán a therapeuticus beavatkozásra nézve, hanem sok 
tekintetben ezekből következtetünk vissza a betegséget okozó hatányok tulaj
donságaira is. És sajátszerü, valamint a többi természeti jelenségek változékony
sága kiapadhatatlan, a szintén természeti jelenségekként megitélendő beteg
ségek tüneteiben is folyton akadunk új meg uj változatokra, új jelenségekre; 
áll ez még azokra a kóralakokra nézve is, melyekről már gyakori előfordulá
suknál és látszólagos egyöntetüségüknél fogva is azt hiszszük, hogy legjobban 
vannak ez irányban áttanulmányozva, mint pl. a typhus abdominalis, a pneu
monia crouposa, a scarlatina stb. 

Innen van az, hogy bármily nagy szorgalommal folynak is, és méltán, az 
mtiologiai kutatások, a betegségek pathölogiája és symptomatologiája sem 
hanyagolható el, és ujabban is mindig találkoznak kítünő észlelők, kik ezirányu 
ösmereteinket iparkodnak gyarapitani. Természetes, hogy ilyen a részletekbe, 
úgyszólván apróra menő kutatások nem képesek nagyszabásu, valamely beteg
ségről táplált nézetnek teljes átalakulását maguk után vonó eredményekhez 
juttatní, de annál alkalmasabbak valamely felvetett kérdés, a szóban levő kór-
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. . . k , , t . És ki merné elöre tagadásba 
alakot illető viszon:f mtens1vebb ~1~ nazalsara~ly kóralaknak ily apró részle-

. h foa1a e egyszer-masKor va am dd' 'től , venm, ogy. ~e~ OJ. - , , k , lak felőli nézetünket az e ig1 mas.! 
tében megvilagitott UJ ten)'.e, az !ges~ t or:m lehetetlen az sem, hogy ily behato 
esetleg igazabb utra te~elm ~ Vaf ~m~~ n 1 ő kérdések is közelebb juttatnak tanulmányok által meg mas ugg en ev 

megoldásukhoz. ,1 k tségül ma midőn nem egy egész kór-
E gondolatmenet szolga ne em men k csl~ )án eay már eddig is jól 

alakot, a typhus abdomfn~~~t, . hane~ ~n7l~etőleg 1 ezekn~k is csak bizonyos 
művelt részletét, a hőmerse i.~_iszto,nyo , a; alkalmat nyujtván ily módon arra, 
módosulatait, teszem megbesze es argy~~a, k , déshez hogy így tapasz
hogy jelenlevő kartársa~.nk is ho~zászolJ~na~d~ k~~es visz~nyok felderítésére. 
talatainkat összevetve torekedhesksunk, m~g ~ legtével foglalkozunk a t. kartár-
A h Y kérdésnek csa parany1 resz ' 

z, ogy egy nag . .. tt munkától visszatartani. 
sakat bizonyára nem fo&Ja ~lz egl~utt es 1, örbe (L. r. hőgörbe) melyet Wwi-

Ismeretes a t. szakoszta Y e 0 . ama .azg ' , , · mint a 
derlich, a betegségek hőmérséki VlSzonyamak alapos tanulmanyozoJa, 

'fi /. 2. 3_ 4'. J. l,. 1. 3. </. /(}. II. /.!, /j /(/. 15: IG. 1/ IJ. 19 ,{ti .fi .({ 

J/J 

I. ábra. 

. . ; ll ő ·· b , · , t · t le valamint ismeretesek typhus abdominahs typicus, Je emz gor eJe ir . ,' d .. 
1 

l' ·· béből 
Witnderlich-nek ama dogmaticus tételei, m_elye~ al~pJan eg:ye, u. t az,gor mint 
lehetne már a typhus kórisméjét vagy rr;egallap1tarn, vagy t~arrnh e u:ybeteg
én bizonyára a t. kartársak is meggyőződtek gyakorlat1;1 .. an, ogy a lázas 
ágynál tehető tapasztalat sok tekintetben ne_~ egyezte,t~ető ~sstze ezentt tudós 
betegségek diagnostikája körül kétségtelenul nafq' e: eme e_ szerz,e z hőme
dogmaticus tételeivel. Nem akarok ez alkalommal kiterJ~szkedf! az ,~~~~ folynak 
netet illető eltérésekre pl. azon typhusokra, melyek telJesen az ne ku 
le minőket Fraentzl irt le és minőt azóta mások is észleltek, sem azo r_a az eset 
tekre mel ekben a láz a betegség egész tartama a~~tt u; n. typus, mversus 
mutat, mi~őn t. i. a hőemelkedések reggelre és a sulyedesek es~ver~ d~~n:!t 
minőt Jacoud,e emlit és minőt magam is észl~ltem .. e?.y alkalo~~a,i m1 szokott 
testvér szenvedett egyidejüleg tJ;phusban, ~1k kozul at t~~~tfebá: ez~khez 
hőmenet, másiknál az ép~n. emht_ett t~pus m~ers~s mu .. a z .? azt ho 
is lehetne érdekes diagnostica1 meg_Jegyzeseket füzrn, plt t~bbe:. k~z~ r:ézve~ 
il t us inversus mellett mily nehezen lehet az ese e a une .~1.:e .. . 
thh~~hoz oly sok tekintetben hasonló tuberculosis miliaristól megkulonboztetm. 
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- Ez alkaÍOmmal ígéretemhez képest a typhus hőmenetének, illetőleg az 
abban mutatkozó eltéréseknek csupán egy részével akarok foglalkozni, t. i. a 
láznak a typhus tartama alatt észlelhető félbenhagyásával. Ezzel foglalkoznunk 
annál háladatosabb,. mivel e viszonyok a nagy orvosi közönség előtt tényleg 
kevésbbé ismertek, és mivel a mennyiben ismeretesek és a félbenhagyó lázak más 
j~l kör~lirt betegségeknél, nevezetesen malarianál is észlelhetők, már régóta 
vitattat1k ama kérdés, hogy valjon malaria és typhus együtt ugyanazon egyénben 
fordulhat-e elő, és ha igen, miként befolyásolja e két betegség kórhatánya egy
mást, és miként fognak e kettős hatás alatt a betegágynál észlelhető tünetek 
módosulni. Sőt bizonyos tekintetben annál inkább kötelességünk e kérdései 
foglalkozni, mivel a közelmultban épen hazánkban lett e kérdés igen jelentékeny 
oldalról, Korányi tanár által, igen előkelő helyen, a m. t. akadémiában tartott 
székfo&laló alkalmával nem csupán felvetve, hanem látszólag el is döntve, a 
m_enny1ben e kérdésről szólva Korányi azt mondja, hogy: <1ezen észleletek (két 
koreset) fÍltal ~~nn_ak szolgáltatva az .el~rj biztos adato.k a felől, hogy ~, typhzts és 
~ malaria fertoz:n_eny ugyanazon egy idoben az emberi szervezetben ellfordulhat 
es a~t m~gbetegiti, továbbá,. hogy. a két fertőzmény nem hoz létre valamely 
hybrid koralakot, hanem mindegyik fertőzmény által okoztatni szokott betegség 
eg_~mást_felvált"!a. a maga módff!. szerint folyik le. E megállapított tények 
kiindulasi pont7ai lehetnek további idevágó kutatásoknak.» 

Nem kell a t. kartársak előtt külön hangsulyoznom, hogy valamely tudo
má11yo~ tétel jelentősége nem függ az egyéntől, kitől a tétel származik, nem a 
forumtol, mely előtt e tétel hangoztatva lett, hanem egyedül az szabja meg 
becs~t, _hogy mem;iyire közelíti meg az igazságot. Másrészt tagadhatatlan, hogy 
o~y ntkak az orvosi tudomány ama jól fundált alapigazságai, melyek keletke
zese magyar b_uvár nevéhez volna füzve, hogy már e miatt is támogatnunk 
~ell azoka~~ .~1h_elyt helJ:'ességükről, igazvoltukról meggyőződtünk; de viszont 
ep .~z a. korulmeny szabJa reánk ama kötelességet is, hogy mihelyt meggyő
ződ~nk ily módon a - kétségtelen jóhiszemüleg - hirdetett tétel helytelen
ségeiről, soraink. közül kerüljön ki az, ki ezt a tudományos világgal, az érdeklődő 
orvosokkal megismerteti. 

H~ tehá.t, ~ közelmultban nálunk Korányi által felvetett typhus és malaria 
vegy~s mf~?tIOJán~k kérdésére helyesen akarjuk megadni a választ, úgy hiszem 
le~czelsze:ubben. Járunk el, miután, mint ezt Korányi székfoglalójában igen 
s~epen feJtette ki, a két különböző kórhatány direct kimutatására a megbete
g~tett_sze1:vezetben egyelőre nem számíthatunk - legalább nem minden kétséget 
k1záro m~don - ha .előzetesen azt állapítjuk meg, hogy typhusnál, eltérőleg 
Wunderli~h dogmatikus tételeitől, fordulnak-e elő teljesen félbenhagyó lázak? 
I~en termeszetes, hogy nem a typhus végső szakában észlelhető és már Wunder
hch á~tal is elég jól ismert, felszívódási lázakról szólok, hanem a typhus 
kezdeti szakában, valamint a fastigium alatt, esetleg talán a betegség egész tar
tama alatt előforduló félbenhagyásokról. 

„Ha e kérdést igenlő értelemben volnánk kénytelenek eldönteni, akkor 
meruln~ fel ~??ak további megoldása, hogy valjon ezek csak malaria és typhus 
vegy~s in/ectioJából származhatnak-e? és végre, hogy Korányi székfoglalójának 
alapJát kepező két eset, melyet ő ily vegyes fertőzés első biztos adataiként tüntet 
fel, valóban ily módon értelmezhetők-e? 

Nem ismeretlen előttem, valamint t. kartársak előtt sem, hogy a hőemel
kedés. nelll: id,entificálható a lázzal, és hogy a hőmérsék félbenhagyása még 
nem identi:ficalható a szorosabb értelemben vett közönséges malaricus váltó-
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lázzal, hidegl'eléssel, de a hőmérsék-em;ilkedés . mind~nes~re legpra;gnánsab~, 
legkönnyebben megállapítható jele a laznak, es ~ laz ~elben~agyasa cllltens 
paribus legprlllgnánsabb jele a közönséges malancus ?1deglelesnek. Egyelőre 
tehát legyen szabad e kifejezéseket ez értelem.be~ ~asznalnoll1;. . 

Ha már most visszatérünk felvetett kerdesunk első reszenek meg?ld_á
sához, úgy már a priori is lehetőnek kell .ta:!anun_k ily f~lb~nha~~ásokat; szm~en 
elég gyakran van alkalmunk nagy rem1ss10kat eszlelm, es, r:iiert. ne fo~o~?d~ 
hatnék egyszer-máskor ily remissio oly mérvben, hogy valosagos mterm1ss10va 
váljék? .. . . . 

De ha ezen aprioristicus állásponttól eltérunk is, es a. tapasztalat ny~Jtotta 
adatokra támaszkodunk~ akkor sem habozhatunk egy percig sem ~nnak kiJe!en
tésében, hogy nemcsak észlelhetők a t~p~us kez??ti szakában. es a fast1gmm 
alatt félbenhagyások, hanem félbenhagyo laz alakJaban folyhat1k l~ _a ty~hus 
egész tartama alatt. E zt nem csak én tapasztaltam, hr;inem hasonlo_kep nyilat
kozik Weil * is 1885-ben ___:_tehát jóval előb.b se~nmin~ afentebb ide~c_t~_aka
démiai székfoglaló tartatott - a typhus abdominalisról irt monographia_7aban, 
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midőn azt mon4ja, hogy <1 nekem ált~lában. úgy tetszik, misz~rin~ k~véssé ism~
retes és kevéssé van méltatva ama teny, hogy typhus abdomin_alisnal a _betegseg 
egész tartama, vagy ennek legalább jelentékeny része alatt felbenhagyo typust 
mutathat a láz.>> . 

Ilyen esetre vonatkozik a mellékelt II. lázgörbe. Az e~e~ ~; E. 18 e~es 
bárónőt illette, kinél a jól kifejezett félívszerü hőmeneten kivul ~ol volta~ ~1fe
jezve a többi tünetek is, ú. m. eleintén nagy~bb ~ok~ lehangoltsag, a fast1gn~m 
alatt az enyhébb lefolyásu esetnek megfelelő :nersekelt s~atus typho.sus, ,11!-~r· 
sékelt számu roseolákkal, lépnagyobbodáss,al ,es ~.as_mer.iess:L,.- Mmt latJ~·k, 
uraim, bár ez alábbhagyások, melyek a delelőtt kul~nboző oraira .es~e~, maJ~
nem mindenkor tulhaladták leszálló irányban a 38 C.-t, a hőmerseln maxi
mumok menetében, mégis igen jól van kifejezve a :nérs~kelt suly~sságu t1phus 
három időszaka t. i. a lépcsőzetesen emelkedő stadmm mcrementi, a maJdnem 

* Zur Pathologie und Therapie des Typhns abdominalis stb. v. Dr. A. Weil. 
Leipzig 1885. 
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egy niveauban maradó fastigium és a fokozatosan lehaladó stadium decrementi. 
Nagyobb hősülyedések kétszer voltak észlelhetők, midőn a beteg 1 ·2, illetve 
1 ·5 chinint kapott a megelőző esti órákban. Azt is méltóztatnak e lázgörbéből 
látni, hogy e szernek nem volt más hatása, mint az, melyet typhusnál e szertől 
általában szoktunk észlelni, t. i. a szokottnál is nagyobb remissiók jöttek létre ; 
de korántsem hasonlitható e hatás ahhoz, mint a minőt e szernek váltóláz 
ellen történt adagolása után szoktunk látni. Ámbár részemről a diagnosticának 
az ex juvantibus et nocentibus meritett durva elvére, épen akkor, midőn anól 
van szó, hogy valamely félbenbagyó láz maláricus természetü-e vagy nem, nagy 
sulyt fektetek, még sem akarnám ez esetben csupán a chinin hatástalanságából 
következtetni azt, hogy nem maláricus természetü félbenhagyásokkal volt dol
gunk. Bizonyitja ezt a chinin hatástalanságán kivül a betegség összbenyomása, 
a betegség egyes tünetei és a lázgörbének (az intermissióktól eltekintve) typhusra 
valló classicitása. Másrészt kétségtelen, hogy az esetre, ha sikerült volna a 
chininnek, melyet a betegségnek szinte derekán adtunk, e lázakat teljesen meg
szüntetni, sem én, sem más nem kételkedett volna abban, hogy nem typhussal, 
hanem esetleg febris intermittens quotidiana subintranssal van dolgunk. Nem 
akarnám a t. kartársakat az egész kórtörténet részleteivel fárasztani és még 
csak annyit említek fel, hogy a beteg délelőttönkint, midőn hőmérséke emel
kedett, fázásról panaszkodott, hajnal, illetőleg reggel felé pedig izzadott. 
Részemről ebben sem látok bizonyitékot e láz maláricus természete mellett, 
miután jól tudjuk, miszerint igen különféle természetü nagy ingadozásokkal járó 
lázaknál a hő gyors emelkedése fázás érzetével jár, a hő gyors sülyedését pedig 
izzadás szokta kisérni. De ellene szól a lázak malaricus természetének az egész 
betegségnek lefolyása, a lázak minden gyógykezelés nélküli fokozatos megszü
nése és az, hogy e lázak, daczára annak, hogy a beteg ugyanazon viszonyok közt 
élt, soha többé nem is métlődtek. E körülmény attól is felment, hogy a malaria 
spontán gyógyulását kizáró indokokat külön felemlitsem. 

Ily félbenhagyó lázzal járó typhusok az enyhébb lefolyásu alakok közé tar
toznak, mint azt a felhozott eset, valamint Weil esetei is mutatják, ki ezekről 
szólva, még megjegyzi, miszerint: a legcsekélyebb indok sem forog fenn arra 
nézve, hogy ezen eseteket azért, mert a hőmenet külsőleg és felületes megtekin
tésnél az intermittens quotidianahoz hasonlít, typhomalarianak nevezzük. 

Ugy az általam imént vázolt eset, minőket tapasztalatomból, ha nem is 
nagy számmal, de mégis számosabbat hozhatnék fel, valamint Weil-nak 
105 typhusa. közül 8-szor észlelt hasonló esetei eléggé mutatják, miszerint 
vannak typhus-esetek, melyekben a hőmenet a bántalom egész tartama alatt 
.félbenhagyó jellemű, a nélkül, hogy ily esetekben maláricus befolyás felvételére 
a legcsekélyebb ok is fenf orogna. 

Sokkal gyakrabban, semmint ily teljes félbenhagyások, észlelhető az, hogy 
a hőmenet a typbus egész tartama alatt nagy alábbhagyásokat mutat; ily 
alakokat bizonyára a t. kartársak is elég gyakran láttak, miért a kérdés e 
részével jelenleg nem foglalkozom. 

Sokkal érdekesebb Weil-nak egy adata, mely a tulajdonképeni typhuslázat 
megelőző időszakra - illetőleg, mivel Wunderlich óta általában szokás a typhus 
kezdetét a fokozatosan emelkedő hő kezdetétől számitani - a typhus prodro
malis szakára vonatkozik. Szerinte t. i. némely esetben lépcsőzetes hőemelkedés 
kezdetét megelőzőleg lép fel 6-11 napig tartó olykor 39-40°-ig menő hőemel
kedés, mely többnyire félbenhagyó, a hőmaximumok az esti esetleg éjjeli órákra 
esnek. 
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Ezen Weil által prodromalis láznak nevezett sz.ak késő?bi napjai~an, 
tehát a tulajdonképeni typhuslázat meg~lőzőleg, az .est~ h~.ma,1'.-imumok ;nmd
inkább alacsonyabb niveau-t érnek el, mmt ezt ~eil la~go!bei (l. ~II: es I~. 
láztábla) elég világosan mutatják. Ez esetek diagnosticai fo.n~os~agat We~l 
abban látja, hogy daczára annak, miszerint a h~m~net _ol1an~ m_mőből .. Wunde1 -
lich szerint a typhust határozottan ki lehetne zarm, megis ketseg~el~nul ~yphus 
forog fenn; de fontos e lázme~~t megáll~~itása még más okbol is, mivel ha 
a typhus hőmenetének ily alakJat concedalJuk: vagy azt kell elfogadnunk, 
hogy - az eddigi ismeretektől eltérőleg - van, il.letve lehet a typhusn~k egy 
sajátszerü hőmenet által jellemzett lázas prodromahs sz~ka, vagy - ha e lazakat 
már a tulajdonképeni typhustól akarjuk származtatm - azt, h~gy, a t!phus 
kezdeti szakában a hő nem mutat azonnal fokozatosan ha~ad~ l~.pcsőzet~s 
hőemelkedést, mint azt eddig általában felvették, hanem ez ut?b?it tobb n.apig 
tartó, esti hőemelkedéseiben lépcsőzetesen lehal~dó .h~men~t ~lőzi meg. E vi.szo
nyok megállapitása nemcsak kórtani szempontbol ?ir. Jelentős~ggel, a mennyiben 
a typhus hőmenetének ~ód.os.ulásá~a , von~tko~o is~ereteu:~k lesznek, á1tal,a 
kibővítve, hanem diagnosticai Jelentőseggel :~ bir: n:mt e~ ko~nye~ b~lathato, 
a mennyiben részint az eligazodást könny1ti, reszmt tevedesektől ov. meg. 
Az, hogy az ily hőmenetü typhus-esetek a ri~kábba~ ~özé ~ar~oznak, mit s~m 
ront le ez ismeretek fontosságából, mivel a diagnosticai nehezsegek szerencsere 
épen e ritkább esetekben forognak fenn. . 

Ha már most Weil-nak ez adataival szemben állá~t aka;·u~k ~ogl~lm, 
mindenekelőtt hangsulyoznunk kell, hogy a typhus ~ezdeti szakat illető modo.
sulatok megállapitására a kórházi beteganyag, legalabb a ~ezem alatt m~gf~r
duló kórházi anyag, már csak azért sem legalk~lmasabb, n.uvel a betegek ntkan 
keresik már a kezdeti szakban fel a kórháza~, ugy ~ogy koz?l 40? typhus-bete~ 
közül kik utóbbi időben Kolozsvárt észlelesem targyát kepeztek, a tulnyomo 
szám' csak a fastigium kezdetén, vagy ennek derekán ~őt nem csek.ély számm~l 
a stadium decrementi alatt kerültek észlelés alá. Mmdamellett fordul~ak ~lő 
esetek, melyek Weil eseteinek és magy3:.r~zatá,na~ ~~g látszan~k fel~lm. Me~
tóztassék Madarász György és Incze David lazgorbeit me~te~mtem (1. V. ~s 
VI. láztábla); ezek minden tekintetben megfelelne~ a We~l:fele pro~romal;s 
lázzal bíró eseteknek. Az egyik eset betegsége 4-.i.~, a mas1k bet~g~.ege 7-~k 
napján került észlelés alá, mindkét esetben észle~Juk, ~ogy betegseguk 11-i~ 
napjáig folyton lázasok voltak; hőmenetükre n_ezve Jellemző, hogy az .~sti 
hőmérsék magasabb a reggelinél, hogy az ingadozasok na9yo~, hogy a ~e?ko~e
lebbi esti hőemelkedés nem éri el az előbbi est mag~slatat, es hogy. midőn igy 
a betegség 10-11-ik napján az esti hőmérsék. szmte .. a ~o~m~hs hőfokon 
volt kezd a hőmérsék lépcsőzetesen emelkedm, oly gorbet irvan le, mely 
min'den tekintetben középsulyosságu typhus lázgörbéjének f:lel meg. _Me~esle~ 
legyen szabad megjegyeznem, miszerint ez esetekben e koralak egyeb tunetei 
is jól ki voltak fejlődve. . k 

Ha mi, daczára annak, hogy ez esetek minde~ te~intetben megfelelne .a 
Weil-féle prodromalis lázzal biró typhusnak, mégis ovakod~mk e _Pr_?dromahs 
Jáz mellett oly határozottsággal állást foglalni, mint, ezt Weil teszi, ugy ennek 
oka abban rejlik, hogy a bizonyító momentumok lanczolatában v~n egy szer;n, 
mely nem volt általunk eléggé ellenőrizhető, m~ly momentum pedig a, prrei;nis
sáknak egyik sarkalatos pontja. Mi t. i. a tekmtetben, hogy a betegseg ~nkor 
kezdődött, kizárólag a beteg adataira vagyunk utalv.a; csa~, ezek sz,o~galn~k 
alapul arra nézve, hogy az egyik beteg betegsége 4-ik napJan, a mas1k 7-ik 
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napjan került a kórházba. Ambár ezt a betegen észlelhető többi körülmények 
is valószinüvé tették, még sem hallgathatom el, hogy a typhus hőmenetét 
illetőleg ismerünk, főleg a kórházi gyakorlatban, viszonyokat, melyek esetleg 
tévedésbe ejthetnének. 

Igy pl. igen gyakori eset az, hogy a beteg bántalmának utolsó szakában 
kerül a kórházba, midőn amaz ismeretes nagy ingadozásu, lépcsőzetesen lefelé 
haladó lázgörbét kapjuk, de alig, hogy a hőfok a közel normalist elért nyomban 
következik utána egy typhus recidivának lépcsőzetes emelkedése, illetőleg egész 
lázgörbéje. ~a ilyenkor a beteg adatai nem pontosak - a mi, miután sok beteg 
cs~k azt az időt számitja, midőn már subjective sulyosabban szenved és physi
kail~g tehetetlen, gyakran megszokott történni - könnyen megeshetik, hogy 
nekunk az lesz mondva, miszerint a betegség 4-8 nap óta áll fenn holott 
az tényleg már 14-20 napos, minek azután az esetre, ha recidiva kö;etkezik 
be, az lesz következménye, hogy az előbbi künn, a kórházon kivül lefolyt 
typhusnak utolsó részét, szemben a később kifejlődő recidivával, prodromalis 
láznak vehetnők, holott az, egy lábon lmzott typhusnak utolsó szaka volt. -
Igy például ha Nagy Kati láztábláját nézzük (lásd VII. láztábla) csak annak 
kellett volna tör.ténni, hogy kórházba jövetelekor betegségének 14-ik napja 
helyett azt mondJa, miszerint betegsége öt nap előtt kezdődött : és teljes tiszta
~ágába~ á~~ ~lőttü1;1:k We~l· nak prodromalis láza, holott ez csupán hiányos, 
es pedig Johrnzemuleg elfogadott hiányos kiindulási pontunknak lenne követ
kezménye. Termésr.etes, hogy arra nézve, miszerint mennyi idő óta tart vala
melJ'. ~yphusbetegnek bántalma, itéletünket nem egyedül a beteg bemondására 
8'.lapitJ~k, hanem számba veszszük a többi jelenségeket is. De tekintve azt, hogy 
~obbnyir~ ~nyhébb lefolyásu esetekről van szó - bár ezek recidivája lehet sulyos 
is--:- az er:ntett tévedés mé&is fenforoghat. Nem kételkedem, hogy a föntebb 
emhtett ket esetben ezen hiba nem lett elkövetve, a mellett szóltak a többi 
tünetek is, még inkább áll ez Weil eseteinek egy részére, t. i. azokra, kik már 
előzete~en más bántalommal a kórházban ápoltattak és így a betegség elejétől 
ellenőnzh~tők voltak, és ha mindamellett csupán némi fentartással csatlako
zunk Weil ~llításához a prodromalis lázat illetőleg, úgy ezt csak azért tesszük, 
ho.gy t.ovábbi észlele~eket várjunk be s hogy minél biztosabbak legyünk abban, 
m~szennt a fentemhtett csalódásnak még csak lehetősége is ki van zárva, 
m~előt~ a typhus lázára vonatkozó, az eddigi ismeretektől annyira elütő alakot, 
mmt tenyt proclamálnók. 

, A. f~!soroltak. után tehát eg:felőre csa~ annyit mo~dhatunk, miszerint felette 
valoszinu, hogy igaza van Weil-nak, midőn azt álhtja, hogy vannak typhus
esetek, melyeknél lázas prodromalis szak észlelhető. Nem hallgatjuk azonban el, 
hogy bár a hőmenet e prodromalis szak alatt nagy alábbhagyásokkal, olykor 
félben~agyásokkal jár, még sem szól mi sem a mellett, hogy e nagy ingadozások 
malana befolyása alatt jöttek volna létre. 

~ogy a t:}'phus teljes lezajlása után, az úgynevezett felszivódási lázak 
napokig, hetekig elhuzódhatnak, félbenhagyó alakban, az oly ismeretes, hogy 
azt e helyen hosszasabban fejtegetnem fölösleges, valamint ismeretes az is, 
hogy ezek s~z:r: malariából származnak. Azt ugyan lehet néha tapasztalni, hogy 
nagyobb chmm-adagok e lázakat némileg befolyásolják; de nem teszi e szer 
az~ máskép, mint ha a typhus derekán adjuk, t. i. az adagolásra a szokottnál 
meg nagyobb. remissio következik„ sőt megesik az, hogy még a legközelebbi 
es~ve sem én el a hőmérsék az előbbi esti maximumot, hanem csak 3-ik vagy 
4-ik estvére történik ez, úgy hogy a felületes szemlélőre könnyen teszi azt a 
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benyomást, mintha harmadnapos váltólázzal ' volna dolgunk. Megj~~e.z;zük 
azonban, hogy ily harmadnapos láz néha önként is léphet fel. (Strumpell.) 

Igen természetes, hogy az esetre, ha e felszivódási szakban a ?.hinin
adagolás addig ismételtetik, mig a felszivódási láz ~ülönben is megsz?~ik, a 
könnyen hivő csakhamar ringatja magát abban a hitben, hogy ezt chmmnel 
siettette. Igy jár el például Weil; de azért Weil távol van a~tól, hogy ~ nagy 
ingadozásokat, csak azért, mivel chinin által gyorsabb lezaJlásukat véli .ered
ményeztetni, malaria befolyásának tulajdonitsa; a könnyen itélő ebbe a a hibába 
is eshetik. 

Ha azonban a józan és sokszoros tapasztalathoz folyamodunk, ak~or 
tudni fogjuk, hogy az ily felszivódási lázak néha a legszeszélyesebb hőmenetuek 
és akárhány esetben, minden gyógyszerelés nélkül, hol rohamosabban hol 
lassubb menetben, már rövid idő alatt megszünnek, mig máskor huzamosan eltar
tanak, mig végre önként meggyógyulnak. 

Ugy hiszem a t. kartársak is megegyeznek velem abban, hogy a felhozottak 
a meggyőződés teljes erejével adják meg a választ a fentebb fölvetett három 
kérdés két elsejére, olyformán, hogy a typhus minden időszakában fordulhatnak 
elő nagy - egész a félbenhagyásig menő - hőingadozások, de mi sem hozható 
fel a mellett, hogy ezeket malaria okozza, ~anem .fel lehe~ne~ .tétele~v~ akár _a 
typhus kórhatányának, akár a megbetegitett egyennek individualitasa, akar 
valamely más előttünk egyelőre ismeretlen körülmény által. .. 

Miután az elmondottakból önként következik, hogy meggyőződésunk 
szerint a typhus és malaria vegyes infectiójának fölvételére a legcsekélyebb 
tényleges alap sem létezik, mai előadásom thémáját kimeritettnek te~inthetném, 
ha nem állana meggyőződésünk oly éles ellentétben a többször idézett aka
démiai székfoglaló előadás conclusiójával, mely szerint az ott méltatott két eset 
első biztos bizonyitéka az általunk tagadott vegyes infectiónak, és mely szerint 
a további kutatásnak az ott hivatolt esetekből kell vagy lehet kiindulnia. 

De bármennyire bizom is adataim és az azokból levontak helyességében, 
az ily pnemissákra épitett meggyőződés elvégre is nem lehet más, mint subjectiv 
természetü, és ha mi és mások nem voltunk oly szerencsések, hogy ily vegyes 
infectiót bizonyitó eseteket észlelhettünk volna gyakorlatunkban, lehettek talán 
mások szerencsésebbek. Ép e miatt nem szabad amaz akadémiai székfoglaló 
előadás végeredményének egyszerü tagadásával beérnünk, hanem kötelességü~k 
ama végeredményt szolgáltató adatok latolgatása utján azok meggyőző ereJét 
vizsgálnunk, és csak ha úgy látjuk, hogy azok nincsenek kellően megokol~a: 
lehet és kell subjectiv meggyőződésünket ama biztosnak odaállitott tények fole 
helyeznünk. 

Midőn ez akadémiai székfoglaló előadás adatainak latolgatásába akarunk 
bocsátkozni, előre is be kell ismernünk hogy nem könnyű feladatra vállalkozu~k; 
nem mintha az ott mondottak czáfolata okozná e nehézségeket, hanem mivel 
az ellentmondások és nem kellően bizonyított állitások oly halmazával állunk 
szemben, hogy azoknak valódi értékükre való reducálása annyira a részletekkel 
és elementáris dolgokkal való beható foglalkozás után válik csak lehetségessé, 
hogy szinte attól tartok, miszerint a t. kartársak türelmét indokolatlan próbára 
téve, azzal talán vissza is élek. 

Az akademiai székfoglaló röviden megemlitvén néhány régibb idevágó 
adatot, főleg Wiedemannak 1874-ben megjelent königsbergi di~serta~iój~val 
foglalkozik terjedelmesebben és anna~ köve.tkez~ szava~hoz: aEine wirkliche 
Mischform aus Typhus und lntermittens ist bisher nicht beobachtet worde.n1> 
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az Orv. Hetil.-ban megjelent kiadásában megjegyzi, hogy ((Ez volt a kérdés 
állása az 1874 ik évben és az újabb irodalom átvizsgálása azt mutatja, hogy 
így maradt a kérdés állása maig». Már ebben is téved előadó, miután könnyen 
ki lehet mutatni, miszerint e kérdéssel azóta nagyon is sokan foglalkoztak, 
igyekezvén azt egyik vagy másik irányban eldönteni. 

De úgy látszik, miszerint később a székfoglaló maga is belátta, hogy e7. 
állitásával tulment a határon, miután az előadás egy későbbi (akademiai) kiad
ványában, ama passus, miszerint az újabb irodalom átvizsgálása azt mutatná, 
hogy a kérdés állása ma ugyanaz volna, mint 1874-ben, már elő nem fordul. 

E bevezetés után áttér a két eset leirására. Hosszas volna itt az egész 
kórtörténetet ismételni. Legyen szabad magára a lázgörbére utalnom és ennek 
kapcsán röviden megtennem egyes megjegyzéseket. Méltóztatnak látni az első 
esetnek, Opotril Máriá.nak, lázgörbéjét. (VIII. ábra.) Ez jól kifejezett két sza
kaszból áll; az első, mely a betegség 21-dik napjáig terjed, részben többé
kevésbbé egy niveauig terjedő esti emelkedést és nagy reggeli remissiókat 
mutató fokozott hőmenetből áll, míg a betegségnek körülbelül 15. napjától az 
általános benyomás az, hogy az esti hőemelkedések mind kisebb magaslatot 
érnek el, a reggeli alábbhagyások pedig mindinkább sülyednek. Ha e görbe első 
részét összehasonlitjuk a görbe második részével, azonnal szembetünik a kettő 
közti hasonlatosság; különbség csak annyiban van, hogy a görbe első szaka
szában annak elején hiányzik ama mintegy 5-6 napot igénybe vevő lépcsőzetes 
hőemelkedés, mely a görbe második részén jól ki van fejlődve, máskülönben a 
második részén is meg van az, hogy egy bizonyos ideig a hőmérsék mintegy 
egy abscissa körül ingadozik és azután, mint a görbe első szakaszánál, követ
keznek a lépcsőzetesen lefelé menő hőingadozások. 

A ki sok ily görbét látott és azokat tanulmányozta, első pillanatra azt a 
benyomást nyeri, hogy itt két teljesen hasonló görbével van dolga és így már a 
priori is valószinü, hogy - a mennyiben ugyanazon egyéntől származnak -
hasonló betegségre is vonatkoznak; legfölebb a betegség intensitása lehetett 
eltérő. Ebből az következik, hogy ha igaz az, miszerint a görbe második sza
kasza egy jól kifejezett, sulyosabb typhus-betegtől származik - a mint ezt 
Korányi állitja és a miben egy perczig sem kételkedem - akkor a görbe 
első szakaszát is typhus szolgáltatta, vagy más szavakkal, egy oly typhus
betegről van szó, kinél egy körülbelül 3 hétig tartó, a fastigium alatt nagyobb 
hőingadozásokkal járó és így már ennél, de a többi tüneteknél fogva is enyhébb 
lefolyásu bántalom után, egy valamivel hosszabb, és intensivebb recidiva 
köszöntött be. Ily esetek nem ritkák és nem kételkedem, hogy a t. kartársak is 
elég gyakran találkoztak ily alakkal. 

Korányi nem így fogja fel ez esetet. Mint méltóztatnak tudni, ő a görbe 
első szakaszát malária által feltételezett febris intermittens quotidiana subin
transnak tartja, míg a görbe második szakaszát typhustól származtatja és így 
következtet a typhus és malária vegyes fertőzésére. 

Ha már most azt kérdjük, hogy Korányi mily alapon veszi ez első szakaszt 
malária által feltételezett febris intermittensnek, úgy megvallom, erre nézve 
adataiban a legcsekélyebb támpontot sem találunk. 

Egyedüli támpontul az volna felhozható, hogy a hő nagy remissiókat muta
tott. Ezzel azonban komolyan számolni csak akkor lehetne, ha nem tudnók, 
hogy akárhányszor fordulnak elő typhusnál nagy remissiók. De valjon váltó
láznál, még ha subintranst veszünk is fel, ilyenek szoktak a hőmagaslatok 
lenni? nem szokott-e épen ezen kóralaknál a hőmérsék a legmagasabb fokokig 
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és meglepő meredeken emelkedni? Nem ~zokott-e három hétig .t~rt? váltó; 
láznál a lép jelentékenyen megnagyobb~_dm? Nem szok~tt·e ennyi ideig tarto 
váltóláznál már a bőrszin, az általános küllem olyan lenm, hogy az a tapasztalt 
szakértőnek már az első megtekintésnél is feltúnik; - mindeze~ről ?-Z. aka
demiai előadásban egy szóval sincs emlités téve. Végre a~ármily. kicsm1r~ 
becsüljük is váltólázzal szemben az ex juvantibus et nocentibus diag~o.sticai 
értékét, mégis feltünő, hogy az október 12-én adott egy ?1'~mm chmmnek 
semmi hatása sem volt. Igaz, újra lett az előadó ,ál~~l c,hmn~ ad~golva, de 
mikor? 18 és 19-én, tehát akkor, midőn már a laz onkenyt is csokke.n~ben 
volt. Jó is volt e két chinin-adaggal sietni, mivel különben, ten?e.ntiá~áb~l 
itélve, valószinú, hogy kérlelhetlenül leszállt volna a hőmérsé~ chmn~ nelk?l 
is. Azt, hogy előadó a chinin hatását ily arg~mentum?l használ;a, t1;1l~Jdonk~p 
csak a sorok között lehet olvasni. Ha pedig a 18-an adott 1 ·0 chmmnek ily 
bizonyitó értéket tulajdonitunk, miért tagadjuk meg e bizon1itó.~r~ék~t a 12-.én 
adott 1 ·0 chinin hatástalanságától? Egyenlő, de ellenkező Jegyu ertekek, mmt 
tudjuk, megsemmisitik egymást, tehát tekintsünk egészen el ,a chinin hatás~tól, 
vaay hatástalanságától. De akkor újra csak azt kell constatal":unk, hogy nmcs 
az 

0 előadásban malária mellett szóló argumentum. Az, a mi az előadásba~ 
különben felhozatik csak nem indok a váltóláz mellett, pl. hogy a beteg 19 napi 
betegségéből 14 na~ a kórodai észlelésre esik, valamint az s~m, hogy a beteg 
étvágya inkább javult. Hiszen ezt a typhus ama sz~kában, midő_~ a hő fokoz~
tosan csökken, igen gyakran tapasztaljuk. Előadásaimb_an, tankonyvemben en 
ép úgy, mint mások egyenesen hangsulyozzák, h?gy ep~n. ezen szakban kell 
az orvosnak különösen ari-a ügyelni, hogy a beteg ebredező · etvágyával szemben 
óvatos legyen, miután különben könnyen jönnek létre sulyosbodások, recru
descentiák, sőt recidívák. 

Valjon a kérdéses esetben észlelhető recidiva nem. épen .. eze~ őrködés 
figyelmen kívül hagyásának köszöi;ii-e lételét'. nem mernem el~ontem. 

Mint tehát méltóztatnak látm, egyetlen mdok sem hozhato fel e láz mal~
ricus természete mellett, úgy, hogy nem kételkedem, miszerint a t., kar~á~s~~ is 
egyet értenek velem, midőn ama görbe első szakát egy enyhébb es kulonosen 
nagyobb remissiókkal j~ró typhust~l s~ár~aztato~- .. 

Fel lehetne hozm, hogy a laz, illetőleg sa;atszeru hőmenet egym~15ában 
nem elegendő a typhus kórisméjére, f~leg akkor, ha sulyos~bb typhus-tunetek 
hiányoznak. Legyen szabad erre megjegyeznem, ,ho15y a typicus hőmenet csak 
akkor nem elegendő, ha ama hömen~tre ~ behato viz~gála~ esetl~g más ma~)'.a
rázatot is ad, de ha ily eltérés nmcs ;elen, ha nmcs Jelen ilyen malana, 
vagy valamely más bántalom mellett szóló jel se1!1, és c~ak a hö~ene~ typu~ára 
vagyunk utalva, akkor csak kétségtele~, hogy az itt __ fel~untetet_t laz gorb~ -~oze
lebb esik hasonlatosságára nézve a typicus typbusgorbehez, mmt a .malanához 
vagy más bántaloméboz. Ebben még azok s~m ~ételkedhet~ek, k~k a typhus 
hőmenetét illetőleg, még ma is a Wunderlich-fele dogm~ticus a~lásponton 
vannak. - A mi azt az ellenvetést illeti, hogy a hagymázos tunetek hiányozta~, 
an:a nézve csak azt hozom fel, hogy e kifejezés ((typhosus tüneh, nagyon relativ 
viszonyokra vonatkozbatik, és hogy enyhe eseteknél ezek ténJ:leg dur,vá~y~san 
lehetnek kifejlődve; különben a beteg felvétele alkalmával, mmt a kortortenet 
mondja gyengeségről panaszkodott, nem épen sokat köhögött, halvány volt, 
nyelve fehéren volt bevonva, étvágya hián~z~tt, mely viszonyok akárhányszor 
eQyhéhb typhusnál még ennyire sincsenek kife;lődve. . 

Végre azt kérdhetnők attól, ki az első szakaszt malária által feltételezettnek 
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te~ín~i, miért nem v~szi oly?á a máso~ik láz-szakasz nov. 9-dikétől folyó lázát, 
mmtan ez csaknem oszszevag az előbbi szakasz utolsó részével. 

Az elfo~latla? észl~lö előtt legerősebb érv arra nézve, hogy az első sza
~asz typhus~ol szarm~z1k épen az, hogy egy jól kifejezett typhus (recidiva) 
altal let~ k~vetve. Hiszen, ha a budapesti klinikáp következetesen akartak 
volna;. elJárm,, akkor a lázg,örbe második szakában, midőn a hő nagy alább
hagyaso~at, s~t. felben~ag.yasokat kezdett mutatni, ép úgy kellett volna nov. 
12-1~-an __ chmmt adm, mmt az első szak alatt, és akkor ezekre a hőingadozá
sokra is konnye~ lehetett volna bizonyitani, hogy malária által vannak felté
t~lezve. Ezt termeszetesen nem szemrehányáskép hozom fel, miután én ez eljá
rast csak ,helyeselhetern,„hanem inkább csodálkozásomat fejezem ki, eme követ
ke~etl~nseg felett. Kulonben, ha türelemmel méltóztatnak meghallgatni a 
masod~ esetre vonatko~ó megjegyzéseket, meg fognak győződhetni, hogy e 
második esetben csupa kovetkezetességből ez a hiba is el lett követve. 

Van ez esetne~ ~~g :gy érdekes oldala, melyre nézve felette csodálkoz
nom ~ell, hogy előadoJa altal nem lett kellően kiaknázva. Mint a kórtörténet 
mondJa, «a bal ~e~lkason hátul a lap?.czszöglettől _lefelé épen csak észrevehetőleg 
to"!l?'!"lt kopog,~at'!si. han9. volt nyerheto, - ugyanitt határozatlan légzés és kis 
me1 ~ekben eros?odott horghangzás volt észlelhető.)) E jeleket mi ugyan nem 
tartjuk. elegendőlmek anna~. felvételére, hogy - főleg ha azt sem tudjuk, hogy 
az egy~~ ~em volt-e balkezu - a b~tegnél egy könnyebb tüdőlob ment előre; 
d~ K01 anyi e_zeket el~gendőknek tat~Ja, tehát csatlakozzunk egyelőre mi is néze
tehe~. Ha t. La~ ~gyen csakugyan tudőlobot állott ki, ·a mint · ezt Korányi fel
veszi, ~kkor ~eltan veth;tö fe: ~z a kérdés, hogy mikor állotta tulajdonkép ki 
ez egyen a_ tudőlob;it .. Koroda~ eszlel~s alá betegsége 7-dik napján került és 
akkorra, mmt .f!oranyi mondJa, a tudőlob nagyrészt vissza is fejlődött, tehát 
okvetlen ezen het nap ~Jatt kellett azt átszenvednie. Ha igen, akkor Korányi 
tanár~ak fel kell venm, hogy nyomban, midőn a tütlőlob véget ért, következett 
az a l~zas szak! , m~lyet a kórodán maláriának declaráltak és nyomban, midőn 
ez ?.Yogyult, fe~~ődott a typhus. Ezek szerint tehát valószinü, hogy az alatt, míg 
~ t~dő~~bot ki_allotta,. ~~~, fertőzve volt maláriával és typhussal, úgy, hogy 
egyideJuleg haron_i fertoz.o ha~ány l?kozott az egyénben, nem pedig kettő, 
mmt ~zt, Korányi ~ondJa, mmdegy1k szépen várt, míg a másik lejátszotta 
szerepet,, es cs~k azutan ~10zakodott elő a maga rossz tulajdonaival. 

~ ~orhatan!olmak ily egymás~ttán való sorompóba lépése azonban csak 
akkor ~11, ha tei:y ~yanái;it !ogad,Juk el Korányi ama állitását, miszerint e 
bet~g kozvetle_n ~01:hazba tortent felvétele előtt pneumoniát állott ki. De miután 
arr~l~ h~g! mi torte~t ~ b~teggel a kórházba történt felvétele előtti 7 nap alatt, 
K01 anyi ep oly. kevesse b~rhat tudomással, mint mi, mi csak ahhoz tarthatjuk 
mag_unkat, a mit "ff.orányi maga észlelt; ez pedig ellene mond annak, hogy az, 
a mi ~ beteg felve~e~ek?r a pneumonia gondolatát felébresztette, az állítólagos 
malária al~tt bármikep is változott volna. Kitetszik ez, ha összehasonlitjuk a 
be_te~ felvetelekor , talá}t leletet, a 19-én feljegyzett lelettel. Október 7 -én, t. i. 
m:dőn a beteg a k?_roda~a felvé~et_ett, meg lett állapitva, hogy «a bal mellkason 
hatul, a lapoczszoglettol lefele epen csak észrevehetőleg tompult kopogtatási 
hang ~olt nyerhető, mely a 11 bordán a lép rendes tériedelmű tompÚlatába 
megy r;it. 11

_ Később_ pedig ~gy szólt a kórtörténet: "E közben ( 14-19-ig) a bal
oldali egeszb~n veve csekely tompulat lényegesen nem változott.» 

„ , Ha _e ke! lel~tet egymással szembe állitjuk, akkor úgy hiszem önkényt 
~?vetkezik, ~1s~en~t, h,a a 7-dikén talált kis tompulat elegendő volt arra, hogy 
tudölob felvetelere, illetőleg egy előrement, de teljesen fel nem szivódott marad-
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ványának felvételére jogositson, akkor annak 19-én is -· miután az lényegesen 
egyáltalában nem változott - kell e jogosultsággal bírnia, miből ismét az követ
keznék, hogy az egyén egyidejüleg és nem egymásután szenvedett pneumo
niában és maláriában, és e két bántalom lezajlása után lépett csak fel a typhus, 
tehát - ha való volna - még sokkal érdekesebb csoportosulása a kórhatá
nyoknak, mint az, melyet a székfoglaló előadás vesz fel. 

Az október 19-én felvett lelettel azonban még külön kell foglalkoznunk. 
E napon lett a baloldalon talált tompulatra vonatkozólag ~öljegyezve, miszerint 
az lényegesen nem változott. <1 Voltak napok - mondja a kórtöi:t.é~et - a 
melyeken valamivel kifejezettebbnek, mások, a melye~en kev~sbbé ki:f eJeze~tn~k 
mutatkozott; ezen változást azonban nem lehetett er1yebre, mint a meg mindig 
laza, hyperaemicus tüdőszövetnek talán a láztól függő és változó vérbőségére 
visszavezetni. 11 

Nem gondolta meg Korányi, hogy e magyarázatával sokszorosan ellent
mond a Skoda által megállapitott tanoknak, melyek diagnostikánknak még 
most is fénypontját és tudományunknak legjobban fundált oszlopait képezik. 

A tüdőlob állitólag lefolyt, de a tüdőszövet mégis laza és hyperremicus 
lett volna ? Tegyük fel - a nélkül, hogy elfogadnák - miszerint ez így volt : 
valjon nem várhattuk volna-e méltán, miszerint a laza tüdőszövet kopogtatási 
hangja, ha már nem kifejezetten dobos hangzásu is, de legalább dobos árnyalattal 
birjon ? Ezt Skoda óta a percussióval foglalkozó minden legkisebb tankönyv 
így hirdeti. 

Ha tehát a kopogtatási hang nem birt még doboR árnyalattal sem - és 
erröl a különben egész részletes kórtörténet nem tesz emlitést --;---- mily alapon 
következtetheti Korányi, hogy ott a tüdőszövet laza volt? Ep oly kevéssé 
tudjuk, hogy mi szolgáltatott alapot annak felvételére, hogy a tompulatot adó 
tüdő még mindig hyperaimicus volt. Vagy ismer Korányi oly hyperremiát, 
melynek folytán a tüdő tompa hangot ad? Gondoljanak végig uraim, ama 
nagyszámu hypermmicus tüdőn, melyet a bal visszeres szájadéka szükületében 
szenvedő betegeknél észleltek volt: volt azok közt egy is, mely csak a hypermmia 
folytán tompult hangot adott volna? Igaz, a tüdőgyuladás első szakában, 
melyet régi szokás szerint stadium hypermmimnek neveznek tompult, de akkor 
is dobos hangot ad a tüdő, azonban nagyot tévedne az, a ki azt hinné, hogy 
akkor csak hypermmia van jelen, és hogy az ilyenkor kétségtelen tompult 
dobos hang csak a hypermmiától származik. Ilyenkor, mint ezt a tüdőgyuladás 
boncztani viszonyaival csak legfelületesebben ismerős orvos is tudja, a hyper
remián kivül már izzadmány (folyékony, félfolyékony) is van jelen, mely a 
légsejtekből a levegö egy részét kiszoritotta és annak rovására foglal h~lyet. 

Nem is kérdem, hogy honnan vette Korányi ama magyarázathoz Jogosult
ságát, hogy a laza hyveraernicus tüdő a láz alatt annyira vérbő lesz, hogy ~ 
miatt kopogtatási hangja tompultabbá válik? Nem kéi_:d~m ezt, miv,el !(~rányi 
amaz állítását, hogy ez esetben a tompult kopogtatas1 hangot ado tudő laza, 
vagy hypermmicus lett volna, mivel sem látom igazoltnak, sőt mint emlitém, 
az a körülmény, hogy a kopogtatási hang csak tompult volt, és nem birt leg
alább némi dobos árnyalattal, egyenesen ellene mond e feltevésnek. 

Ily körülményok közt Korányi magyarázatát teljesen :figyelmen kivül kell 
hagynom, egyedül azzal foglalkozhatunk, a mi előadásában mint száraz tény 
van említve. Lehet, hogy az esetre, ha e tényeket elfogulatlanul latolgatjuk, 
helyesebb magyarázatra is juthatunk. A száraz tény ez esetben az, hogy a 
lapoczszöglettől lefelé tompulat volt jelen, mely a lép rendes terjedelmű tompu-
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latába ment át; tény továbbá az, hogy e tompulat a betegség első szakának 
egész tartama alatt nem csak fennállott, hanem időnkint hol többé, hol kevésbé 
kifejezettnek mutatkozott. 

Már most tekintve azt, hogy egy majdnem 3 hétig tartó bántalommal van 
dolgunk, mely alatt a láz folytonosan fennállott és bár nagy alábbhagyásokat 
mutatott teljes félbenhagyások hiányoztak, (kivéve az utolsó napon) hogy ezek 
még chinin adagolásra sem állottak elő, hogy a beteg gyenge, étvágytalan volt, 
hogy nyelve be volt vonva, hogy hörghurutja volt (<'hurutos köpetet ürit)) ), 
hogy a láz magyarázatára semminemű szervi eltérést nem lehetett kimutatni, 
hogy betegsége la<isan fokozódott, miután eleintén még dolgozhatott is (mi fiatal 
egyéneknél, ha pncumoniába esnek, sokkal ritkábban szokott előfordulni, mint 
typhus abdominalisnál) ha mindezt tekintetbe vesszük, és a lázgörbe összlefo
lyását sem hagyjuk tekinteten kivül, valamint nem azt, hogy a hő folytonos 
alábbszállása a harmadik héten kezdődött, még mielőtt az előbb hatástalan 
chinin-adagolás meg lett ujitva, ha mindezekhez még hozzáadjuk azt, hogy a 
beteg nyomban a kérdéses lázak lezajlása után jól kifejezett typhust állott ki, 
úgy kérdem: nem önként kínálkozik-e az a gondolat, miszerint a bal mellkason 
talált ama helytálló, csak intensitásában néha változó, a lép tompulatába 
átrnenő tompulat a megnagyobbodott lép által volt szolgáltatva. Mihelyt ezt 
felveszszük- és meggyőződésem szerint ezt máskép felfogni nem lehet- elesik 
annak szüksrge, hogy a tompulat magyarázatára mivel sem bizonyitott tüdő
gyuladás előremenését, hogy a tompulat változékonyságának magyarázatára a 
tiidőszövetnek mivel sem bizonyitott lazaságát, vérbőségét vegyük fel. 

És minél inkább meggyőződésünk az, hogy ama tompulatot a megnagyob
bodott lép szolgáltatta, annál kevésbé szenved kétséget - főleg ha még a fen
tebb vázolt tüneteket is számba veszszük, hogy Opatril Mari nem malá· 
riában, hanem typhus abdominálisban szenvedett, és így a minő felesleges és 
indokolatlan lett volna azt mondani, hogy Opatril Mari hármas infectióban 
szenvedett, akár egyszerre, akár egymásután, ép oly felesleges és indokolatlan 
a typhu.s és malária vegyes infectióf ának felvétele. 

Ezzel úgy hiszem, hogy az akadémiai székfoglaló előadás első esetét 
elhagyva, áttérhetünk a második esetre, bár még az első is sok érdekes meg
jegyzésre adhatna alkalmat, de azokat, miután mai megbeszélésünk tárgyával 
szorosan össze nem függnek, mellőznünk kell. 

A második esettel (1. Molnár Erzsébet hőgörbejét) is rö.viden foglalkozha
tunk, miután nagyrészt ugyanazon megjegyzéseket kellene ismételnünk, melyeket 
már az első eset méltatásánál felhoztunk. 

Mint a lázgörbéből méltóztatnak látni, itt is oly betegről van szó, ki állí
tólag betegségének 7-ik napján lett a kórodára felvéve, hol rajta 4 napon át 
valamivel 39°-on felül emelkedő esti höemelkedések voltak észlelhetők, melyek 
37° alá menő reggeli félbenhagyásokkal váltakoztak oly formán, hogy a követ
kező nap magaslata valamivel lejebb volt az előbbi napénál. Hasonló viszony 
volt nagyjában, főleg ha a betegség 11-ik napját is számítjuk, a hősülyedés 
maximumára nézve is észlelve. Erre következik egy második szak, melyet 
részletesebben, miután felfogásom arra nézve Korányiétól el nem tér, nem kell 
vázolnom; annyit azonban még is fel kell említenem, hogy e szak négy első 
napján át, bár az esti hőmaximum mind magasabbra hágott napról napra, a reg
geli lázalábbhagyás egészen 37°-ig illetőleg ezen alól ment, úgy, hogy teljesen 
félbenhagyó volt. Erre a betegség 21-ik napján túl az intermittens quotidiana 
duplicatának felelt meg a hőmenet. 
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, ~orán~i ,ez, esetet úgy é:,telmezi, hogy a betegnek eleintén mindennapos 
m~lar~cus valtolaza volt, ezt kovet~e ·egy enyhébb typhus és ennek lezajlása 
ut~n. Jelent meg n~omban egy mmdennapos kettős maláricus váltóláz, mely 
c?mmre ,Pr?mpt gy~gy~lt; tehát ez eset is. typhus és malária vegyes fertőzé
senek. kets,egtelen peld~nya, mely az előbbitől még az által különbözik, hogy a 
malár1~ mas alakba~ bar, a typhus megszünte után ismét előállott. 

Lassu~, mennyiben fogadható el e magyarázat. E kérdés felvetésénél 
azonnal ~eJté~y gyanánt tünik fel előttünk, hogy mi jogon állítja f(orányi azt, 
h,ogy a korodan a három első nap észlelt félbenhagyó láz malária által volt fel
tetelezve? 
. Miért nem lehetne az a Weil-féle prodromalis láznak utolsó 3 napja, annál 
mká~"?· ha a beteg csakugyan betegsége 7-ik napján került a kórodára? Nem 
tehetJu~ fel, hogy I~orányi előtt Weilnak 1885-ben megjelent közkézen forgó 
m~nkáJa 1888-ba~ osi;rieretlen lett volna. Ha nem osztja vala Weil nézetét, 
~mdenesetre_ m?tivál~ia kellett volna ~z eltérést annyival inkább, mivel e 
hőmen.et egyebkep egeszen megfelel Weil prodromalis lázának. 

Nmcs tov~bb.á m.egmagyarázva, hogy ha ezeket a lázakat maláricus termé
szet.~ekne~, tekmtr, mivel félbenhagyók voltak, miért nem tekinti ép olyanoknak 
a kovetkezo 4 nal! a,Zatt mutatkozó, szintén félbenhagyó lázat. Az csak nem elég 
ok, hogy az előbbi negy napon a láza~. szak rövidebb ideig tartott, meredekebben 
en;ielk~dett a, h?, rohamosabban sulyedt; nem elég ok már csak azért sem, 
mivel ily ala~u lazmenettel e~yhébb typhusok stadium decrementijében akár
hán.yszor talalkozunk. Nem tunt-e fel, hogy a hőmérsék általában nem emel
k~dik o~y maga~r~, mint ez váltólázn~ - főleg ha az egyén még nem lett elcsi
gaz~a, e~ a malana nem !artot~ hetekig - szokott lenni? Nem tünt-e fel, hogy 
a ~~maximum?k, h~ kevessel i~, de .napról napra alacsonyabb fokra esnek, a 
mm1mu~ pedig ~elyeb?re .sza~l. Mm~ez ~ég érthető volna, ha a félbenhagyó 
láz a 4-ik nap utan akar onkent, akar chmm-adagolásra megszünt volna, de 
nem akkor, midőn .nyomba~ ,a félbenhagyó láz után ép oly félbenhagyásokkal, 
de f,olyton e,m?lk~dő te,ndent~ava.l folytatódik a láz. E második szak szeptember 
1.~-en . ke~dődik .~s mar 23-a:n Jelezve van a kórtörténetben, hogy a hagymáz 
tunetei m~~d ( ''. horghurut. teIJedt, hasmenés volt jelen, has puffadt volt, a beteg 
~~bult!i) JOl ki, voltak fejlődve. Igy tömörülve az első 3-4 nap a hagymáz 
t~netei talán meg se~ szoktak_, ~őleg e~ enyhe esetben kifejlődni? Mindennek 
ketelyt kellet.t v?lna ebreszt~n.i e~ ha mar nem. gondolt, a mint nem is gondol
hatott a Weil-fele prodromahs ~azra, .gondölma kellett volna arra, hogy valjon 
a beteg. amaz adata, hogy b~tegseg~ 7 -ik napján kereste fel a kórodát, helyes-e? 
, Mihelyt az adatban ketelkedik - és a kórházi gyakorlat mutatja hogy 
epen typhusbet~g~k ily adataiban mily gyakran kell kételkedni, - fel~erült 
voln~ az a lehetőseg,„hogy a betegség nem 7, hanem több, talán 10-12 nap óta 
t~r~ es akkor a 4 ,elso napon mutatkozó lépcsőzetesen sülyedő láz egy előrement 
rovid~bb lefo!yá~u typhus stadium decrementijének felel meg, mely még le sem 
folyt e~ ~ár is, kove.tve lett egy typhus-recrudescentia által. A viszonyoknak ily 
alalml~sai a kor házi gyako.rlatban, nem. ritkák. Ez esetben ilyesmire gondolni 
annál JOgosabb~n lehet, mivel a kesőbbi hőmenet ily recrudescentiának valóban 
megfelelt ~s mivel a beteg már künn is szenvedett hasmenésben és mivel a 
typhusos tunetek, a mint a láz újra súlyosbodni kezdett szokatlanúl rövid idő 
alatt ~rte}r el Jelentékeny ~elt~ij~sséget. N_em ta?adom, hogy ily esetek utólagos 
megbir~lasánal ma~hematrkai biztossagrol a diagnosisban szó sem lehet, de 
azon viszont nem ketelkedem, hogy annak felvétele, miszerint a kórodai ész-

lelet első négy napján maláricus láz volt jelen, semmivel sem t~mogatható; még 
kevésbé akkor, ha nyomban utána oly typhus lé.pett fel, mmt azt ez esetb~n 
látjuk. Az elhatározás e tekintetben a subjectiv meg~yőződés hat~rán túl ah_g 
emelkedhetik, de teljesen indokolatlan az, hogy ily esetet, mint t'}lp~us ~s 
malária i egyes fertőzetének kétségtelen példányát ál.litsuk oda. Ezt nei;rir valo
szinüséggel is csak akkor tehetnők, ha a tapasztalati tények, melyek Jogos:11t 
skepsisnek képezik támpontját - e magyarázatnak nem szólnának annyll'a 
ellene, mint ezt tényleg teszik. . 

A typhus lezajlása után mindennapos kettős lázak ~épt~k fel, mely~kről 
Korányi azt állítja, hogy ezek malárián alapultak. Tekmtsunk e~ egyelőre a 
magyarázattól és vegyük a száraz tényt. Tény az, hogy ez egyénnel a typhus 
lezajlása után rázó hideggel kezdődő, izzadással végződő kettős lázak mutat
koztak naponta. E tényt kétségbe nem vonhatjuk, annak Korányi által adott 
magyarázatához azonban sok szó fér. Korányi e lázakat maláricus eredetűeknek 
mondja. Valjon mily alapon teszi ezt? Ezt kérdeni annál. inkább lehet és ,ke_ll! 
mivel előadásában arról szólva, hogy mily nehézséggel Jár a vegyes fertőzesi 
esetek megbirálása, maga mondja, hogy : Ez okból csak szigorú birála~ rr:e~lett 
fogadhatók v~gyes fert~zet~ megbetegedésnek azon es~.tek, a '"!'_elyekben a ~altolaz a 
béltyphus lefolyása utan eszleltetett ..... ~a ez kozvetlenul a .. typhi~s~a~ ~apcs~
latában folyt le, akkor képezhette egyszeruen a typhusn~k cso~ck~nesi idosza~at 
( stadium decrementi ), mint a melynek folyamatában intermissi.ó~ rendszC'l·!nt 
fordulnak elő. Ezek saját szavai. Ha e szavak értelme helyes és igaz, a m.mt 
azokban kétkedni tényleg nem is lehet, nem joggal kell· e kérdenünk, hogy valJon 
ez esetben az intermissiók nem közvetlen a typhusláz után mutatkoztak-e? 
Ezt alig vonhatja valaki kétségbe. Már pedig ha közvetlen a typhusláz .után 
mutatkoztak, miért nem tekinti Korányi ezeket olyan intermissióknak, mint a 
minők saját szaiai szerint rendszC'l·int szoktak előfordulni J Ha értek.ezéséb~n 
erre kellő magyarázatot nem találunk, amaz állítását, miszerint az mterm1s
siókat képező láz maláricus természetű, egész~n indokolatlan, mivel sem,tá~o
gatott, egyéni véleményen (és pedig mint látm fogjuk, nem helyes alapu vele
ményen) nyugvó nézetnek kell tekintenünk. Ha az akademiai szé~f?glaló elő
adást áttarmlmányozzuk, úgy meggyőződhetünk, miszerint Korányi Ily egyen~s 
érvet nem hoz fel. Csak néhány szót találunk ez előadásban, melyekre _valo
szinünek kell tekintenünk, hogy a kérdéses láz maláricus természetének mdo
kolására szolgálnak, midőn azt mondja, hogy a hőmeneti görbe. utolsó r~s~e 
defolyási módja, a beteg szervezetének minden egyéb viszonyai és a chmm 
prompt hatása szerinti> egy mindennapos kettőzött váltóláznak felel meg. 

Ha ez indokokat egyenkint latolgatjuk, úgy azonnal kiderül, hogy azok 
mennyire homályosak, részben helytelenek és a szóban levő magyarázat támo
gatására nem alkalmasak. Hogy mit ért Korányi «a lefolyás módjai> és «a ?ete~ 
szervezetének minden egyéb viszonyai11 indokok alatt, nehéz megállapitam, 
miután ő maga erről nem nyilatkozik. De ha azt érti a !~folyási mód alat_t, 
hogy rázó hideggel, izzadással járó félbenhagyó lá~ak voltak Jelen, úgy ~z n~eg 
nem magyarázat, az tény, melyet épen magyarázni kell. Ha. typhus utan ~oz· 
vetlen ily lázak tapasztalat szerint kizárólag és egyedül malária által lehetnenek 
feltételezve, akkor elegendő volna e félbenhagyó láz fellépésének tényét cons~a
tálni és akkor ezzel a láz természete is el volna döntve. De mihelyt ép ily 
lefolyású lázak más okból is származhatnak, e láz természete magyarázatra 
szorúl. Már pedig azt tudjuk és Korányi maga is mondja, hogy typhus után 
közvetlen <1 végbemenő11 lázat nem is a typhus-bacillus maga hozza létre, hanem 
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a typhus alatt létrehozott besz'Urődrnényekből kiinduló felszivódás és t'!J'lféb másod-
lagos folyamatok. 11 • 

. Ily fe~szivódási lázak pedig köztudomásúlag félbenhagyók, rázóhideggel, 
izzadással Járhatnak és naponta egyszernél többször is jelentkezhetnek. A <( lefo
lyás módja 1> tehát a malária fölvételének indokául nem szolgálhat és pedig 
annál. ke„ésbbé, mivel a kórtörténet feltűnően hallgat arról, hogy ez állítólag 
maláncus lázak alatt a lép minő magatartást tanusított. Ez annál kevésbbé 
bocsátható meg; mivel, ha ki lett volna mutatva, hogy ezen időszak alatt a lép 
nagyobbodott, ugy ez erős, habár egymagában szintén nem döntő érv lett volna 
malária mellett; ha ellenben a lép nem nagyobbodott - a mint az valószínű 
i~.' ,miu~án . ~ülönben ~ ~óro~ai észlelés ~gyeln;iét akkor, midőn a vegyes fer· 
tozes ke:de,se:e az mar ugy is fel van hiva, alig kerülhette volna ki, valamint 
n_em. valoszmű az sem, hogy az esetre, ha constatálva lett volna, oly minutio
sitás1g a részletekbe menő kórtörténetben, minő az akadémiának be lett 
mutatva

1 
ily n~om?s é~v ~zándékosan, vagy véletlen lett volna kihagyva - akkor 

ez magaban veve is eleg mdok arra, hogy az adott körülmények között a láz 
lefolyási módjából másra mint felszívódási lázra ne gondoljunk. 

. Azz~l hogy K?rányi második indoka ((a beteg szervezetének minden egyéb 
viszonya11> .alatt mit ért, a :i;nondot~ak után talán felesleges is foglalkoznunk; 
csak annyit akarunk megJegyezm, hogy az esetre, ha ez alatt azt értette a 
mint a kórtörténetből ezt gyanítani lehet - ((hogy e közben a hörghurut h~s
~enés é_s küteg visszafejlődöt~ és fokonkint elmúlt. A beteg étvágya h~lyre
allott, ~izelete rendes mennyiségben, azonban igen alacsony fajsúlylyal ürít
~etett, ki, a fe~.érnye. belőle eltűnt1>, úgy mindez olyan okok folytán, melyeket 
itt reszleteznunk bizonyára nem kell, szintén inkább a lázfelszivódási termé
szete, sem mint malaricus eredete mellett szól. 

Yégre marad a harmadik indok, mely e félbenhagyó lázak maláricus 
termeszete mellett volna felhozható - és úgy látszik Korányi által, habár nem 
egész határozottsággal, fölhozatik is - a chinin prompt hatása. 

Meg ,kell vallanom, hogy Korányi magatartása a chinin hatályosságának 
vafjy hatastalanságának diagnostikai ért~kesítésével szemben igen sajátszerű, 
mmt ezt már az első esetnél is láttuk. Ugy látszik, hogy a chinin adagolására 
bek.?vetkezö hatást csak akkor értékesíti, ha ez supponált felvételének ked
vezo; ,ha ez azonban nem kedvező, egyszerűen napirendre tér felette. Az első 
esetnel volt alkalmunk arra utalni, hogy eleintén adagolt ugyan chinint, a láz 
nem maradt el, de ebből még sem következteti azt, hogy a láz nem volt malá
ricus. Ké~öbb. midőn a láz már önkényt is kezdett engedni, újra lett chinin 
adagolva es midőn azután a láz - mint az különben is várható lett volna -
megszűnt, e.~y.szen:e a cbinin ~iagi:ostikai becse is megjött. Azt hiszem, hogy 
n~m kell kulon feJtegetnem, miszerint így nem szabad eljárnunk, és hogy így 
eljárva, és a chinint kellő cautelák nélkül adagolva alig van betegség melynek 
maláricus természetét kimutatni nem lehetne. ' ' 

En részemről megvallom, hogy a chinin-adagolás hasznának vagy siker
tel,enségéI1e~ fonto~ di.a~n,ostik.~i becset tulajdonítok, de csak bizonyos köriil
r_nenyek kozott, kellő kntikaval Jarva el. Ha valamely betegnél félbenhagyó lázak 
jele~n.ek n;ieg, 171elyek lefol)'.ásuk módjára nézve megfelelnek annak, mit 
n:ala:ms lazaknal tapasztalm szoktunk, ha továbbá a szervezet legszorgosabb 
vizsgalata_ sem m~tat fel oly eltérést, mely e lázak magyarázatául szolgál
hatna, szoval. ha n~ncs sehol valamely lobos folyamat, valamely genygócz, vala
mely resorpt10val Járó folyamat: ekkor és ekkor is mivel vizsgálati eljárásaink 
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gyarlósága miatt valamely elváltozás ki nei;n mutat~~tósága még, nem jel~nti 
azt, hogy az nincs is jelen, - továbbá, mivel ~ chmm n.~m csupan, malancus 
természetű félbenhagyó lázakra képes, ha nem is oly . gyoke~es hatast gy~ko
rolni -- csak bizonyos fentartással fogadom el az ex 1uvantibus et nocentibus 
elvét, diagnosticus vezérfonalul. . , 

Ha már most ily szempontból nézzük. "Jf".orányi ?seté~ek azt ,a ~zakat, 
melyet ő mint typhus után fejlődött, vagy kmJ~lt ~ocsargeiJi ere~etű mmd~n
napos kettőzött váltólázat mutatott be az akademianak, a~lrnr mmdenek e!őtt 
meg kell jegyeznünk, hogy a láz lépcsőzetes leszállása rnar .11:utatko~?tt e~o??' 
sem mint a chinin adagolva lett, a chininadago~ás tehát a jozan ~ntika utJitt 
elvágva, legalább is el lett hamarkodva; de a mire ,ie~na~yob? ~u~y~ ~ell fek
tetnünk, oly bántalom ment előre, melynek folyaman ily felszivod~si lazak -
egyik esetben napokig, másikban hetekig elhuzódva - rendszerint szokt.ak, 
fellépni, és melyek chinin-adagolás nélkül is elmul~ak. ,Sőt továb? .~e~e~unk 
a mennyiben általában bevett szokás az, hogy h3'. ily laza~ .megrovidite_sere ~ 
c,hinin hozzájárul is, azt még nem. lehet csak e miatt :i;nalaric';snak tekmtem; 
Es tényleg rég ösmeretes az, miszermt a typhus-resorpt10 szakab~n mut3'.tkozo 
félbenhagyó lázak chinin által bizonyos fokig befolyásolhatók, mmt ezt t~b.bek 
között Weil is hangs{1lyozza (l. e. 73 oldal) de azért helytelen volna malancus 
természetre gondolni. Ugyanezt látjuk némely pyremiánál s~b. T~rm~szetes, 
hogy könnyen megeshetik, miszerint az esetre, ha e resorpt10n~hs laz cs~k 
2-3 napig tart és nem veszszük a viszonyokat számba, {1gy a 2-dik v.ag~ 3-d~k 
nap chinint adva, azt tapasztaljuk, hogy a láz elmarad, ~gyanez.t~rtenheti,k 
hosszabb tartamú resorptionalis láznál is; minél később adjuk a chmmt, annal 
hamarabb eshetik az a láz megszűntével össze, midőn azután a~, ~i csak a po~t 

, és proptert nézi, de nem mérlegeli a körülményeket, azt h~sz!, hogy ~, laz 
azért szűnt meg, mivel chinint adott, és így könnyen esik ama ~1ba.s conclusi?ba~ 
hogy e láz malaricus természetű volt. Fel~éve tehát még azt ~~' ho?Y, Koran~i 
második esetében a chinin valóban hozzáJárult a láz megszuntetesehez, meg 
akkor sem mondhatnók azt maláricus természetűnek, mivel elég magyarázatúl 
szolgál e lázak keletkezésére, hogy Korányi szavaival éljünk, ((a typhus alatt 
létrehozott besz'Urödmények felszívódása 1>. . 

Mindezekből tehát az következik, hogy a legcsekélyebb mdok sem forog 
fenn arra nézve, hogy e második esetet thypus és malária vegyes fe!tőzése 
által keletkezettnek tekintsük és hogy az akadémiában mondottak semmi esetre 
sem oly "megállapított tények, melyek további idevágó kutatásoknak kiindulási 
pontjai lehetneki>, mint ezt a székfoglaló beszéd óhajtja. 

10. 

ÖSSZEHASONLITÓ VIZSGÁLATOK AZ ANTIPYRIN, 
CIDNIN ÉS LANGYOS FÜRDŐK HÖCSÖKKENTÖ HATÁSÁRA 

VONATKOZÓLAG, LÁZAS ÚJSZÜLÖTTEKNÉL. 

Dr. ERőss GYULA egyetemi magántanártól. 

Az antipyresis az ujabbkori therapiának kedvencz kérdése. Az utóbbi 
15 év alatt fölmerült ujabb és ujabb hőcsökkentő szerek hatására vonatkozó 
tanulmányok s az antipyresis jelentősége és értékéről általánosságban foly-
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tatott elvi vitatkozások, a gyógyitó eljárásokra vonatkozó irodalmi közlemé
nyeknek jelentékeny és értékes zömét képezik. A gyermekorvosok körében 
nem igen talált fogékony talajra azon áramlat, mely az antiperysist, a heveny 
fertőző s eg~é~ l~z~.s ?et~~sége~nél n.emcsak megszoritani, de a therapiából 
eg~enesen k1k_uszobolm latJa czelszerunek: s ezen elvi álláspontból folyólag 
~m,den megb1zhatónak igérkező hőcsökkentő szer hatása tanulmány tárgyát 
is kepezte. 

E tanulmányok között azonban vajmi kevés van, mely a hőcsökkentő 
szerek hatásának és adagolásának kérdését az ujszülöttekre is, eltekintve rövid 
megjegyzésektől, kiterjesztette volna. S tán ennek tudható be, hogy az ujszülöttek 
lázas ?et~gségeiné~ a therapiának ezen hatalmas fegyvere nem vétetik igénybe 
oly mertekben, mmt nagyobb gyermekeknél s hogy az extrem hatástól való 
felelem gyakran megköti az orvos kezét, midőn az ujszülött gyermek hőcsök
kentő szerre szorulna. 

Ezen jelenséggel szemben pedig mindazon orvosok, kik egyrészt intéze
tekben (szülészeti intézetek és lelenczházakban), másrészt a magángyakor 
latban is az ujszülöttek betegségeivel szakavatottabban foalalkoznak tanu
bizonyságot tehetnek arról, hogy a lázas bántalmak ujszülötteknél i~ fölötte 
gyakran fordulnak elő s az antipyresisnek igen tág és hálás alkalmazási tere 
nyilik. 

Ennek bizonyságul álljanak itt a következő adatok. 
„ A budapesti magyar kir. tud. egyetem I. szülészeti és nőgyógyászati klini

kaJán két éven át különböző tanulmányokat téve az ujszülötteken, az ez idő 
alatt észlelt 956 ujszülött gyermek közül, összesen 431-en észleltem lázas 
mozgalmakat az élet 1-10 napja alatt, mi 45·08%-nak felel meg. 

Ezen 431 ujszülött közül 145-nél (15·16%) láz csak egyetlen egyszer 
fordult elő, néhány órára te1jedőleg, anélkül, hogy azon egész idő alatt, mit a 
gyermek a klinikán töltött, ujból jelentkezett volna. E rövid tartamu láz a 
fi~~~m,et cs~k azért nem kerülte ki, mert más irányu hőmérészeti tanulmányok 
czelJábol, mmden gyermeken naponta 3-4 hőmérést végeztem. E rövid tartamu 
lázak ré~zint keze}ésre, részi.nt önként is gyorsan tünő, kisebb jelentőségű 
beteges allapotokbol (dyspeps1a, bélhurut, a köldökzsinor kezdődő üszkösödése, 
a köldökseb genyedése stb.) eredtek s többnyire ( 143 esetben) 38--39° C.-ig 
emelkedtek s csak 2 esetben érték el a 40° C.-ot. A lázas hőmérsék tehát egy
részt foka, másrészt rövid tartama miatt ily esetekben jelentőséggel nem bir s 
kezelést nem igényel. 

Gyakrabban merült föl az antipyresis szükségessége 102 ujszülöttnél 
(10•67%). 

A ~áz ez esetekben is az előbb emlitett okokból eredt; nem volt állandó; 
de mégis több napon át rendetlenül jelentkezett majd néhány órán, majd 
10-15 órán át; általában alacsony fokon állt, de mégis többször érte el a 
40°-ot, mint az előző csoportban összefoglalt ujszülötteknél. 

A lázas ujszülöttek harmadik csoportjánál (összesfln 184 gyermek, azaz = 
18·83%) a lázas hőmérsék folytonos s több napon át tartó volt s többnyire 
sulyosabb, nem egyszer már a klinikán tartózkodás alatt halálosan végződő 
betegségek tüneménye volt. 

Nem lesz érdektelen ezen betegségeknek egyrészt a klinikai, másrészt a 
bonczolás által kiderített kórisme alapján eszközölt s a lázas hőmérsék fokára 
vonatkozó adatokkal kiegészített táblázatos összeállitása. 

„ 
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I. tábla. 

Kórisme 

A hőmérsék foka : 
38-39 39-40 40-41 

35 a 1 
16 4 2 
9 8 4 

26 21 2 
7 3 

Dyspepsia --- --- --- --- - --
Heveny-bélhurut --- ___ --- ___ --- ---
Septicus bélhurut ___ ___ --- --- ___ ---
A köldökzsinór üszkösöuése ___ -- - ---
A köldökseb genyedése és beszüremkedése ---
Bronchitis ___ __ _ --- --- --- -- - ---
Pneumonia croup. ___ --- --- --- --- --- 1 2 
Pleuritis ___ --- ---
Peritonitis ___ ___ --- ___ -- - --- ---

3 Arteriitis umbil. ___ --- ___ ___ --- ---

1 
1 
1 
1 Bujakóros küteg kitörése __ ___ --- 1 

Ismeretlen ok ___ --- --- _-_--_ _ 19_~-,---..,..-,----
115 44 14 

Ezeken kívül állandóbb tartamu és magasabb fokra rugó hőmérséket ész
leltem még 11 ujszülöttön a következő okokból: a nagy sze~éremajkak erős 
lobjából eredő üszkösödés (1), nyakszirtcsonttörés (1), combust10 (~)?. nagyobb 
fekélyek a garatíveken és a kemény szájpadláson (2), nagyobb veromleny az 
agyban (1), tonsillitis follicularis (4), nagyobb vérzés a t~dőben (1) ., . , , 

Ezen adatok közlésének czélja nem az, hogy az emhtett betegsegeket k1se~·.ő 
lázas hőmérsék lefolyására adjanak j ellemző fölvilágositást, hanem egyedul 
annak kiderítése, hogy ujszülötteknél is gyakran fordul elő 011 magas lázas 
hőmérsék, mely az antipyresis eszközeinek igénybevételére ut~lJa az orvost. 
Tény az, hogy az észlelt 956 ujszülött közül, az élet 1-10 napJa alatt 431-.~~k 
volt láza s a láz bár legtöbbször (az I. és II. csoport szerint 247 esetben) rov~d 
tartamu s kisebb fokú volt, még is 184 esetben napokon át fönnállott; és pedig 
44 esetben 3\:J-40° e. közt, 14 esetben pedig 40-41 ° e. ~özt inga~ozot~„ 
E magasabb s állandóbb tartamu lázakat legnagyobb részt septicus termeszetu 
megbetegedések szolgáltatták. 

Ha a lázas ujszülöttek nagy számát tekintjük, akkor tán első sorban a 
klinika rossz egészségi viszonyaira volnánk hajlandók utalni. Alig lehet kétség 
az iránt, hogy mindazon intézetek, hol ujszülött gyerme~ek nag:fobb számmal 
tartózkodnak, a betegségek és halálozás gyakoriságát is emehk s hogy az 
intézetekkel szemközt a magánházak fölötte nagy előnyben vannak. De hogy 
ugyanazon lázas betegségeket magánházaknál is- bár kisebb .. ~zámm~l-.meg
találjuk, s hogy az antipyresis eszközeit szintúgy értékesíthet1uk, arrol m1i;ide,n 
nap lehet alkalmunk meggyőződni. Másrészt ki kell emelnem, hogy azon mte
zetben, melyben vizsgálataim kivitelére a legnagyobb előzékenységgel ~olt~m 
szerencsés alkalmat nyerni, az ujszülöttek különös figyelem tárgyát kepez1k, 
s hogy azoknak egészségi viszonyai, halálozása,_ a test, sulyának, á~la?os gyara
podása, stb. semmivel sem kedvezőtlenebbek, mmt mas ha~onl~. 1?tez~t~k~en. 

Adatok nem állanak rendelkezésemre az iránt, hogy mas szuleszet1 mteze
tekben minő arányban fordulnak elő az ujszülöttek lázas betegségei s tud
tommal ily irányu megfigyelések nem is lettek közzé téve: s így össz.ehason
litást nem tehetek. Egyelőre csak azon tény előtt állo.k - s ne1:1 titkolom, 
hogy meglepő és gondolkozásba ejtő hatása alól nehéz kibo.nt~~ozm -:- hogy a 
budapesti I. szül. és nőgyógyászati klinikán - észlelésem ide1en - .1~en nagy 
volt a lázas betegségben szenvedő ujszülöttek száma S épen ebben reJhk az oka 
annak, hogy ezen vizsgálataimra, miknek egyéb irányu eredményei későb?i 
közlemények tárgyát fogják képezni, némi súlyt helyezek. Sulyt helyezek pedig 
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II. Tábla. -Hömérsék az antipyrm után 
Hö- 1 Hatás 

J 11 

Kórisme 
11 előtt 11 

óránkint Antipyrin 
leesés tar- 11 Jegyzet adag 

1 1 'í! 1 3 
1 

4 5 6 7 foka tama 

Bélhurut ___ --- --- --- 39·4 37•9 37·8 38•0 38•3 38•9 39·3 - 0· 10 kétszer 1 ·5° 3 óra 

2 Bélhurut_ 39·8 39·2 38·7 39·5 - - - - 0· 15 egyszer 1·1° 2 óra Meghalt, 
--- --- --- bonczolva 

3 Bélhurut ___ 39·6 38·7 37·9 37·4 37•5 37·9 38•5 39•0 0·10 kétszer 2·1° 5 óra 
meghalt, 

--- --- bonczolva 

4 Bélhurut _ --- --- --- 40•8 39·7 39·1 38·8 38·6 39•1 39•3 - 0·15 kétszer 2·2° 4 óra 

5 Pleuritis ____ 39•5 38·9 38·5 39·0 39·3 - - - 0·15 egyszer 10 2 óra meghalt, 
--- --- --- bonczolva 

1 -
6 40'1 39•5 38•6 38·2 38•9 39•5 0·10 kétszer 1·9° 4 óra 

meghalt, ..... 
Pneumonia ___ --- --- - - bonczolva 00 

7 Arteriitis umbil. Septi-

hoomia ___ 40•2 39·9 39·4 39•2 38·5 39•0 40•0 - 0·15 kétszer 1•7° 5 óra 
meghalt, 

--- --- --- bonczolva 

8 11 Ulcus umbilici Peritoneitis 

fibrin. ___ 39•5 39·3 39·1 40•4 - - - - 0·05 kétszer 0·4° 2 óra meghalt, 
--- --- --- bonczolva 

9 11 Spbacelus fun. umbil. 

Septihoomia ___ --- ___ ll 40·81140·7 140· 2 1 39•5 1 40•1 140•6 1 - - 110'15 kétszer 1 1·3° 1 3 óra 

10 11 Bronchitis capill. Pleuritis 

Septihoomia ___ --- ---11 40· 1 1140·0 1 39•8 1 40•5 1 40•8 1 - 1 - 1 - 110·15 kétszer 1 O· 3° l 2 óra 11 meghalt, bonczolva 
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III. Tábla . . 
Hömérsék a chinin után 1 \ Hkl' _ H tá 

S 11 Kórisme 11 „ 11 . 6t·ánkint - Chdinin . lee~és t:r-s 11 Jegyzet 
"" elott ---- ------ - a ag 
&l 1 1 'í! 1 _s__l_4 1 5 l~-2 . _ -~ka tama _ 

1 Bélhurut ___ ___ ___ ___ 39 · 9 38 · 9 38 · 0 38 · 4 38 · 8

1 

1 39 · 2 ~ ~ O·: kétszer 1·9° 3 ~:: ll E bélhur:to~ szeptikus ter-
2 Bélhurut __________ 40·3 39·2 38·9 38 ·6 38·5 38·7 39·0 - O·lOkétszer 1·8° 4óra mészeteiránt alig lehetett 
3 Bélhurut ___ ___ ___ ___ 40 · 0 39 · 0 39 · 6 40 · 0 - - - - 0· 10 kétszer 1° 1 óra kétség 

4 Bélhurut_ ___ ___ ___ 40·1 39·3 39·2 39·1 39·0 38·7 39·0 39·1 O·lOkétszer 1·4° 6 óra bmeghalltá, 11 ~ onczo s ~ 

5 Bronchitis capill. ______ 39·7 39·9 39•6 39·0 38·9 38·4 , 38•5 39 ·0 0·10 kétszer 1 1· 3° 7 óra bmeghal1t1 onczo as 

6 Sphacelus fnuic. umbil. 
Septihoomia ___ ___ _ __ \1 39·8 \l 3!M \ 39·4 \ 39·3 \ 38·9 i 39·0 1 39·2 i - 11 0'10 kétszer 1 0·9° l 5 óra 

7 11 Pleuro-pneumonia. Septi-
hoomia --- --- --- ___ Lo-1 \\ 39·8 \ 39·9140·3 \ - \ - \ - \ - \\ 0·15kétszer \ o·3° \ 1 óra\\ mbeghal1t, onczo va 

8 lf Peritonitis Arteriitis um-

I 11 bilic. Septihremia ______ \l 4o·8 11 4o·9 140·5 1 4o·3 140 ·0 l 40·5 1 40·7 I - 110'15kétszer1 0·8° 14óra 11 ~oe:~~~~a " 
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~zért, mert a szülésze~i ~~.nikákon nemcsak a terhesek, szülőnők és gyermek
agya_sok, hanem. az UJSzulottekre nézve is fönnáll az analogia; s tán nem 
~er~s~ azon kovetkeztet~s, hogy más intézetekben is ép ily nagy lehet az 
u~.szulottek ~ázas b:teg~égemek száma : miből lehetetlen, hogy le ne vonjuk azon 
k?vetkez~e~:st,. mIS.zer~nt ezen viszonyok figyelemre méltatása és tanulmányo· 
zasa eg!ebutt is szuksegesnek látszik s eredményeiben igen tanulságos és nagy 
fo?tossa:gu lehet. Hogy a magángyakorlatban minő arányszámok lehetnek, arra 
nezve smcsenek adatok; de ha azon körülményt vesszük figyelembe, hogy a 
gyermek,kor. halálozása épen az élet első heteiben legnagyobb, akkor valószí
nűnek la~s,z1~, ho15y a láz~s ,betegségek itt is uralkodó szerepet visznek. 

, E k1teres _ut~n - ~1 tar~ammal csak távolról áll összefüggésben, áttérek 
a, czu~e? megJelolt ant1pyretikus kezelésre; mit épen azért tettem tanulmány 
targyava, mer~ erre az alkalom bőven és kihiv6lag kínálkozott. 
. .. A betegsegeket, melyeknél az antipyresist igénybe vettem, fönnebb meg
J~loltem. Egyelőre az antipyrin, chinin és langyos fürdők hatása képezte 
v~~sgálatom ~árgyát. Az antipyrin azért, mert a hatékonynak bizonyult szerek 
kozt _legelterjedtebb h::i-sználatnak örvend s tulságba csapó hatásra nem ad 
a~ny1s~or .. a~kalmat, mmt az erősebb antifebrin, phenacetin, thallinum. sulf stb. 
s igy UJSZ~l?ttekk~I ~zemben megfelelőbbnek ígérkezett az utóbbiaknál. 
, !1- chm10: hatasat n;iár csak azért is vizsgáltam, mert az antipyresis igénybe-

vete~et. a s?p~1kus termeszetű megbetegedések gyakran igénylik s ily esetekben 
a chmm reg1 kedvelt szer. 

~indkét szerre nézve kere~tem a legkisebb hatékony s a veszély nélkül 
a~h-~to „legmagasabb adagot; m1 a betegség természete s az egyéniség szerint 
kulonJ3o~ő volt. Továbbá számos esetben megkisérlettem mindkét szernek 
hatásat is ugyanazon egyénre. 

~ fü~dőkre n~zve a viz hőmérséke és a fürösztés tartama volt megállapi
t~ndo. Mmtán mar az első kísérleteknél kielégítőnek bizonyult 28 R 0 -foku 
furdőnek 5-10 perczen át történő alkalmazása, azért ettől később sem tértem el. 
, , U:gy az ant~py;int és chinint, mi~t a langyos fürdőket csak 39° C.-on fölül 
allo lazas hőmersek mellett vettem igénybe s ekkor is legtöbbször csak azon 
~setb~.n, ha a }lasonló magas lázat, előző rendszeres hömérések alapján állandó 
Jellegunek talalta?1. A hőméréseket az antipyretikus hatány alkalmazása után, 
~ h~tás fokán~k es t~rtam~nak megállapítása czéljából, 1/2-1 órai időközökkel 
1smeteltem mmd~dd,1g, , m~g a hömér_sék ujból a kiindulási pont közeléig nem 
e?1e~kedett. A hőmersek mga~ozása1 J:?ellett figyelembe vettem az érverés és 
~egve,telek ,számá?ak v~l~ozás~1t, valam;nt_ az antipyresis befolyását a,z ujsz.ülött 
alta!an_os allapotara, kozerzetere, mozgasaira, a szopásra, a test sulyanak mga
dozasa1ra stb. 

Kétségtelen, hogy vizsgálataim nem tarthatnak számot arra miszerint az 
~jszülöttek minden __ lázas betegségének antipyretikus kezelésére ~ézve kimeri
tőknek le~yenek tekmthetők; de a leggyakoribb lázas bajokra nézve minden
e~etre, nyuJ~anak le~alább tájékoztató támpontokat; azon félelem indokolatlan
sag~rol ped1!5 - IDivel _a ~~gángyakorlatban nem egyszer találkoztam, midőn 
arrol volt szo, hogy az UJSzulott gyermek lázas hőmérséke valamely erélyesebbnek 
tetsző beavatkozás által leszállittassék - teljesen meggyőzők is lehetnek. 

1. Antipyrin. 

A s_zert 5, 10.és 15 cgrammos adagokban használtam, vízben föloldva; s 
a.mennyiben egy ily adag után 1 óra mulva nem csökkent volna kellőleg 
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a hőmérsék, még egy hasonló adagot vétettem be a beteg által. Megkisértettern 
az antipyrinnek 1/2-1 O/o-os oldatát 1-2 órai időközökkel kávéskanalankén~ 
nyujtani, mint ezt a magángyakorlatban itt-amott láttam; de ezen _adagolási 
módot, miután a szernek nagyobb :időközökre való szétaprózása miatt szám
bavehető eredményt nem találtam, csakhamar félre tettem. 

Az antipyrin adagainak és höcsökkentö hatásának megvilágítására álljon 
itt a következő 10 esetre vonatkozó táblázatos összeállitás. (Az összes esetek 
táblázatos össze foglalását fölöslegesnek tartom, mert nagy tért foglalna s az 
áttekintés fárasztó lehetne. A jellemzés lehet különben is az ily táblázat czélja 
s ez kisebb szám fölhasználásával is elérhető.) 

Ha a II. táblán látható, s az ebbe föl nem vett, sokkal nagyobb számu 
esetből nyert eredményeket összegezem, akkor a következőket mondhatom. 

Az antipyrin minden esetben csökkentette a lázas hőmérséket s a csök
kenés foka és tartama határozott arányban állt a láz intensitásával, illetőleg a 
betegség pyrogeneticus potent:iájával. Ezért legkevésbbé csökkent az a septikus 
természetü megbetegedéseknél s a hatás tartama is átlag ezeknél volt legrövidebb. 
De azért kivételesen mégis többször fejtett ki az antipyrin a septihremiának 
igen sulyos kórboncztani változásoktól függő eseteiben is szembeszökő hatást, 
mint ezt többek közül a következő eset tanusitja. 

2560 grm. sulyu leány. Az élet első három napján teljesen egészséges. 
Köldökzsinórja gyorsan száradt meg s a 4-ik nap elején levált; azonban a 
köldökön kis babnagyságu csonk maradt vissza, melyben a két köldökütérnek 
tátongó ürterü vége látható. A köldökre jodoform kötés alkalmaztatott. A_negyedik 
nap végén lázas kezd lenni a gyermek s a hőmérsék az 5-6-ik napon 
38--39·1 fok C. közt ingadozva, a 7-ik napon 40·8° C-ra szökik fel s aztán a 
10-ik napon bekövetkezett halálig mindig 40-41° közt mozog. A gyermek 
rohamosan fogy, arcza összeesik, folyton alszik, nem szopik. A kórboncztani 
diagnosis főbb pontjai·; Peritonitis fibrin. prope ad vasa umbilicalia :t in pelvi. 
Pleuritis fibrin. dext. incipiens. Kephalohrematoma ext. supra utrmmque os 
pariet. gangrrenescens. Icterus gravis. Gangrrena umbilici. 

A 8-ik napon, midőn a hömérsék 40·1 ° C-on áll, egy órai időközzel egy
egy 0·10 antipyrin port kap, mire a h.őmérsék következőleg változik: 

1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 7 6. 9 6. 11 6. 13 6. 14 6. 
40·1 39·0 37-6 37·6 36·9 37·3 37-9 38•2 38·7 39-5 40·8 

A hömérsék tehát gyorsan esett le s legalacsonyabb fokát (36·9 = 3·2° C.) 
4 óra alatt érte el s csak lassanként emelkedett ujból előbbi magaslatára. 

De már másnap (9-ik napon) az antipyrinnek ugyanazon adaga, midőn a 
reggeli hömérsék 39·5 fokon állott, igen csekély befolyás!lal volt: 

1 6. 2 6. 3 6. 
39·5 39·3 39·1 40·4 

A hőmérsék mindössze 0'4°-al csökkent. 
Ez utóbbi jelenséget, t. i. azt, hogy az antipyrinnek ugyanazon adaga 

egy és ugyanazon egyénen a septihien;ia el?hala~ot~ab~ időszakában (könnyen 
érthető okból) sokkal korlátoltabb hatast kepes kifejtem, gyakran láttam. 

Tehát az antipyrin, bár tagadhatlanul bir azon hatással, hogy a septihremia 
által föltételezett lázas hőmérséket is csökkenti s ezen csökkentő hatás sokszor 
igen szembeszökő; de átlag net? fejt ki oly mé1:~ék? er~dmé~y.t, ho~y ~gy ~atá
sosabb tényezővel szemközt, minő a langyos furdő (mmt kesőbb latlll fogJuk), 
versenyezhetne. . . . .. .. . 

Annál megbízhatóbb azonban az ant1pynn az UJszulottek nem septikus 
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természetű lázas , m.egbe~egedéseinél. Itt a hatás ép oly gyors, s körülbelől 
ugyanoly tartamu is, mmt nagyobb gyermekeknél látjuk - mint ezt például 
a II. tábla négy első esete is tanusitja. 

. A hömérsék, sülyedésének szélső határát - összes eseteim . áttekintése 
alapJán - legtöbbször a második por beadása után 1-2 óra mulva éri €1 · 
soh~ el,őb?, de ne_m egyszer később, úgy hogy 4-5 óra hosszáig folyton sülyedhet 
a, h~me.rs:k; ~lem:e, nag~o~~' ~ésőbb kisebb ugrásokkal. Ezért a hatás ellenőr
zesere irany;ilo ~.eresek i~eJet illetőleg legfontosabb a második por után követ
~~zö 1-2 ora ko~e. Ez időpontban már elég biztos tájékozást nyerhetünk az 
Irant, hogy mennyiben vá~~ be rendelésünk. A mérések ismétlése ovatosságból 
az?nban továbbra sem folosleges. A hatás tartama ujszülötteknél sem hosszabb, 
mmt ezt ~a~o?b gyermekek anaI~g betegségeinél látjuk. 

~ ~~.merseknek a rendes szmvonal alá való leesését sohasem láttam. 
52 UJszulottet kezeltem antipyrinnel s ezeknek összesen 182·szer adtam e szert 
s a leg~lacsonyabb hömérsék, mit észleltem, 36·2 C. volt. Pedig azt lehetne 
mondam, hogy a használt adagok talán tul is mentek azon a mértéken mit 
nagyob~ ~yer~ek~ez ~iszonyitva, az ujszülöttre alkalmazni jónak lát~ánk. 
A, II. tablan ~elda.ul ke~ 0·15 adagnak (tehát összesen 0·30) egy óra alatt tör
tent elfogy::isztasa tobbszor előfordul; de ezenkívül is többször használtam hasonló 
ada?ot, mmtán m.eg?Y.ö~ödtem, hogy a.do~t esetben a gyógyszer kisebb adagának 
hatasa ne~ volt kielegito. ~z eseteket is főleg septikus betegségek szolgáltatták. 

, Daczara .. ezen adagolasnak sohasem fordult elő, hogy akár a hömérsék 
tu!sa~o,san csokkent volna, ,aká1; hogy az antipyrin hatása egyéb tekintetben is 
szelsős.?gbe ?sap~.tt voln3'. at. Es ezt annyival inkább kiemelendőnek tartom, 
mert toh}l UJSzulottnek, kiknek tartós s magasfokú lázuk volt, naponta kétszer is 
s folytatolag tobb n~po;i át adtam hasonló mennyiségü antipyrint. 

. Ne~. sz.enved ketseget - ~ erre nézv? i~ van több esetem - hogy az anti
P}'.rm mar 0 O~-ot a~agolva (1 orn ~latt ket ily adag) is fejthet ki oly hatást, 
mivel a be~eg ?rdekeben meg lehetunk elégedve; de ezen jelenséggel leginkább 
(~e ~e~ kizárolag) cs~k. ?ly .betegségeknél találkozunk, a miket a kísérő lázas 
hőmers~k nagyob? lab1htasa Jellemez. 0·05 volt a legkisebb s 0·15 a legnagyobb 
adag, ~mt„pro ~os1„ h~szn~ltam, legtöbbször ismételve az adagot egy óra mulva. 
~ ~ettő kozt eső .kozep. s~amot a~onban, t. i. 0· 10 adagot leggyakrabban vettem 
igenybe s ezt mrnt kozepnagysagu s minden esetben már első kisérletül alkal
mazh~tó iJ,dagot ,tekin~em.. Tehát egy óra alatt két 0·10·os antipyrin bátran 
a~hato; ~e veszely nelkul emelkedhetni 12·5-re (azaz 1 óra alatt 0·25) is· 
m1g ,a 0;1v-Qs ~dagokat - bár félelemre legkisebb okot sem találtam - óva: 
tossagb?l ~s~k1s olyankor adnám, mikor az említett kisebb adagok hatása nem 
volna kielegitő. 
. , Ho~y szükséges-e az „a~agolás tekintetében különbséget tenni, a rendes 
időre szuletett s a koraszulott gyermekek közt: erre nézve végleges eredményt 
ne~ al.kothattam ~agamnak, miután csak két koraszülöttet volt alkalmam 
ant1~yrm_i:iel kez~lm (ezek egyike bronchitisben szenvedett, másika arteriitis 
umb11. kovetkezteben beállott septihremiában halt el) s mindkettő jól tűrte a 
0· 10 adagokat. 

, . Az antipyrinne~ ~őmérsék-?.sökkei;it~ hatása mellett legtöbbször azt is 
latjuk, hogy, a hömerse,kk?l egyu~t gyerul az érverés és légvételek száma is. 
Ide vo~atkozo megfigyeleseim - miknek táblázatos számadataival nem akarom 
t~r~~lm a~ o~va~ót - azon következtetést diktálják, hogy a három jelenség 
kozul a hőmersek hanyatlása a legrohamosabb s hogy az érverés és légzés 
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számának gyérülése ezzel szemben kissé elkésik. A lázas betegség természete, 
illetőleg a kórboncztani változások minősége és székhelye szerint azonban 
nagyobb különbségek is előfordulnak az érverés és légvételek számát illetőleg . 
Ismét a septikus megbetegedéseknél fordult elő legtöbbször azon jelenség, hogy 
a szívműködés és légzésben még akkor sem állott elő az antipyrin után föltűnő 
változás, midőn a hőmérsék 1°-1·5°-kal csökkent; vagy ha előállott, úgy nem 
oly mértékben mint egyéb lázas betegségektől függő hasonló magas hőmérsék 
leszállítása, után láthatjuk. De eltekintve a septih::emia komoly eseteitől, mégis 
szabályul tüntetik föl számadataim azon jelenséget, hogy az érverés és légvételek 
száma a hömérsék esésével gyérül s hogy e gyérülés - kivételektől eltekintve -
a höcsökkenés fokának többé·kevésbbé megfelelő. Álljon itt például csak két eset: 

3200 gr. újszülött ; heveny bélhurut : 
1 ó. 2 ó. 3 ó. 

H. 40·1 39·2 38·7 38·5 
É. 175 "172 168 141 
L. 56 57 50 40 

1 óra alatt két 1 ·10 antipyrin. 

4 ó. 5 ó. 6 ó. 
38·4 38·5 39·0 
130 120 1~3 
36 38 35 

3850 gr. újszülött; Sphacelus fun. umbil. Septihrnmia: 
H. 40·8 40·5 40 39·7 39·9 40·7 
E. 183 180 183 152 145 150 
L. 81 75 78 52 51 59 

1 óra alatt két 0·10 antipyrin. · 

A mi az érverés minőségét illeti, ennek változásai ujszülötteknél sokkal 
nehezebben ítélhetők ugyan meg, mint nagyobb gyermekeknél; de azt határo
zottan mondhatom, hogy oly jelenséget, miből a szív-összehur.ódások gyérülése 
mellett, az összehuzódások erélyének gyengülését lehetett volna kiolvasni, az 
antipyrinnek ' jelzett adagolása mellett sohasem láttam. Tehát a szívet illetőleg 
sem indokolt az antipyrin tulzott hatásától való félelem. 

A légzésszám változásainak megítélése sok nehézséggel járt ugyan; mert 
egyszer alvó, majd éber állapotban kellett azt megfigyelni s így oly különböző 
körülmények közt, mik a légzésre egészséges állapotban is jelentékeny módosító 
befolyással vannak : de azért átlag mégis oda üt ki az eredmény, hogy a lázas 
hő sülyedésével a légzés is nyugodtabb lett. Kivételt képeztek azon esetek, 
midőn bővebb izzadás jelentkezett s midőn az ujszülött láthatólag izgatottan 
viselte magát a vánkosban s ilyenkor a légzés is szaporább lett. 

A gyomor és bélcsatornára való befolyást illetőleg, az antipyrin egészen 
közönbös szernek bizonyult. Hányást, hasmenést nemcsak ~em idézett elő, 
de a már fönnálló gyomor- és bélhurut tüneteit sem fokozta. Epen bélhurutos 
ujszülöttek számos esetben kapták a szert; de annak kártékony befolyása a 
hurutra nem volt kimutatható. Tehát e tekintetben az ujszülöttek még jobban 
tűrik az antipyrint, mint nagyobb koru gyermekek. 

A mi a szopást illeti, erre számos esetben kedvezőleg folyt be -az antipyrin. 
A magos hőmérsék csökkenése után a közérzet Rokszor javult; az arczkifejezés, 
mozgások élénkültek, a magos hőfok mellett gyakori villámszerű összerezzenések 
eltüntek: s ily állapotban a táplálék szükségének érzete föltűnően emelkedett. 
Ezen jelenség teljes figyelmet érdemel s az antipyresisnek előnyére szolgál az 
_által, hogy a táplálkozás egyik igen lényeges föltételét érvényre juttatja. Mind
amellett nem akarom oly színben föltüntetni e jelenséget, mire az antipyrin 
igénybevétele után bizton számíthatunk; mert e tekintetben a betegség maga 
is sokat határoz. S ha csak azt emelem ki, hogy a septikus betegségek csoport-
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jánál akárhányszor semmi befolyása sem volt a szopásra a hőmérsék jelenté
ke_nyebb leszállitásának: akkor is nagy számmal jelöltem meg azon eseteket, 
mikben az antipyresisnek ilynemű eredményére nem, vagy csak elvétve szá
mithatunk. 

Az antipyrin izzasztó hatása párszor igen erélyes volt; de átlag nem volt 
erélyesebb, mint nagyobbkoru gyermekeknél. Itt-amott a bővebb izzadás mellett 
az arcz, máskor az egész test bőre kissé megvörösödött a hajszáledények kitá
gulása folytán. Olyan bőrkütegeket azonban, minők antipyl'in bevétele után 
nagyobbkoru gyermekek s felnőtteken elvétve előfordulnak, vizsgálataim alatt 
nem találtam. 

II. 

Chinin. 

A chinin adagára nézve sem lévén semmi előzetes adat birtokomban, 
eleinte 0·5, később 0·10, sőt magosabb és intensivebb lázaknál 0·15 adagokat 
is vétettem be. A 0·05 adagokat csakhamar félretettem, mert az eredmény 
semmi, vagy csak nagyon csekély volt. Legtöbbször a 0·10, de elég gyakran 
0· 15 adagok kerültek alkalmazásba; és pedig épúgy mint az antipyrinnél, egy 
óra mulva még egyszer ismételve (tehát összesen 0·20-0·30). Az adagolás 
majd por alakban, majd oldatban történt. 

A chininnek 0·5-1 O/o·os oldatát órai - két órai időközökkel kávés
kanalanként nyujtva, annyival inkább megkisérlettem, mert ezen adagolás a 
magángyakorlatban legszokásosabb. Az eredmény azonban époly kevéssé lévén 
kielégitő, mint az antipyrin hasonló adagolásánál, attól elállottam. 

Az eredmény megvilágitása czéljából a ill. táblát iktatom ide. 
A ill. tábla adatai, s az ide föl nem vett, nagyobb számu eset alapján 

azt kell mondanunk, hogy a chinin is csökkenti az ujszülöttek lázas hömér
sékét; továbbá hogy a csökkenés foka körülbelől azonos az antipyrinnél látott 
eredménynyel s végül hogy a betegség természetétől, ennek pyrogenetikus 
potentiájától ép úgy függ a chinin hatása is, mint az antipyriné, s hogy ez okból 
a chinin a sulyosabb jelentőségü septikus megbetegedéseknél ép oly kis, sőt 
átlag tán kisebb befolyással van a lázas hőmérsékre, mint az antipyrin. Tényleg · 
úgy ütött ki az eredmény a septihremia eseteiben, hogy a chinin hőcsökkentő 
hatása az antipyrinénél valamivel csekélyebb, mire azonban - legalább gya
korlatilag - különös suly nem fektethető. 

Van azonban egy szembeszökő s a gyakorlatban esetleg számba is vehető 
különbség a chinin és antipyrin közt: s ez abban áll, hogy az antipyrin hatása 
gy_orsabb s _hogy ennek megfelelőleg a csökkenés maximuma is gyorsabban áll be. 
M1g ugyanis a hőmérsék leesésének maximumát az antipyrin után átlag a szer 
beadásától számitott 1-2 óra mulva találtam; addig a chinin után átlág 3 óra 
mulva. A leesést követő emelkedés mindkét szer után kisebb ugrásokkal halad, 
s e haladás a chinin után valamivel vontatottabb, mint az antipyrin után: s 
épen ezért a chinin hatása némileg tartósabbnak mondható. A csökkenés maxi
muma - mint fönnebb is emlitettem - átlag nem volt nagyobb, mint az 
antipyrinnel elért maximum átlaga. De egyes adott esetekben sem lehetett a 
hatás fokára nézve föltünőbb különbséget találni. Ennek megvilágositására 
szolgálhat, a sok közül a következő eset, melyben antipyrint és chinint is 
alkalmaztam. 

2900 gr. sulyú ujszülött, életének második napján heves bélhurutot kap, 
az ürülékek barnák, vizesek, bűzösek (kizárólag anyatejet szopik). Hőmérsék 
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egész nap 39·5-39·7° közt ingadozik, harmadnap 40·1 re emelkedik, 5-ik 
napon halál. A kórboncztani diagnosis heveny bélhurut. 

A 40·1 hőmérsék miatt két 0·15 antipyrin-adagot kap, 1 órai időközzel; 
a következő napon pedig 39·9° miatt két O·JO chinin-adagot. 

Antipyrin. 
1 ó. 2 6. 3 ó. 4 6. 5 6. 

40·1 39·4 39·3 38·6 38·9 39·3 = 1 ·5° csökkenés 

Chinin. 
39·9 38·9 38·0 38·4 38·8 39·2 = 1 ·9° csökkenés. 

Ugyanezen gyermeknél a 4-dik nap estéjén, midőn a hőmérsék ujból 
39·6 fok volt, a chinin (két 0·10 adag) teljesen hatástalan, és pedig: 

1 ó. 2 ó. 3 ó. 4 ó. 
39-6 39·6 40·1 40·2 40·2 

Voltak azonban oly esetek is, midőn a chinin hatása az antipyrinét jelen
tékenyen fölülmulta, mint például a következő ujszülöttnél. 

A 3070 grm. sulyú ujszülött köldökzsinórja a második napon, a köldök
edények falán átszivárgott vértől vörösre festett s a harmadik napon barna 
szinü, fölötte bűzös, ellágyulni kezdő (kezdődő sphacelus). Hőmérsék 38·2-38·8 
közt ingadozik. A légzés szapora, fölületes, nehéz ; mindkét tüdő fölött kevés 
apró hólyagu nedves szörtyögés hallható. A köldökzsinór sublimat oldattal 
(1 : 4000) lemosatván, jodoformmal hintetik be s másnapra - kivéve alapját 
mi szétmálni kezd - megszárad s bűzét elveszti. A hömérsék azonban fokozódik 
s a 7-ik napon sepsis tünetei közt beállt halálig 39·4·-40·4 fok közt ingadozik. 
(A kórboncztani diagnosis a septihrnmiát igazolja.) 

5-ik nap reggel, midőn a hömérsék 39·7 fokon áll, két o· J 5 antipyrint 
vesz a gyermek; este pedig, mikor ujból 39·7 fok hőmérsék, két 0·10 chinin
adagot. 

Antipyrin. 
1 6. 2 ó. 3 ó. 4 6. 5 6. 6 6. 7 ó. 8 ó. 

39·7 39·4 39·5 39·6 39·7 ___ ___ --- = O·R 0 csökkenés. 

Chinin. 
3!J'7 39·9 39·6 39·0 38·9 38·4 38·0 38·7 39·0 = 1 ·7° csökkenés. 

Ez esetben tehát az antipyrin mindössze 0·3 fokkal nyomja le a hőmér
séket, a chinin pedig 1 ·7 fokkal; s ez utóbbinak hatása több órára terjedt. 

A chininndc, az emlitett adagolási mód mellett, semmi észrevehető káros 
mellékhatása nem nyilvánult. Hányás, hasmenés egy esetben sem állott be, s az 
esetleg már fennálló hasmenés nem fokozódott s az emésztés, ha az a betegség 
természetéből folyólag zavart nem volt, szintén nem szenvedett a chinin után 
föltünő változást. A chinin és illetőleg a lázas hőmérsék csökkenése után 
azonban ritkábban jelentkezett a közérzetnek azon kedvező változása, mit az 
antipyrinnél kiemeltem, miből talán azon következtetést lehetne levonni, hogy 
a chinin ujszülötteknél is nyilvánitja átmenetileg a közérzetre azon deprimáló 
hatást, mit nagyobb gyermekek s felnőtteknél gyakrabban látunk. 

Az érverés és légzés változásai, a lázas hőmérsék csökkenése esetén körül
belől hasonlók voltak az antipyrinnél emlitett változásokkal s ezért ezeknek 
részletezését fölöslegesnek tartom. 
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III. 
Langyos fürdők. 

Miután az antipyrin és chinin hőcsökkentő hatása sokszor nem. volt kielé
gítő s miután e szerek a láznak egyéb tüneményeit sem. mérsékelték mindig 
kellőleg, azért a langyos fürdőket is m.egkisérlettem. És pedig már a priori is 
kedvező eredményre való kilátással; mert az ujszülöttek renaes hőmérséki 
viszonyainak tanulmányozása közben azon meglepő jelenséggel találkoztam, 
hogy 27 -30° e. foku s 10 perczig alkalmazott fürdőben a teljesen egészséges, 
jól fejlett ujszülöttek hőm.érséke is, kivétel nélkül, jelentékenyen csökken. 
Az idevonatkozó adatok a lázas állapotban végzett vizsgálatokra is hivatva 
lévén világot vetni, az 1886-ban közölt értekezésemből * nem. lesz fölösleges a 
10 perczig tartó langyos fürdő hatását az egészséges ujszülöttekre idéznem.. 

IV. tábla. 

Test A fürdő Hőmérsék a fürdő előtt és után A hö-
Kor hőméi'- mérsék 

sulya 
séke fürdő közvetlen al 30 

1 óra ~5 óra1 3 óra 
esők-

előtt fürdő után pe1·cz 4 óra 5 óra kenése 

2 nap 3600 27°0 37•5 35•!:15 34·8 35·6 - 37· 15 37• 5fí 37·8 2·7° 
3 « 3150 2i0 0 37·6 35•2 34·4 34•5 - 37 ·05 37·0 37·0 3·2° 
3 « 3100 30°0 37·5 35•25 35·0 35· J 35·7 36·5 37· 3 37•2 2·5° 
4 (( 3100 30°0 37·8 35·2 34•8 35·45 35·7 36· 3 36•8 37·4 3·0° 
5 • 3900 30°0 37·4 35·85 35·4 36·05 36·4 36·5 36•4 37 ·0 2·0° 
6 ~ ~200 30°0 37•3 35·5 35•55 35·6 36·3 37·1 37•0 37·2 1·75°1 

. „H:a te?át, ez?n, t~bla (IV.) ada;ainak tanubizonysága szerint az egészséges 
uiszulott hőm.erseket is 1 ·75-3·2 C.-al képes ily meglepő roham.ossággal csök
kenteni a langyos fürdő, akkor várható volt, hogy annak a lázas hőmérsékre 
való befolyása is jelentékeny lesz. S az eredmény - mint látni fogjuk - mea 
is felelt a várakozásnak. 

0 

Lázas ujszülöttekkel lévén dolgom., tulságba csapó hatástól való tartózko
dá~ból a fürdő hőm.érsékét magasabbra szabtam, mint a IV. táblán adva van; 
t. 1. az ott használt 27-30° e. helyett 27-28° R. fürdővel kezdtem. a vizsgá
la~ot s miután ezen hőfokot nem volt okom megváltoztatni, azért amellett 
mmden esetben meg is maradtam.. A fürdő időtartam.a, a lázas hőmérsék foka 
az .ujszülöt~. fejlettség~, erőbeli állapota és betegsége szerint, 5-10 perczr~ 
terjedt, s szukség szermt naponta 2--3-szor is ismételtetett. A fürdő után az 
egész te~t gondosan s.zárazra töröltetvén, a gyermek azonnal bepólyáztatott. 

A~ ily lan~y?.s„furdőknek a lázas hőm.érsékre való hatása annyira hasonló 
volt mmden u1szulottnél, hogy az esetek táblázatos összeállítása teljesen fölös
leges. A következő két kóreset teljesen megvilágítja a többit is. 
, , 1. 31 !~ gi:m. sulyu .ujszülött l~ány köldökzsinór- maradványa - alapi 

reszenek kivetelevel - a 3-1k napra szaraz. A nedvesen maradt alapi rész a 6-ik 
napon barna szinű, igen bűzös czafatokká esik szét; minek folytán sublim.áttal 
való lemosás után jodoform-kötés alkalmaztatik. A köldökzsinór kezdődő üszkös 

':: Értekev.ések a természettudományok köréből. Kiadja a magyar tud. akadémia. Es: 
Untetsnchungen über die normalen 'l'emperatnr-Verhaltnisse der N eugeborenen in den 
ersteu 8 Lebenstagen. Jahrbuch für Kinderkeilk. 188. Bd., p. 200. ' 

ödésével egyidejűleg a hőmérsék 38·3-38·5-re emelkedik, másnap (7-ik) 
ugyanily fokon marad, harmadnap (8-ik) már 39·7·-ig fokozódik s ettől kezdve a 
12-ik napon, septihremia tünetei közt bekövetkezett halálig, állandóan 40-41 ° e. 
kőzt ingadozik. A köldökzsinór a 7 -ik napon, alig kendermagnyi, kissé czafatos 
csonk visszahagyásával vált le s a köldökseb gyógyulása, jodoform alkalmazása 
mellett, kielégítő volt. A 8 · ik naptól kezdve, naponta 8-10 híg, fölötte bűzös 
ürülék. A gyermek ereje szemlátomást hanyatlik; testsulya pedig 3170-ről 
2670 grammra (500 grm. csökkenés) esik le a 12-ik napig. A kórboncztani 
diagnosisból a leglényegesebb a következő: Suppuratio thrombi utriusque 
arterire umbilicalis, usque ad lineam innominatam, cum incrassatione parietis. 
Septihremia. 

A tizedik nap (az élet 10-ik napja) reggelén, midőn a hőmérsék 40·2 fok 
C.-on áll, két 0·1 5 antipyrint kap 1 egy óra alatt s ugyanezen adag az nap este, 
mikor a hőmérsék 39·8 fok C. volt, ismételtetik, a következő eredménynyel: 

1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 6. 
Reggel : 4,0.2 39·9 39·4 39·2 38·5 40 = 1 ·7° csökkenés. 
Este : 39·8 39·6 39·3 40·0 40·5 - = 0·5° csökkenés. 

A 11-ik nap reggelén, miután a hőmérő 40·6 fok C.-t mutat, 10 perczen 
át 27 R. fokos fürdőbe tétetik a gyermek. A fürdőből kivéve, azonnal bevezet
tetik a hőmérő a végbélbe s 36·7 fokot mutat; vagyis a fürdő alatt s az azt 
követő 3-4 percznyi hőm.érés - tehát összesen 13-14 perez alatt 3·9 fok C-t 
csökkent a hőmérsék. A folytatólag végzett hőmérések eredménye a következő 
számsorban látható : 

F. e. F. u. 4 p. 0·5 ó. 1 6. 2 ó. 3 ó. 4 6. 
40·6 36•7 36·5 37'1 38·8 40·8 40·9 = 4· l 0 0. csökkenés. 

2. A másik eset 2750 gr. sulyu ujszülött leányra vonatkozik, kin a septihlll
miának szintén igen acut tünetei voltak észlelhetők, miknek kiindulási pontját 
a köldökzsinórmaradványnak egész hosszában (az élet 4. napján) beállott üszkö
södése képezte. Az ezzel egyidejűleg megindult lázas mozgalom 3 napon át 
(4-7 napig) 38·0-39·0 fok C. közt mozgott, a következő 3 nap (7-10 nap) 
pedig 39·0-40·0° C.-ig emelkedett. A gyermek 13 napos korában önké.nt 
alábbhagyó lázas mozgalommal s 500 gramm. sulyveszteséggel elhagyja a 
klinikát. (További sorsáról semmi adat.) 

A 9-ik nap reggelén a hőmérsék 39·8° C., mire azonnal 28 R. foku fürdőbe 
helyeztetik a gyermek 10 perczen át. A hőmérsék ingadozása következő: 

F. e. F. u. 4 p. 0·5 ó. 1 6. 2 6. 3 6. 4 6. 5 ó. 6 6. 8 6. 10 6. 
39·8 37·2 36·3 35·9 36 36·4 36·3 36·9 37·5 38·2 38·6 = 3·9° 0. csökkenés. 

Mindkét esetben azt látjuk tehát, hogy a lázas hőmérsék csökkenése igen 
rohamos. A 10 perczig tartó fürdő után s az azt követő 4-5 percznyi hő mérési 
idő alatt 2·6 fok C. egész 3·9 fok C.-ra rugott a csökkenés s azután még 
mélyebbre szállt le s az 1-ső esetben a fürdő után fél, a 2-ikban 1 óra mulva 
érte el legszélső fokát (36·5-35·9 fok C.). Az erre következő emelkedés, az igen 
intensiv septihremiás tüneteket mutató 1. esetben rohamos; úgy hogy a fürdő 
után 2 óramulva 38·8, 3 óra mulva pedig ismét 40·8 fok C.-on találjuk a hőmér
séket. Ezzel szemben a 2. esetben, melyben a septihremiának klinikai tünetei 
nem voltak oly sulyosak, a hatás igen tartós ; amennyiben a hőmérő csak 
tizedfokokra terjedő ugrásokat végez fölfelé s még a fürdő után 6 óra mulva is 
csak 37·5 fok C.-on áll a hőmérsék. Csak 8 óra mulva találjuk ujból a 38·2 C.-t. 

E két esetet végig tekintve, tájékozást nyertünk a 28° R. fürdö lázcsillapító 
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hatásáról. Összesen 22 gyermeket kezeltem langyos fürdővel és a fürdők 
száma 59-re rug. Mind az 59 fürdő után közvetlen roppant meredek leesést 
találtam. E leesés legkisebb foka 1 ·8 fok C., legnagyobb foka 4·3 fok C. volt; 
átlag pedig 3·1 fok C.-nak felelt meg. A fürdő után 1/2-1 órán át még tovább 
tart a csökkenés, de hasonlithatlanul kisebb mértékben, mint a fürdőben; s e 
csökkenés legtöbbször csak tizedfokokra, elvétve egy egész fokra rug. 

Ezen körülmény gyakorlatilag fontos azért, mert a fürdő hatását ellenőrző 
hőmérés idejére ad utasítást. Miután a fürdő után 1 óra mulva már legföljebb 
tizedfokokra rugó csökkenés jelentkezik, ez után pedig extrem csökkenéstől -
legalább eseteim szerint - nincs ok a félelemre: azért a fürdő hatását puha toló 
mérést legczélszerübb utána egy óra mulva megejteni. 

A hőmérsék csökkenésének legkisebb absolut értéke 2·1 fok C., leg
nagyobb absolut értéke pedig 5·0 fok C. volt. Ez utóbbi adat (5·0„ C.-os leesés) 
szintén a septihrnmiának egy esetére (peritonitis, pleuritis, arteriitis umbil., 
kephalohrnmatoma gangnenescens) vonatkozik, hol a 4 t ·3 ° C.-on álló hőmérsék 
a fürdő után 1 óra mulva 36·3-ra (tehát 5·0°-kal) esett le· de már 4 óra mulva 
ismét 40·0°-ra s később még magasabbra szökött fel. ' 

Oly fo~u leesését ~ hőmérséknek, hogy collapsus veszélye fenyegetett 
vol~a, eseteimben nem lattam. Nem akarom azonban mondani, hogy ez vélet
l~nul elő nem fordulhat. Ha ugyanis figyelembe vesszük, hogy 28° R. fokos 
furdővel 5-10 perez alatt 3-4 fokkal raboljuk meg az ujszülött testének 
~e~~gét s hogy ~ h_őcsö~ke,?és egy óra alatt egész 5·0° C.-ra, vagy tán többre 
1~ f?,lr~~h~~; t~vabba--:. es joleg-;- ha ~gyelem;,be ye~szük _azt, _hogy hasonló _meleg
segu furdo mm: az egeszseges U:JSzülötte~ homersekét is kivétel nélkül jelenté
kenyen csokkenti: akkor számot kell vetnunk azon lehetőséggel, hogy ily beavat
kozás eredménye esetleg veszélyes szélsőség lehet. Ily esetet az 59-szer alkal
n:az?t~ fürdő után nem láttam. Ennek alapján azt kell mondanom, hogy lázas 
~Jszulottek a lang_yos fürdők hőcsökkentő hatását, daczára, hogy ez annyira 
imp~sans, sokkal Jobban tiírik, mint azt elméleti fontolgatás alapján várnánk. 
Megjegyzem azonban még azt, hogy minden oly esetben, midőn a lázas ujszü
lött, bármi okból eredt legyen is láza, feltünőbben elgyengült (nem értem ez 
alatt a láz deprimáló hatását), vagy gyengébb fejlettségü volt s végül, ha láza 
nem volt tul magas. (40·0° ·on fö_lül), a fürdőt nem 10, hanem csak 5 perczen át 
alkalmaztam. Azt hiszem, hogy Ilynemű megrövidítése a fürösztésnek elegendő 
arra, hogy a collapsust bizton kikerüljük; másrészt a kívánt eredményt - ha 
valamivel tán kisebb mértékben is, mint 10 perczes fürdőkkel - szintén 
elérjük. Jól fejlett, és még el nem csigázott ujszülötteknél azonban bátran alkal
mazható a fürdő 10 perczen át. 

A mi a betegség minőségét illeti, ennek némi befolyása a fürdő hőcsökkentő 
h~tására ne:n t~ga~ható_ ~gya,n; de ezen befolyás koránt sem oly szembeszökő, 
mmt az antipynn es chmmnel, mely szerek például septihrnmiás lázaknál nem 
e?y~zer cserben hal5J'.nak. ~ fürdő hatása tekintetében e különbség kevésbbé 
kifejezett: s~t azt_ ~átJ1:k, mmt. ez~ a fönn.ebb adott két eset is élén ken igazolja, 
~?gy a septihrnmias lazakkal is ep oly konnyen és gyorsan bánik el a langyos 
furdő, mint a nem septihrnmiás eredetü lázakkal. Az előbbieknél azonban -
könnyen magyarázhatólag - a hatás kevésbbé tartós, mint az utóbbiaknál. 
Ebben van egy lényeges, a betegség minőségétől függő különbség. Másrészt 
azon?an nem ~ag~dható - s ezt több es~tem tanusitja ~ hogy a nem septi
hrnm1ás eredetu lazakat esetleg nagyobb fokban nyomhatja le a langyos fürdő 
s ebböl - ha szeretünk ovatosak lenni minden behatással, mi az ujszülött 
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szervezetét bármely irányban oly heroikusan ~ámadja meg: mint. a lan~y?.s 
fürdő - jó lesz lGvununk azon következtetést is, hogy a _kis.e?b Jelentösegu, 
de magos lázak által kísért betegségek~~! ~lege~dő ', ha az ?Jszulottet 5 P.ercz~.~ 
át tartjuk a 28° R. foku fürdőben. A furdőt szukseg eseten naponta tobbszor 
is alkalmazhatjuk. , , ' l 

Ennek szüksége elég gyakran merül föl, minden oly lazas. beteg~egn,e , 
hol ennek lázgerjesztö képessége erélyesebb s ennek folytán az ant1pyres1s bar
mely eszközét könynyen győzi le. 

A mi a fürdő ismétlését illeti, ennek elhatározása nem okozhn.t s?k ~ondot: 
mert egyrészt semmi veszélyt nem rejt. ma~~ban; n;iásrészt m~rt az UJszulottnek 
fürdővel való kezelése igen egyszeru elJarás! i:i1re . a magai;ig~akorlatban .a 
gyermek környezetét is könnyebben lehet rábum, mmt a chmm, vagy a.-nti.; 
pyrin belsőleg tö1·ténö arlagolására. Okvetlen~ szükséges azonba:n, hogy a f?r~o 
hömérsékére és időtartamára nézve adott utas1tások pontos~? haJtas~a~a~ vegre; 

Az eddig emlitetteken kivül ?Öveli e~en, h~drotherap1~s, kezeles .~rant ~~~? 
bizalmat a láz egvéb tüneményemek a hőmersek hanyatl~sa_val ka!ol.tve Jaro 
mérséklődése. Az ·izgatottsági tünetek, minők például a v~lla~szer? ossz~r~z
zenések, nyugtalanság, álmatlanság, sírás, ép~1gy a ~e.er~~s10 tune~ei - mm~k 
az aluszékonyság, apathia, a tagok mozgásamak foltuno ren~hesege, a .szop~s 
iránt való indolentia - az esetek tulnyomó részében annyira kedvező,en :s 
gyorsan változnak, hogy e tekin~etben a ~ür~őt jele_n~éke~yen a b_el~ő lazcsil.~ 
lapító szerek fölé kell emelnünk. Epen az UJSzulott koze~zete,be.n ?eall~. kedvezo 
változás az mi még kevésbbé intelligens anyáknak is foltumk s oket arra 
indítja, hogy a fürdő alkalmazására az orvost m~nte,gy n?gass~k., T~pasztaltam 
ezt a budapesti általános poliklinika gyermekgyogy~szat~ ?sztal!~? ~s, ~?l ~em 
egyszer nyílik alkalmam ujszülöttek részére, lázcs1llap1tas czelJabol furdőket 

rendelni. , . , ·· h" , . ·' l 
A közérzetnek ezen kedvező változasa nem esik egeszen ossze a on:eis~ r 

hanyatlásával; sőt a fürdő után közvetlen néha didereg is a .. gy~rme,k s aJka_ es 
kör~e kissé szederjes lesz: de 1-2 óra mulva, főleg ha a f~rdő .. u~an - m1.r;t 
ez legtöbbször történik - elszenderül, a nyugodt álomb?l folebre~v~, ~ol 
vagy legalább jobban szopik, mint azelőtt s egész magatartasa, arczkif:.i,eze~e 
nyugodtabb; az előbb somnolens, vagy _telje~en szenvt~len .. gy;rmek elenlml 
stb. ; s mind e tünemények egy darabig meg akkor is fonnallanak, ha a 
hőmérsék már újból emelkedik. ... . , , , 

Az érverés és légzés változásai a langyos furdőben es t:tan na~yb~n :s 
egészben véve, elég szabályosan követik a h~mérsék változ_ás~it; s a hő~er~e~ 
rohamos hanyatlásának a szivre nem nyilvánul semmi felelmet geiJesztő 

befolyása. , . . · 0)8 R f I 
Azon valóban colossalis hatás magyarazatát illetőleg, mit 8: "'.'. .. · o '?s 

fürdő a lázas újszülött hőmérsékére gy~korol nem ütközün.k lu~lo~os)iehez 
ségekbe. Hogy a hőmérsék csökkenése, mi 5-~0 per~z ~~att.tobb f~kia r;1shat, 
csakis az igen rohamos melegkiadásnak, tehat a. furdo hőelvono ha~asana~ 
tudandó be, az iránt semmi kétség sem lehet. A furdő_nek ~zei; nag;Y ?~elvono 
hatását pedig egyrészt az újszülött hiányos melegszabal~ozo kepes~egere, má~
részt a test tömege és fölülete közt fönnálló ar~nyta~ansa~.ra .~e.11 ~ISsza;ezet~1. 
Hogy ezen okokból folyólag már az egészséges, JÓI fejlett UJSzulott IS - es pedig 
kivétel nélkül - több fokra rúgó meleg~eszt:séget sze~v.~d ~7-30 . e. foku 
fürdőben: azt korábbi vizsgálataim kidentettek. Azon korulmeny P.ed~g, ho~ 
a lázas betegségben szenvedő újszülött Mmérsékét a langyos furdők meg 



nag~obb mé,rtél~:?en k~pesek csökkenteni - miután e csökkenés csakis hőel
v~nas _fol~tan ~ohet, letre, - oda mutat, hogy egyrészt az újszülött melegsza
b.~lyozo ~rnpe.ss.ege laz.as ~pap,ot~an még hiányosabb; másrészt, hogy a test 
tomege es folulete kozt fonnallo aránytalanság szintén nagyobb lesz az által 
h,o~ a lázas, .be~e15ség - mint ezt mérések által kétségtelenül bebizonyitv~ 
latjuk - az UJszulott sulyának, tehát test-tömegének csökkenését idézte elő. 

* 
„ ~ vizsgálatok_ nem ~zolgáltatnak alapot arra, hogy azon kérdéssel, vajjon 

szu~~eg~~~e az antrpy~·esis vagy se:ri! f?glalkozhassam. Két körülményt azonban, 
az l'.Jszülottek speciah~ szempontJait illetőleg, ezen vizsgálatok alapján föl kell 
eml.itenem .. ~zek. egyike az, hogy az antipyresis alkalmazása által nem egy
szer kedvezoen folyh~tunk be arra, hogy az újszülött táplálékot vegyen 
magá~?z, ~ .mei;ynyiben a lázas hőmérsék szünetei alatt jobban szopik. 
A masik koru}i:ien:Y p~di~ az, hogy a lá.zas hőmérsék csökkentése által az 
a?yag-elh_asznalas }~ i:ei:riileg csökkenni látszik. E pontot inkább csak érin
tőleg eml~te;n; Az UJszulottek testsúlyának ingadozásaira ugyanis, lázas állapot 
~~llett, ki~alo fiffeO'elemmel voltam, s ezek alapján alkalmam van összehason
htast. tenm a sulyveszteségre nézve. Azonban a súlyveszteséa okának kérdése 
a~ny;ra, sokágu, h~gy igen bajos azt eldönteni, mennyi esik magára a lázas 
hőmerse~r6.. Ez okbol a. határozott nyilatkozattól kénytelen vagyok tartózkodni ; 
de ~zt me~is ,m~g kell Jegyeznem, hogy több esetem szól a mellett, miszerint 
a ,lazas hőmersek rendszeres kezelése a test súlyveszteségére mérséklő befo
lyassal van. 

.. ~ mi v~gül az a~tipyresis eszközének megválasztását illeti e tekintetben 
l~gfolJebb vizsgálataimhoz kötve szólhatok. Mind a három 'eszköz mellett 
la~un~ oly ered~én.yt, ,mi;rnk. alapján azokat bizalommal vehetjük igénybe. 
Mm~a?, a belső. es kulső lazc~illapitó szerek hatása és értéke újból külön elvi 
megiteles ~lá esik s _va~mak,, ~ik ,csal~ az ~gyik eljárás jogosultságát ismerik el; 
va:nnak, ~i~ a b~lső, es kulső lazcsillapitó eszközöket egyesíteni szeretik ; s 
mi?-tán_ v~gul e kerdes a vegleges eldöntésre való megéréstől még távol van · 
aze;t rovide~ csak ~nnyit jegyzek meg, hogy még azok is, kik a láznak fürdővei 
V:~lo, tehát hőelv.onason alapuló kezelését illusoriusnak tartják, jöhetnek újszü
lotte_kke~ szem~ozt azon helyzetbe, hogy a fürdőhöz, mint igen gyorsan ható 
e~~k~zb?z nyulnak. Ilyen eset pedig elég gyakran merül föl; a mennyiben a 
homersek szertelen magos emelkedései (41-42° O ko"zt) ' · "l"tt k ' l k · bb k · . az UJSzu o e ne 
gya ona _?> , mmt ,nagY.obb .g~eri;nekek s felnőtteknél s ily magos hőmérsék 
mellett a _la~nak egyeb tu;i~tei is fen:Yegetők. Mindezen fenyegető tüneteknek 
legal~bb időleges elnyomasara a legbiztosabb eszköznek épen a fürdő látszik. 
S e~ert v~~ah~nyszor ,a láz gyors mérsé~ése kívánatos. mindannyiszor előnyt 
adne~ ~. furd?nek meg a~ok ~zempon~J~}:>ól is, kik a hydrotheraphiát a láz 
kezeleser.~ . e~~i s~empontbol visszau.tasitJak. A mi a magam nézetét illeti, a 
la~gyos fmdot elosz~retettel veszem ig~ny~e a~ újszülöttek lázas betegségeinél; 
el.eg -~~kran .h~sznal?k az~~ban antipyrmt is; mig a chinint -- miután a 
hőmerneke~ kivul e~eb láztunetekre kevésbé hat - ritkábban veszem igénybe. 

~áradekul egy igen meggyőző esetet mondok el röviden poliklinikai meg
figy~l~sembő~. 5 ~etes fiugyermekét mutatta be egy anya osztályomon, azzal 
a rovid megiegyzessel, hogy ezelőtt két órával hozták be vidékről hol dajka-
ságban volt. ' 

A teljesen lesorvadt gyermek kinézése olyan volt, hogy róla az agonia 

előrehaladt időszakát lehetett leolvasni. Egésien mozdulatlanu1 fekszik, vé·g
tagjai meredtek, nehezen hajlíthatók; a ránczo~ arcz szo~_o~sze1:~í. nyugftlomba;n 
van a szemek behúzódottak s csukottak. Az egesz test boren, foleg az arcz es 
az Űjjakon nagyfoku cyanosis ; a légzési mozgások alig kivehető~; a mellk~s 
légzési kitéréseket egyáltalán nem végez, csak a rekesz m~zo~ i?en r: nyben 
és szakadozva. A testre illesztett kéz szokatlan magos hőmerseket erez s a 
hőmérő (végbélben) 42·9° C.-t mutat. Érverés ~em t'.l'pintható; a, sziv, tájára 
illesztett kéz a szív-összehúzódásokat nem érzi; szivhangok egyaltalan nem 
hallhatók. Diaanosist fölállitani ily körülmények közt nem lehetett; de annyi 
kétségtelen volt, hogy a gyermeken kevés életjelenség volt s hogy a halálhoz 
közelebb állott, mint az élethez. 

Miután ugvanezen időben kisérleteztem a langyos fürdőkkel, inkább csak 
kiváncsiságból, "mint eredményTe való reménynyel 28° R. fürdőt adattam a 
gyermeknek, mire hőmérséke 42·9° 0.-ról 39·0° 0.-_ra _es~tt..le (3'9 °) !wzvet
lenül a fürdő után; de egyéb jelenségekben semmi lmlon~s v_~ltozas n~m 
állván be, az anyát gyorsan haza küldtem, nehogy gyermeke ut kozben halJon 
meg. A másnapi ambulantián nem kis meglepeté~sel l.áttam, hogy u~y~naz~n 
gyermeket nemcsak élve hozták be, de az anya biztositott, hogy a furdő utan 
egy óra mulva a gyermek élénkúlni kezde.tt, k~k~s s~ine és ~orrósága teljesen 
eltü:nt, többször srrt, mozgott, sőt tápszert is (teJ- es vizkeverek) vett magához. 
A frrrdő óta 8 ízben volt nyákos, gennyes, fölötte büzös múléke. 

A gyermek ezután 8 napon át naponta behozatott s„a délelőtti ?rák_ban 
még magos (39·5-40·0° 0.) lázai párszor előfordultak., d6. furd~Te -- mit mii;id.~ 
annyiszor kapott, valahányszor szükséges volt - mmdig csokkent~k.'. Ez i~o 
alatt a diagnosis septilms bélhmut volt; de valószinüleg a beleken ln~:Ul egyeb 
szervekben is lehetett localisatiója a sepsisnek. Aztán egyszerre eltunt meg-
figyelésem alól. . 

Az eg~sz esetből az. a körúlménY_ érdekes, ~10gy az első. viz_~gála~ al~al-
mával talalt hyperpyrexia, annak mmden egyeb fenyegető tunem.~n.ye~el 
együtt eltünt egy langyos fürdő után s a gyermek - ha szabad e, lnf:Jezest 
használni - minden várakozás elllenére túlélte a legrosszabbnak _latszo hely-

zetet. 
Záradékul legyen szabad Kézmárszky tanáT úrnak e helyen is hálás köszö-

netemet nyilvánitanom. 

10. 

ORR- ÉS GÉGEGYÓGYÁSZATI KÖZLEMÉNYEK. 

Dr. ÓNODI A., egyetemi m.-tanár, mütőtől. 

I. 

Az orr refle:xneurosisai. 

Mindnyájunk előtt ismert dolog, hogy a test kúlönböző részein, az egyes 
szervek felől a körzeti idegek útján a gerinczagy és agy közvetitésével reflexek, 
bizonyos refiektorikus jelenségek kiválthatók. Azon szervek közül, melyekb~l 
reflexek kiválthatók, az ujabb időkig legkevesebbet vagy alig tudtunk valamit 
az ·orr refl.exneurosisairól. Ez a fejezet még manapság is bizonyos· tekintetben 
homályos, azonban t1-z egyes észleletek és a therapeutikus sikei·ek száma annyira 
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meg~1öve.kedett, hogy ~ magam részéről indokoltnak tartom saját észleleteim 
alapJán is e kevésbbé ismert fejezetet ismereteink mai álláspontján a tisztelt 
kartársakna:k .bemutatni és a fejtegetés tárgyává tenni. 

Voltolini volt 1871-bei;i az első, ki észlelete alapján figyelmeztetett, hogy 
polypok azonban asthmát idézhetnek elő. Ezt az észleletet 1874-ben Hanisch 
1879-ben pedig Hartmann erősítették meg. Ezen felismert tény csakhama; 
szélesebb alapon egy általánosabb tételben foglal helyet. Ugyanis 187'l!-ben 
Weber. e?y esetet ir le, h~l idült orrhum tasthmát okozott. 1879-ben Schaffer 
erre UJbol figyelmeztet,m1g nem E.Frankel 1881-ben megerősíti az okozatos ösz
szefüggé~t az asthma és az orr bajai között. 1882-ben Hack közöl eseteket, melyek
b~m a m1gra_nt, supraorbitalis és ciliaris neuralgiákat az alsó kagyló kauterisálá
~aval megszm~tette. Ugyanebbe az időbe esnek Herzog és Bresgen közleményei 
is . 1884-ben Jelent meg Back nagy dolgozata, a mi a legélénkebb feltünést 
keltette és egyszerre e tárgyra irányozta a szakkörök és az orvosi közönség 
figyelmét. 

Hack nagy,meré~zen_~ legkülönfélébb bántalmakat okozatos összefüggésbe 
hozta az orr nyalkahartya:Jának elváltozásaival és különösen az u. n. merevedő 
testtel. 

.. __l~y re~ex~~eurosisi;iak t.ekintette bizonyos esetekben az asthmat, ideges 
kohogest, m1grant, hem1cramát, suprambitalis neuralgiát az orr és arcz bőrének 
duzzadását és piiját, szédülési rohamokat, eskórszerü roh~mot, az ideges náthát, 
szénalázat, sőt amblyopia és amaurosis ritka eseteit, valamint elváltozásokat 
az iziiletekben is az orr bajaival hozott összefüggésbe. 

Ta~ad~atatlan, hogy merész következtetéseivel és magyarázataival, melyek
~,el eddig, rnmeretl~n é~ homályos viszonyokat vélt egyszerre felderíteni és 
fenyes gyogyeredmenyeivel a legvérmesebb reményeket költötte fel annyi kínos 
és. makacs bántalom si~eres gyógykezelését illetőleg. A mint azonban a kritika 
sz1goru szavát hallatta es a sebtében támadt lelkesedést kellő mértékére szálli
totta le, maga Ha~k is tartózkodóan kezdett nyilatkozni, szemére vetve számos 
orvosnak gyors, b1ráhtt nélküli lelkesedését. Mint maga mondá a wiesbadeni 
congre~suson 188~_-ben, fél, hogy az orr nyálkahártyájának befolyása az asth
mára tul lesz becsulve és ő most már saját tapasztalataira támaszkodva ezen 
túlz~s ~llen óva in:. A szakirodalom sok becses dolgozatot mutathat fel, ~elyek 
e k~rd~ssel beha;toan foglal~oznak és több tekintetben elősegítették, hogy a 
kor~bb1 lel~esedes helyet adJon a nyugodt, tárgyilagos felfogásnak, bár mind
egyik szerzo megadta Haclc érdemeinek a megfelelő elismerést. 

,Hac~ a_z ~gész folyan;atot a következőkép magyarázta: az orrüreg exponált 
~elyen, kulonosen az also kagyló mellső végén levő merevedő testek reflecto
ncus uton megduzzadhatnak, másrészt ezen erősen duzzadt testek kiinduló 
pontjai~ képezik ol~ reflexeknek, melyek távolabbi helyeken jutnak érvényre. 
Felveszi, h°.gy .az mger a vasodilatatorikus rostokra terjed, a mi a merevedő 
testekben noveh a vérmennyiségét. Hack az alsó kagyló merevedő testét tekin
tette azon helynek, melyen a reflexek kiváltatnak. Baratoux és Hering a reflex
~o?á~ ~z orrs?.v~ny l~átulsó részébe helyezik, mert sikerült nekik azon hely 
ermtesere kohogest, tusszentést és dyspnoet előidézni. 

B. "f!'ran_kel bizony~t?tta be végleg, hogy az orrüreg bármely pontjáról, a 
merevedő szovet kozvetitese nélkül, reflexek kiválthatók. 

Hogy a kérdés keretét kiegészítsük, felemlitünk még néhány élettani kísér
letet. lg~ Holmgren azt találta, hogy ha az orrnyákhártyában a trigeminus 
végeket izgatta, kilégzéskor légzési szünet állott be. Kratschmer az orrnyák-
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hártya izgatására az inspiratio megszakitásával rögtöni .hangrés záródást észlelt 
és változásokat a vérkeringésben. 

Knoll pedig, ha izgatta a n. infraorbitalis vagy az orrnyákhártyát, a 
kilégzés lassudása és kilégzéskor szünet állott be. Ezen kísérletek mutatják, 
hogy a trigeminus érző pályái reflectorilms uton kilégzési akadályokat, exspira
torilms dyspnoet tudnak kiváltani. 

Jolyet és Laftout, Dastre és Morat, valamint Vulpian kimutatták, hogy a 
trigeminusban és igy az ormyákhártyában is vasodilatatorikus rostok foglal
tatnak. Ezen kísérleti eredmények a vasodilatatoricus neurosisok felvétele és 
lehetősége mellett szólanak. 

A klinikai tapasztalatok immár kétségen kívül bebizonyították, hogy úgy 
a nasalis astbma mint az orrnak több reflexneurosisa tényleg létezik és nem 
is tartozik a ritkaságok közé. A nasalis reflexek kiváltásához az idegrendszer 
fokozott ingerlékenyHége is szükséges, vagy általános neuropathikus dispositiO, 
nemasthenia, hysteria, vagy az orrüreg idegeinek localis fokozott ingerlékeny
sége forog fenn. A kívülről az orrba ható körzeti ingerek nagy számmal fordul
nak elő és részben a trigeminus területét, részben az olfactorius területét érintik. 
Az orrüregben támadt ingerek nagyrészt a merevedő szövet nagy duzzadásától, 
a nyákhártya túltengéseitől, az ujképletektől, a sövény kinövéseitől, ferdülései
től, az ol'l'garatúr elváltozásaitól, mirigyes növedékektől ,·an függővé téve. 

A reflexek kiváltathatnak mechanikus vagy körzeti ingerek, egyszersmind 
központi ingerek által is. 

A kínos nasalis reflexnenrosisok közé tartozik az asthma, melynek rnhamai 
az egyes egyéneknél különböző alakban, tartamban lépnek fel. Gyakran meg
előzi a rohamot az orrban bizsergés, erős orrfolyás, heves tüsszenéssel és köny
folyás . Az retiológia felveszi a külső orrba jutott és az orrban támadt ingereket. 
A zavart orrlégzés a légzés . mechanismusára és chemismusára is behat és elő
idézheti az asthmát. Az orrüreg idegeiről az inger átteijed a vagusra és bron
chialis görcsöt vált ki. Ezt a reflexgörcsöt 1881-ben már Friinkel vette fel, 
midőn esetében orrpolypok asthmát idéztek elő. Backer többször észlelte, hogy 
a polypok eltávolítása után az asthma is megszüut, de a mint a habarczok ujra 
nőni kezdtek, a rohamok ujra beállottak. Egy esetemben, hol hosszú ideig 
fennállott az asthma, a középső orrjáratban fészkelt polypok eltávolítása után 
9 hónapra maradtak el a rohamok. De többen rámutattak, hogy az asthmat, 
nemcsak uj képletek az orrüregben, hanem egyéb elváltozások, valamint az 
orrgaratüreg elváltozásai is képesek kiváltani. Igy egy esetben Backer, egy 
garatmandola eltávolításával szüntetett meg egy asthmát. De fel van jegyezve 
egy eset, midőn psychikus behatás, vagy mondjuk helyesebben idiosynkrasiá
nak, túlfokozott reflexingerlékenységnek, egy művirág, mürózsa odatartása egy 
asthmatikus rohamot idézett elő. · 

Általában be van bizonyítva, hogy nasalis asthmaná-1, az érző trigeminus 
pályák beteges fokozott ingerlékenységével van dolgunk és hogy ezen izgalom 
reflektorikus uton a vagusra teijed. Vannak, kik ezen kivül mechanikus okokat 
vesznek fel, a légzés zavart mechanismusát és chemismusát és a kik egyenesen 
a merevedő test nagymérvű duzzadásával hozzák összefügésbe. Továbbá a 
nasalis reflexnenrosisok között fel kell sorolnunk a trigeminus ágainak nenral
giáját, a különböző főfájásokat, migrant, homloknyomást. Az orrüregben talált 
uj képleteket, különböző elváltozásait a nyákhártyának. Magamnak is szá
mos esetem volt, hol nagy habarczok eltávolításával állandó főfájást és 
homlolmyomást szüntettem meg, de igen sok esetben a kagylók hyperplasiá-

xxv. Vándorgyűlés Munkálatai. 13 



194 

jának megszüntetésével a kellemetlen deprimáló fejfájás is eln;iaradt. , Egy 
esetben sikerült egyoldali hemicraniat megszüntetni, mely t 1/2 évig fennallott 
és hol az egyik orrfélen idült túltengése az alsó és középső ka~yló nyakhá;·tyá
jának volt constatálható és helyi kezeléssel megsziintetve. Az irodalon~ ~zamos 
gyógyeredményt tud immár felmutatni e téren. Ide tartoznak a szédules1 roha- · 
mok is, melyekkel többször találkozunk. . . . . 

A kisérleti ererlményeknek megfelelően a khmka1 tapasztalatok is meg
erősitették a nasalis köhögés előfordulását. Ezen köhögést az orr és az orrgarat
üreg elváltozásai idézhetik elő reflektorikus uton. Nem_ egysz~r va.n -~ll~a.lmunk 
a radikalis gyógyeljárással egyszersmindenkorra megszuntetm a kohoges1 ~?li_a: 
mokat. A betegek tökéletesen egészséges tiidők és gége mellett, a kohoges1 
rohamoktól annyira deprimáltatnak, hogy képzelődésiiknek szabad szárnyat 
engednek. Van egy esetem, hol a beteg menyasszony lévén, ko:1fi()lya~ foglal
koztak a férjhezadás kérdésével. Ez esetben az orr és garat idiilt bantalma 
okozta a köhögést és helyi kezeléssel teljesen megszünt; a beteg jól .érzi magát. 

Az egyes észleletek különböző jelenségeket jegyeztek fel, mmt a sze.m
héjizmok, az arczizmok görcsét, portusseit, ideges szívdobogást, stenoc?'~dia~, 
dyspepsiat stb. Természetes,. hogy ezeknek„ e!SY része a puszta gy~mtasna} 
tovább nem ér. A vasomotonku sreflexek kozul leggyakoribb az also kagylo 
merevedő szövetének rendellenes megtelődése, megduzzadása. A legkülön: 
bözőbb ingerek, alkalmi okok egész serege képes szintén veszély~sen behatm 
és az egyének folytonos molestálásnak vannak alávetve. Sokszor.v1llámgyo1:sa
sággal eldugul az egyik vagy mindkét orrfél, hogy azután megmt lelohadJon 
és megnyiljék az üreg. Kedélyi izgalmak, hőkülönbözetek, italok és egyebe~~ a 
duzzadó szövet reactiójával járnak. Hogy ezen molestáló jelenségek megszun
tetése az illető egyéneknek valódi jótétemény, felesleges is mondanom. 

Ilyen vasomotorikus reflexet látunk az on bőrének pirjában és duzzana
tában. Igen sokszor van alkalmunk ilyenkor elváltozásokat találni az orrüreg
ben, melyek megszüntetésével a pir és a duzzanat is elmarad. E~;yes es~tel~_ben 
az orrbaj folytán fennálló pangásnak az eredménye. Menstruact10knál is tobb
szor van alkalmunk tapasztalni az orr bőrének ezen elváltozását. 

A vasomotorikus és secretorius neurosisok közé tartozik az irleges nátha, 
az u. n. szénaláz, a nyári nátha, melyek sok kellemetlenséget okozna~ a beteg
nek és nem egyszer daczolnak a kezelés minden megkisérlett módJával. Az 
egyik nézet szerint az ideg~s ná~ha a. symp~thikus ingerlésé~.ek, a kovetk.ez
ménye, a másik nézet a tngemmus izgatásaval hozza osszefuggesbe. TudJuk 
azonban, hogy mindkét ideg szorosan összefügg összeköttetések által egymással 
és nem lehetetlen hogy mindkét idegre ható ingerek következményeképen 
lép fel az ideges n'átha. Ismeretes, hogy az ideges náthát számos inger idézheti 
elő, úgy a különböző virágok illata, mint az ibolya, rózsa,„ re,seda és .íg_Y t_ov~b~, 
továbbá aromatikus anyagok, aitherikus olajok, ezenfolul allatok lngőzolgesei. 
Vógúl a levegőben suspendált különböző pomemi.í. anyago~, szemcsék. A mag_~m 
gyakorlatában több esetben si.került az idel?es náthát helyi k,ezeléssel.megs~un
tetni, egyes esetekben meddő maradt mmden beavatkozas. Egy otven eves 
férfi beteg, kinek az egyik orrfél helyi kezelésével ugyanazon oldalon .fenn~lló 
folytonos könyezést megszüntettem, ren~k~vül érdekes adatok~t,n~uJtott ide
vonatkozólag. Valahányszor az a4áczfa virag vagy az orgona virag ill~~át sza
golta, a ligetben vagy a József-tél: ~ellett elme,nve, az~n~~l hev~s faJdalmat 
szokott kapni, melyek egy-két napig is tartanak es egy-ket eJJel telJeS álmatlan
ságot okoznak. Itt az olfactorius területe szerepel. 
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Ide tartozik még a tavaszi, nyári nátha, az u. n. széna riátha, szénaláz, 
mely az eddigi vizsgálatok alapján a levegőben suspendált különböző virágok, 
füvek pora, szemcséinek a direct ingere folytán keletkezik.Erőművi és vegyi hatás, 
de különösen rezgő mozgásuk által izgatják az orr nyákhártyáját. Az angolok 
és amerikaiak sokat szenvednek miatta, többnyire férfiakat és városban lakókat 
támad meg. A kisérő tünetek nagyon kellemetlenek és kinosak. Heves viszkető, 
csipő érzés az orrban, mely a szemzugokba is terjed és erős tüsszenő rohamot 
vált ki. Az orr elválasztása sok és híg. Könyfolyás a szem köthártyájának erős 
belöveltsége, sőt többször köhögési ingerek is beállanak. Többen lázasok és nehéz 
légzéstől is gyötörtetnek. A roham rövidebb, hosszabb ideig tart, a jelzett tünetek 
sokszor órákig vagy napokig is gyötrik a beteget. A magam részéről két esete~ 
észleltem és kezeltem. Mindkettő férfi és erőteljesen megtermett. Télen semmi 
bajuk, náthájuk sincsen, a mint a tavasz beköszönt, megkezdődnek a kelle
metlen sőt kinzó tünetek. Az egyiknél az orr és fej, a másiknál a légcső és hör· 
gök is belevonatnak. 

Az egyik betegem egy intelligens 40 éves férfi, egy pénzintézet igazgatója, 
ki erőteljesen van megteremve, egészséges és egészen jól érzi magát ősztől 
tavaszig. A mint a tavasz beköszönt, beáll az ő baja és tart egész őszig, a hűvös 
idők beálltáig. A tünetek, kivévén a nehéz légzést, az asthmát, azok, miket előbb 
felsoroltam; a főfájás igen erős, valóságos tü.sszenő görcsöt kap, melyet egy 
ideig megelőz az orrban bizsergő, majd furó érzés, ilyenkor vagy 40-50-et 
tüsszent egymásután. E miatt a has és mellkas izmait majdnem állandóan 
érzékenynek, fájdalmasnak mondja. Az orra megduzzad, erős folyás áll be, 
hasonlóképen megduzzad a szem héja és könyezik és kedélyi depressio áll be, 
hogy ilyenkor besötéti szobáját és egyedül visszavonul. A mint a városból a 
szabadba, zöldbe megy, vagy a mint napos oldalra kerúl és a direct napnak van 
kitéve, a rohamok rögtön bekövetkeznek. A .rohamok szaporasága és a kisérő 
tünetek kinos volta a különben erős férfiut egészen megviseli és nem egyszer 
hivatalos teendői elvégzésében teljesen megakadályozza. 

A helyi kezeléssel sikerült a nyáron e bajt megszüntetni annyira, hogy a 
beteg egy rossz időjárás alkalmával heveny-náthát kapott, mely egy pár napig 
eltartott és ezen idő alatt a váladékképződésen kivül sem tüsszenő roham, sem 
egyéb zavaró tünet nem mutatkozott, egyébként is helyreállt a kedélye, frisse
sége, szabadon mozog a szabadban, zöldben, sőt egy izben, midőn vele talál
koztam az utczán, directe a napos oldalra vezetett, hogy bebizonyitsa, hogy 
már egyenesen a napba is nézhet, a nélkül, hogy tü.sszenne és a régi bajok 
bekövetkeznének. 

A másik eset egy képviselőre vonatkozik, ki szintén hosszú ideje vesződik 
nyaranta bajával, de nála a kinosA.bb tünet a nehéz légzésben áll. 

A helyi kezelést itt is végeztem és teljes javulás állott be. 
Hövid vázlatban tártam fel a tisztelt kartársak előtt e minálunk még nem 

fejtegetett kérrlést, az ::etiológia egyes tekintetekben homályos, egy azonban 
minden kétségen kivü.l biztos és bebizonyitott, hogy az orr refiexneurosisai 
léteznek és pedig egyes alakjai elég gyakoriak is. Bizonyos az is, hogy a reflex
neurosisok oly egyéneknél váltatnak ki, hol vagy általános nemosis vagy az orr 
localis ingerlékenysége, hyperresthesiája van jelen. Természetes dolog, hogy 
manapság nyugodt felfogással fogjuk, úgy aitiologikus, mint therapeutikus 
szempontból megitélni az egyes refiexneurosisokat és nem fogunk többé abba 
a hibába esni, melyet korábban a lelkesedés, a gyógyeredményben való feltétlen 
hit teremtett, hogy minden reflexneurosist teljesen meggyógyithatónak fognánk 
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jelezni, hogy minden asthma, migran, neuralgia az orrtól indul ki. A rationalis 
álláspont megköveteli, hogy a jelzett ideges tiinetek fennforgásánál ejtessék 
meg a szigoru orrtiikrészeti vizsgálat és ha ezen vizsgálat az orrban bárminő 
látható kóros elváltozásokat constatál, úgy ne késsiink ezeket helybeli keze
léssel megsziintetni, akár positiv akár negativ volt is a localis kezelés a refiex
neurosisra nézve. Ilyen álláspont mellett nem fogunk csalódni és biztos igéret 
nélkiil sok esetben megsziintetni sikeriil a reflexneurosist. Ezt azért mondom, 
mert nem egyszer vagyunk azon helyzetben, hogy az orr elváltozása mellett, 
az ideges tiinetek kóroka nem ott, hanem egyebiitt van és helyi kezelés ezen 
ir~nyban nem ér czélt. De viszont az esetek szép száma arról győzött meg 
mrnket, és e tekintetben egy nézet uralkodik, hogy a jelzett reflexneurosisok a 
helyi k~zel~ss~l teljesen megsziintettek. A helyi kezelésnek czélja gyökeresen 
~ltáv?htam mmden okot, mely akár aL1 olfactorius akár a trigeminus végágait 
izgatja és így a reflexet kiválthatja. Megsziintetni az orr nyálkahártyáinak rend
elle~es. érin~~rn~ését, OIT~ö".ény elferdiiléseit, nyujtványait, a részletes köteg
sze,ru osszenoveseket, az idult hurutot a nyákhártya duzzadásával, a merevedő 
szovet rendellenes duzzadását, a kiilönböző uj képleteket. Mindezen okok gyö
ker~sen és több~yire helyi sebészi eljárással megsziintetendők, de e melÍett 
kellő gond forditandó az általános kezelésre is. Miután a szóban forgó 
e!v~ltozások egy nagyon kimllvelt, minutiosus részleteiben kiszélesedett spe
cialismus az orrgyógyászat tárgyát képezik, nem tartom helyén levőnek, 
ha ez alkalommal a részletes therapia fejtegetésébe bocsátkowám és azért 
engedj~k t~sztelt kartársak, hogy röviden jelezzem a therapeutikus eljárást. 

, ~mt~n az orrban levő elváltozások nagyobbára olyan tennészetiiek, hogy 
sebe~zi eljárást tesznek sziikségessé, örömmel mondhatom, hogy azokat a 
cocam alkalmazásával csaknem kivétel nélkiil teljesen fájdalmatlanul végezem. 
A mag~m részéről ott, hol az orrsövény kisebb nyujtványairól van szó, a hol 
syn~ch~ak, hártyás vagy porczos összenövések vannak az orrsövény és kagylók, 
tova_~?a az egyes orrkagylók között, hol aíl alsó kagyló nyákhártyájának hyper
plasi~ja, a ~erevedő szovet könnyű duzzadása van jelen, mindig, százakra 
menő eseteimben, a legkedvezőbb eredménynyel a galvanokaustikus eljárást 
alkal~azom: Ezen teljesen fájdalmatlan, de erélyes helyi kezelés egy-két, 
!egfe~~ebb h~om, négy hét alatt a nagyon is elhanyagolt idült elváltozásoknál 
is gyokeres sikerhez vezet. Eseteimben még nem fordult elő zavaró utókövet
kezm~ny, érte~ az orbánczot, az utóvérzést, lobos affectiókat. Az első napokban 
az ,e&es~ react10 ab_ba~ s~okott ,áll~ni, ~o~y az o~·~folyás nagyobb, úgys~ólva egy 
müvi natha, egy kis erzekenyseg es mmtan a pork megduzzad, az első napok
ban az orr eldugulás~ áll be. Ott, hol a kagylók polypoid túltengése van jelen, 
vagy h~l polypok, Uj kéJ?letek vannak, azok eltávolításánál részben a galva
nokan.~t~ku_s, ,reszben a hideg kacsot alkalmazom. Az orrsövény nagyobb mérvü 
elferdulesemel a nagyobb nyujtványok és csontos összenövéseknél cocain 
mellett a véső és fiirész és erre construált ollószerű müszerrel avatkozom be. 
Az ideges nátha kiilönböző alakjaival, hol nem látható elváltozás az orriiregben 
ott az ~ltalános kezelésre esik a fösl1ly, a mennyiben a helyi kezelés az orrnyák~ 
hártyája hyperresthesiájának gyöngitését, csillapitását eszközlő ecsetelésre szo
ritkozhatik. 

, Tis~telt ~zakiilés ! Ha tekintetbe veszsziik, hogy az esetek szép számában, 
hab_ar tobbszor ?sak szórványosan fordulnak is elő, de összegükben elég gya
konan,_ az orrbaj gyökeres helyi kezelésével a következményesen fellépett refiex
neuros1sokat, a molestáló és kínos ideges tüneteket, végkép sikeriil megszüntet-
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nünk, úgy az ezen irányban constatálható eredményeket határozott therape
thikus haladásnak kell jelezniink. Az egész világirodalom foglalkozott e 
kérdéssel és a meglepő gyógyeredmények szép statistikáját tárja elénk, ezek, 
valamint saját tapasztalataim indokolják, hogy bátor voltam e kérdést minálunk 
is a fejtegetés tárgyává tenni és a tisztelt kartársak becses figyelmét a jelzett 
kóralakokra felhívni. 

II. 

Pharingitis fibrinosa chronica esete* (két évi tartammal). 

T. F. 30 éves szigorló-orvos 1888-dik év végre felé észrevette, hogy álhár
tyákat köp ki és mindezen alkalommal nyelési nehézségeket és a lágy szájpad 
mögött kisugárzó fájdalmakat érzett. Azóta észlelte, hogy a látható garat hátsó 
falán három napi és egy heti időközökben álhártyák képződnek és leválnak. 
Gyakrabban a garat látható része teljesen szabad volt, de ugyanekkor a fülbe 
sugárzó fájdalmai voltak, miből maga is helyesen arra következtetett, hogy a 
folya~at az orrgarat-üregben lépett fel. 

Eszlelésem alatt ez év elejétől áll az eset. Januárban a látható garat hátsó 
fala nagy álhártyával volt fedve, egy izben a vizsgálat alkalmával vált le egy 
hártya, és a leválás után az egész teriilet szürkés-fehér mintegy ködszerű fátyol
lal volt bevonva, köröskörül a garat nyákhártyája piros duzzadt szélekkel övezte 
az ujonnan keletkező álhártyát. Miután egynehány álhártya képződött és levált, 
a garat nyákhártyája csakhamar rendes képét nyerte vissza és azt hónapokon 
át zavartalanul meg is tartotta. Február havában a folyamat erős mérveket 
öltött az orrga:at-üregben olyan állandó makacssággal, hogy az álhártya-képző
dés még most is constatálható. Az álhártyák az orrgarat-üreg különböző helyein 
fejlődtek, kisebb-nagyobb területen, az egyik vagy mindkét kürtöt is megtá
madva. Ilyenkor rendszerint erős a fülbe sugárzó fájdalmakat, fejfájást érzett, 
kedélye nyomott volt; ritkábban álltak be onvérzések. Az orriireg maga a 
folyamattól ment volt. Február vége felé álhártya-képzödés indult meg a garat 
alsó részében és márczius havában a gégefedő hátsó felszinén is voltak láthatók. 
Ez utóbbi álhártyák rövid időig állottak fenn és gyakrabban csak a garat alsó 
része lett megtámadva szintén rövid időtartamra. Az orrgarat-üregben úgyszól
ván állandóan fennáll a folyamat, betegnek a jelzett nehézségeket okozván. 
Julius és augusztusban a garat látható hátsó falán újból megindult a hártya
képződés. 

Heveny tiinet, láz stb. egyáltalán nem volt észlelhető és semmivel okoza
tos összefüggésbe nem hozható és csak mintegy rendkiviil ritka helyi nyákhár
tyamegbetegedést kell felfognunk, melyet nem lehetetlen, hogy microorganis
musok okoznak. Ez irányban folyamatban vannak a vizsgálatok. A levált 
hártyákat Pertik. 0. egyetemi tanár volt szíves górcsövileg megvizsgálni és 
azoknak croupos Jellegét megállapítani ez úton is. A Weigert-féle festési eljárás
sal a fibrin reczék is ki lettek mutatva; a Gramm-féle eljárással néhány micro
coccus találtatott. A górcsövi készítmények következő rétegeket tüntettek fel : 

1. Garathám, a sejtek magvai jól kivehetők, de nincsenek intensivebben 
festve mint a sejttestek. 

2. A hám mélyebb, fiatalabb rétege. 
3. Gömbsejtréteg finom fibrin-reczével. 

* Előadatott a berlini nemzetközi congressus orr· és gégegyógyászati osztályán 1890. 
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4. A felszinnel párhuzamosan futó vastag fibrin-gerendezet. 
5. Detritus-réteg, detritus, magvak, fibrin-recze. 
A különböző therapeutikus beavatkozások közül bizonyos tekintetekben jó 

szolgálatott tett a jodol, zincum sozojodolicum és morphium keverékének a 
, befúvása. · 

Az eset további észlelés és kezelés, valamint a hártyák különböző vizsgála· 
tok alatt állanak. 

11. 

A VÖRHENY FELETTE RÖVID LAPPANGÁSI IDEJÉRŐL. 

Dr. BÓKAI JÁNOS, a «Stefánia» gyermekkórház igazgató-főorvosa, egyetemi magán-tanártól. 

A heveny fertőző kütegek közül a variola, morbilli és varicella lappangási 
időszaka olyannyira pontosan van megállapítva, hogy ezen incubatio-idöszakok
ról újabban írni háládatlan feladat volna. Nem így áll a dolog a vörheny incu
batiójára. nézve, mert, daczára, hogy régen képezi tanulmány tárgyát, oly pon· 
tosan, mmt pl. a k·anyaró lappangási időszaka, különösen Panwrn észleletei 
által, meghatározva nincsen s még a legújabb gyermekgyógyászati tankönyvek 
is határozatlanul nyilatkoznak a vörheny incubatio-időszakának hosszáról. 
Míg ugyanis régi szerzők a vörheny lappangási idejének hosszát 8-14 napra 
tették, addig újabb észleletek, így Johannessen adatai inkább azt látszanak 
bizonyítani, hogy a vörheny lappangási időszaka az esetek tulnyomó számában 
alig 4-szer 24 óra. 

Nem akarok ez alkalommal a vörheny lappangási időszakának hosszával 
általában foglalkozni, hanem csak azon kérdéshez kívánok saját tapasztalataim 
alapján hozzászólni, hogy a vörheny lappangási időszaka tarthat-e 36 óránál 
rövidebb ideig. 

* 

Hogy a vörheny incubatiója olykor felette rövid ideig, alig néhány óra 
hosszat tarthat, erre először Trousseau hívta fel orvostársai figyelmét egy ész
leletével, melyet nagyhirü előadásai egyikében közölt. Az észlelet fundamen
talis adat lévén, azt néhány sorban ide iktatom: Egy angol leányával Pauból 
Londonba való visszautazásakor Párisban megállapodott s itt találkozott máso
dik leányával, ki Londonból érkezett meg ugyanakkor Párisba. Ezen időben 
Londonban vörheny uralkodott, míg Pau vörhenytöl tökéletesen ment volt. 
A Londonból jövő leány már a csatornán való átkeléskor vörhenyben megbete
gedett s a betegség jelentkezésétől számitott 7-8 óra lefolyása után találkozott 
atyjával és nővérével Párisban. A két nővér a párisi Hőtel-ben egy ugyanazon 
szobában volt együtt s a Pauból érkezett nővér alig 24 óra lefolyása alatt szin· 
tén vörhenyt kapott. · 

Trousseau érdekes észleletéhez már 1864-ben Ch. Murchison, a londoni 
lázas betegek kórházának orvosa, újabb adatokat csatol; saját kórházi tapasz
talatából emlit fel esetet, hol a lappangás alig tartott 14 óra hosszat s e mellett 
észleleteket közöl, hol az incubatio hossza 24, 311/2, 36, illetőleg 40 órára volt 
tehető. Ugyancsak ő emliti fel, hogy Richardson a vörheny kitörését úgyszólván 
rögtönösen észlelte önmagán, egy vörhenyes beteg vizsgálása alkalmával. 
A beteget Richardson szabad füllel auscultálta s csakhamar, már a vizsgálat 
alatt sajátságos szaglási hallucinatio mellett émelygés s borzongás jelentkezett 
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nála s a betegség megkezdte rendes fejlődését. Mindezen észleletek alapján 
Murchison már 1864-ben azon véleményben volt, hogy a vörheny lappangási 
időszaka néhány perez s öt nap között ingadozhatik s csak igen ritkán terjed
het 6 napon tul. 

Trousseau és Murchisonon kívül régibb szerzők a vörheny incubatiójára 
nagyobb számmal adatokat nem szolgáltattak; 1868-ban Besnier fele.mliti 
Gintrac két esetét, hol a lappangás 24-36 óra hosszat tartott s 1869-ben Rehn 
foglalkozik kisebb közleményben egy észlelete kapcsán a verheny rövid incu
batiójával. (Esetében a küteg lappangása 24-48 órára volt tehet~.) 

Az újabb időből Gerhardtot említjük, ki Trousseau, Murchison és Rehn 
állítását saját észlelete alapján megerősítette; Salles 1880-ban egy esetben 
32 órai incubatiót észldt ; Dukes 1881-ben egy esetben egy napi, három eset
ben 2 napi lappangást, Raven pedig 1886-ban egy esetben 12 órai incubatiót 
látott s végül Sörensen 1887-ben 38 eset közül 7 -szer 24 órán belőli incubatiót 
látott. 

Mindezen szerzők közül Sörensen észleletei érdekelnek főleg bennünket, 
a mennyiben esetei, ép úgy, mint saját két alább közlendő esetem, műtett, tra· 
cheotomizált egyénekre vonatkoznak; ép ezért sitjnálnom kell, hogy Sörensen 
czikkét csak kivonatból ismerem s az eredeti közleményt ezen czikkem meg· 
irásánál nem használhattam fel. 

Hogy mütett egyének, főleg gyermekek, továbbá gyermekágyas nők vörheny
fertőzésre igen nagy hajlamossággal birnak, eléggé régi tapasztalat. Különösen 
a gyermekkórházaknak eléggé régi tapasztalata az, hogy műtétek, műtéti seb
zések, olykor egy egyszerű tályognyitás, phimosis- vagy nyúlajk-műtét a gyer
meket felette alkalmassá teszik a vörheny-infectióra. Ily tapasztalatokat azon
ban nemcsak évtizedek előtt szereztek a régi, ódon berendezésű gyermekkór
házakban, hol a heveny fertőző kórok isolatiója épen nem volt keresztülvive 
s vörhenybeteg sokszor sebzéses beteggel egy ugyanazon kórszobában, talán 
egy ugyanazon ágyban helyeztetett el, hanem ilynemű tapasztalatokat szerzünk, 
fájdalom, még mi is a legújabb időben, midőn pedig az isolatio a gyermekkór· 
házakban szigoruan vitetik keresztül s így a házi fertőzés lehetősége látszólag 
ad minimum van reducálva. Sörensen czikke, mely 1887 -ben jelent meg, ezen 
állításomat teljesen igazolja, különben iménti állitásunk igazolására idézhetnők 
Hillier, Trélat, Riedinger, Henoch, valamint Owen ide vonatkozó nyilatkozatá~ 
is. Hogy ily infectiók eléggé gyakran észleltettek, leginkább mutatja a ((sebészi 
scarlatina)) elnevezés (az angolok <1 surgical scarlatináll -ja), mely elnevezés épen 
nem a legújabb időben keletkezett; csak az elnevezéshez kötött fogalom válto
zott lényegesen az idők folyamán, mert míg régente a <1sebészi scarlatina» 
inkább önálló s a vörhenytől független megbetegedésnek vétetett, addig manap· 
ság mindnyájan megegyezünk arra nézve, hogy a ((sebészi scarlatina11 s a tulaj
donképeni vörheny-megbetegedés között különbség egyáltalában nem forog 
fenn s így a két betegség egymással tökéletesen megegyező. . . 

Hogy operált egyének a vörbenyfertőzésre felette haJlamositottak, saját 
tapasztalatom alapján is bizonyíthatom. Ez irányu tapasztalataimat az utolsó 
két évben szereztem, azon időszakban ugyanis, midőn a vezetésem alatt álló 
((Stefánia)) ·gyermekkórházban fibrinosus croup miatt légcsőmetszé.;;t sürüen 
végeztem s így a rendelkezésemre állott szerfelett nagy anyag folytán nem rit
kán megtörtént az, hogy 4, sőt 5 operált eset is feküdt egyszerre a diphtheriás 
osztályon. A vörheny-fertőzés fellépése a diphtheriás osztályon 1888 november 
havában vette kezdetét s hónapokig kellett teljes erővel kiizden ~m a folytató-
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lagos vörheny-fertőzések ellen, míg végre hosszas fáradozás után a vörheny 
fertőző anyagát az osztályról teljesen kiküszöbölhettem. 

, H?gy miként fész~elte ?e magát a vörheny a diphtheriás osztályra, erre 
nezve onmaga;mmal t~lJesen tisztában vagyok. A kórház vörheny-osztálya közel 
áll ugyan a diphthena-osztályhoz, de külön-külön épületben van elhelyezve 
a két osztály; az osztályok ápoló-személyzete szigoruan el van különitve 
s mindegyik osztály külön-külön jelzésü fehérneművel rendelkezik. Alig hiszem, 
~ogy a fertőz~ ai;iy~g a diphtheria-osztályba a vörheny-osztályról került volna 
at, sokkal valoszmubbnek tartom, hogy az endemia forrását egy oly vörhenyes 
diphther~a-eset képezte, J:iol a k~~e~ a. k~rházba való behozatal elött csak igen 
enyhe mervben lehetett Jelen s rovid ideig állhatott fenn, mi által a szülők s az 
orvos figyelmét teljesen kikerülhette. Hogy ily eseteknél a vörhenyes hámlás 
csekélysége s határozatlansága folytán a diphtheriás folyamat kellő megítélése 
a legnagyobb nehézséggel van egybekötve, azt mindnyájan, kik e tárgygyal 
bővebben foglalkozunk, eléggé jól tudjuk s így bizony könnyen megtörténhetik, 
hogy larvált vórheny-diphtheria-eset, teljes jóhiszeműséggel a diphtheria-
osztályra helyeztetik. · 

, f.~on két esetem, mel,Y,e~et a vörheny felette rövid incubatiójának demon
stra.lasa~a .. ez, alkalommal ~nokk~l, mélyen t. szakosztály, közleni óhajtok, kór
házi műkodesemnek fent Jelzett időszakára esik s mindkét eset újabb bizonyí
tékát képezi a szerfelett rövid lappangás lehetőségének. 

*** 
Két észleletem a következő : 
I. eset: Sz. 0. 41

12 éves fiucska, 1888 deczember 6-án vétetett fel a kórház 
diphtheriás osztályára, azon kórelőzménynyel, hogy négy nap óta van torok
fájása s az előző nap óta hangja rekedt, köhögése ugató s légzése nehezitett. 

A felvétel.né! k~fejezett torok-diphtheria találtatott s e mellett a diphtheriás 
croup sulyos tunetei észleltettek, 37·1 ° C. végbélhő mellett. A stenosis sulyos
sága fo!ytán már a d~lután folyamán, 4 órakor légcsőmetszést kellett végeznem. 
A műtet (tracheotomia. s_np:) alatt croup-hártya ürült s utána a légzés teljesen 
felszabadult, de csak rovid időre, mert már a kora éjjeli órákban újból nehezí
tetté vált s az expectoratio megszűnt. 

A másnapi reggeli beteg-látogatásnál, tehát deczember hó 7 -ikén reggel 
a végb.~l~ő _40·0,° C. (elő~~ n~pon este 39·0° C. volt); a légzés szapora, nehezi
t~.tt, kohoges szara~ . . A to~:zs.on s részb~n a .végtagokon a vörhenyre jellegzetes, 
sur~en .~~ntozott, ele~k voros, hel.}'.enkmt hvid színeződést mutató felpír lát
hato; kifeJezett .torok_Pir mellett. 7-ikén este végbélhő 41 ·1 ° C., a vörhenyes pír 
a vegtagokat is teljesen ellepte s bronchitis crouposa tünetei észlelhetők. 
A beteg 8-ikán kora délután halt meg bronchitis crouposa sulyos tünetei mel
lett, alig 3-szor 24 órai kórházi tartózkodás után. 

A vörheny incnbatiója ezen el:letben, feltéve, hogy a fertőzés kétségtelenül 
a kórház osztályán történt, a legszigorubb számítás szerint is alig tarthatott 
24 óra hosszat, valósú11übb azonban, hogy a lappangási idő csak körülbelül 
16 órát tett ki. 

II. es~t: 0. A. 2 éves leányka 1888 deczember hó 7-ikén, tehát az előbbi 
esettel maJdnem egy napon vétetett fel a kórházba, torok-diphtheria s fibrinosus 
croup sulyos tüneteivel. Végbélhő 37·0° C., légzés nagy fokban nehezített. 
A légcsőmetszést (tracheotomia sup.) még a délelőtti órákban végeztem, a műtét 
azonban csak rövid ideig tartó könnyebbülést eredményezett, mert már a dél-
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utáni órákban újból nehezitetté vált a légzéR s ugyanakkor a végbél bő 40·0° C.-t 
mutatott, deczember hó 8-ikán reggel végbélhő 40•6 ° e .. a betegn.~l bronchitis 
crouposa tünetei észlelhetők s a törzsön élénk vörös, jellegzetes vorhenyes fel
pír látható. Az exitus letalis 8-ikán délután, tehát körülbelül 36 órai kórházi 
tartózkodás után következett be. Halálok bronch. crouposa. 

A vörheny lappangási időszaka ezen esetben minden bizonynyal hasonló
kép 24 óránál rövidebb ideig tarthatott. 

12. 

AZ IZOMMUNKA SZEREPKÖRE ÉRTELMI MŰVELETEINKBEN, 
TEKINTETTEL A TESTGYAKORLÁSRA. 

Dr. LECHNER KÁROLY, egyetemi ny. r . tanártól. 

A testgyakorlás czélszerüsége, annak befolyása a test és szellem fejlődé 
sére, annak leghatásosabb és legészszerűbb módjai a nevelés terén, annak 
hiányai s esetleges káros következményei az egészségre: mindmegannyi na1~i
renden levő kérdésekké váltak ujabb időben, melyekkel élen ken foglalkoz1 k 
nemcsak az érdekelt szakközönség, hanem általában a nagy közvélemény. 

A tárgy fontossága meg is érdemli, hogy legéberebb érdekét füzze hozzá a 
társadalom. 

Az izommunka kellő gyakorlata nemcsak egészséget ácl, hanem egyuttal 
erőt is kölcsönöz. Az erő nemcsak a jog alapfeltétele, hanem a létérti küzde
lemben leghatalmasabb fegyverünk. A létérti küzdelemben a test nyers erejét 
csak a szellem fölénye súlyozhatja ellen. A szellem kulturális föy.hatóságát pedig 
csak az értelem tanultsága s avatottsága biztosíthatja nekünk. Es ha kérdezzük: 
mi adja meg ertelmünknek a kívánt fejlettséget? A modern psychophysiologia 
experimentumai avval felelnek: az izmok helyesen gyakorolt munkáJa. 

Tényleg az emberi társadalom bámulatos rendje és az emberi szellem még 
csodásabb alkotásai, valamennyi kizárólag izommunkán épült fel. 

A jogállam szövődményes szervezetétől kezdve a szerelmesek vonzalmáhól 
fakadó ölelő-csókig: minden társadalmi kötelék izommunkának szüleménye. 
Minden tudományos vívmány, minden kedélyi indulat, minden ethikus érzelem, 
minden igaz, szép és jó iránti fogékonyság izommunkából ered. Sőt mondhatni, 
hogy agyunknak nincsen öntudatos gondolatja, é~zék~inkkel nem fogunk fel 
tudatossá váló ingereket, hacsak izommunka nem k1sén azokat. 

Az izmok tevékenysége értelmi működésünk legsarkalatosabb követel
ménye. Izommunka nélkül szellei:ni élet e~yáltaláb~? ~.em is képze~hető ! . , 

Csodálatos ! hogy akkor, midőn napirendre tuzzuk gyermekemk testi es 
szellemi nevelésének kérdését; hogy akkor midőn a kötelező testgyakorlás 
módozatairól és czélszerűségéröl vitatkozunk : elfeledjük első sorban kutatni az 
izommunka psychophysiologikus szerepkörét, azt, a melynek ismerete egyedül 
képes e kérdés megoldásában nekünk vezérszövétnekül szolgálni. 

E mulasztás némi pótlása czélja mai felolvasásomnak. 
Izommunka okvetlenül szükséges a test, különösen az agy, a lélek élet

functióinak épségben tartására. Kellő izommunka hiányában a test anyagfor
galma lassúdik és evvel kapcsolatban az agyvelő - mint az értelmi működés 
székhelye - kedvezőtlenebb táplálkozási viszonyok közé jut. Ez a szellemi élet 
rovására ,történik. A tétlen test élenyszükséglete sokkal csekélyebb, mint a 



munkálkodóé, minek folytán a légzés felületesebbé válik. A felületes légzés nehe
zi~i a visszeres vér ?.eömlését a szív~e, fokozva ez által a nyomást a visszerekben, 
csokkentve azt az uterekben. Az ilykép létrejött nyomáskülönbség lassitja a 
szí~ mű~ödésé~ és vele együtt a vérkeringést, és pedig annál inkább, mivel a 
penphenkus vISszerek vérének tovamozgását egyuttal erélyes izomösszehuzó
dások elő nem segitik. 

, A~ iz.omtétlen~égb?l eredő lassú, felületes légzés és lomha vérmozgás -
tovabb1 kovetkezmenyeiben - sokszerű vérpangásokat szül, a minőket ülő élet
O:ódot folytató embereknél aranyeres csomók, idült gyomor- s bélhurutok, 
v1ssz~rtág~latok, stb. ~!a~jába°:. °:apon~a észlelhetünk. De eredményezhet vér
pangasoka" a koponya uren belul IS, m1 komor képzetek, aggodalmas érzetek, 
tunya g?n,dolkodás és több. hasonló - megzavart lelkiállapotra utaló - tünet 
keletkezesere vezethet. Az izommunkát nélkülöző hypochondriások egész hada 
tanubizonységot tehet e felől. 
, Eltekintve _egészen ezen - most futólag érintett - rendkivüli befolyástól, 
~s meg sem emhtve azon kedvező hatást, melyet a bőséges, de ki nem fárasztó 
izommunka .~z ag,;:velő anyagcseréjére gyakorol: jelen alkalommal kizárólag 
a.zon, sze~epkorr~l k1vánok. megemlékezni, melyet az izmok működése az értelem 
tisztan lelektam műveleteiben, ép embernél, rendes viszonyok között játszik. 

* 
Biologikus törvény az, hogy minden élő organismus szervezete csak az 

egyedi é~e~, és a faj f~ntartását czélozza. Organisatiója e szerint van alkotva. 
Ezer: czelJana~ csak u~y felelhet me~, ha a reá ható ingerekre szükség szerint 
re~galhat. Indifferens mgerekre reactio nem fog bekövetkezni. Az organismus 
szam~ra hasznossá vagy károssá válható ingerekre nézve azonban - épen az 
orgamsmus érdekében - okvetlenül szükséaes a megfelelő reactio bekövetke
~ése. Az ön- ,és, faj-fentartás czéljából kell hogy minden organismus a hasznos 
mg~re,k ?ehatasat. keresse és a károsak ellen védekezzék. Mindkettőt csak mozgás 
segitsegevel teheti. En°:élfogva mondhatni, hogy az ingerek az egyes organis
musokra csak akkor birnak biologikus értékű hatással, ha az organismusnak 
m~g van adva a képesség ezen ingerekre mozgással felelhetni. Azaz a lét- és 
fa~-fentartás elve ~ivánja,_ hogy az élő, szervezet a reá centripetal beható ingerekre 
mmdenkor centrifuga! k1hato mozgassa! i·eagálhasson. 

Ezen reactiv mozgás pedig nem egyéb, mint izommunka. 
E szerint minden külinger, mely az organismusra hatással bír izommunkát 

eredrn~n~ez. Ez kiséri az éJőlé.ny minden életfolyamatát. És mÍ velhogy - a 
psych~t illetőleg - ~em letez1k oly ~.udatossá ~ált képzet, mely ne inger
behatas folyamán vetetett volna fel : kovetkeztetm lehet azt is miszerint nem 
képzelhető oly szellerf!Í es~mén_y, 1'.!elyet izommunka egyszersmind ne kísérjen. 

, N~m tagadhatn;, ~lBzennt os,szes ért:l~:rli működésünk egyetlen egy alapra, 
az e:zesre, vez~thető vissza. A reank .hato mgert t. i. megérezzük. Ezen érzés 
magaban ~ogla~~a a tud~tosság tényét is, mert a mi tudomásunkra nem jut, azt 
meg .s~~ erezz?k·. De m.11:d~n érzés egyu~t~l két irányban külöli magát: annak 
quahtas~ban es mtens1ta~aban. A qu~litast az inger minémüsége (pl. fény, 
h~ng, hő, ~zag st?.) , E~a.b;a meg. Az mtens~tásra az ingernek direet befolyása 
nm?sen, !ll~vel az erze~1 mgerek nem oszthatok. A gyenge fény és az erős fény, 
a .. ki.s fo~u. es. nagy foku hő pl. nem egy és ugyanazon ingernek fokozata, hanem 
k?lon-kulon i_ngert l~ épvisel. Ha a vörös Rzinnek vagy kéknek bármely árnyalatát 
reszekre osztjuk szet, annak minden részecskéje ugyanazt az intensitást fogja 
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képviselni. Vagy ha valamely hangot, hőt, ízt, szagot szét bimánk forgácsolni 
bármi apró részekre, minden ily részecskének egyenként az eredeti egész inten
sitását kellene mutatnia. 

Egészen másként áll a dolog, ha az ingerek hatását organismusunkra 
észleljük. Egy és ugyanazon intensitásu inger egyszer gyengének, másszor 
erősnek tünhetik. A zenélő apa pl. alig veszi észre a körülötte játszó gyermekek 
zaját, a mikor jól begyakorolt dalművet játszik. Ugyanazon zaj ellenben erősen 
bántja öt egy uj darab betanulásánál. Egyszer gyengébbnek, másszor erősebbnek 
itéli ugyanazt az egy ingerbehatást. 

Ezen tényből kiderül, hogy az ingerek intensitása az organismus indivi
dualis mérlegelésétől függ, és okát nem az ingerben, hanem az ingert felfogó 
organismusban találja. Kérdés már most: mi úton történik az intensitások 
mérése? 

Minden mérés tér-, idő- és suly-mérésre vezethető viszsza, sőt az utóbbi 
kettő szintén a tér mérésére, a mennyiben az óra mutatója és a mérleg rúdja 
szintén csak a tér befutásával jelzi nekünk az időt és sulyt. 

A tér mérése, a mint azt Spencer óta Wundt, 1 Jastrow, 2 Preyer, 8 Arnheim,4 

Schafer, 5 Münsterberg, 6 stb. részletesen kifejtették, izommozgások, jobban 
mondva izomfeszülések, azaz az ezek révén támadó izomérzetek segedelmével 
történik. 

Az izom összehuzódása alkalmával tért fut be. E térnek nagysága az össze
huzódás alkalmával kifejtett munka nagyságával egyenes ar~nyban áll. Az izom
munka nagyságaizomérzetek alakjábanjön tudomásunkra. Es minthogy minden 
izommunka egy meghatározható minimumról bizonyos maximumig fokozatosan 
növelhető, kétségtelen, miszerint az iszomfeszülésböl, támadó érzetek részekre 
oszthatók, tehát mérésre alkalmas egységeket szolgáltathatnak. Hiszen tényleg 
ellentétben az ingerek qualitásával a részekre felosztott izomfeszülés egy-egy 
részecskéje sohasem akkora, mint az egész izommunka volt. Ha ujjunkat pl. 
végighúzzuk valamely tárgyon, az emígy befutott több centiméternyi út hosz
szában kifejtett izomfeszülésben minden egyes egy centiméternyi út feszülése 
bizonyára benfoglaltatik. 

Csak az izomérzés egyedül foglalja magában annak nagyobb intensi
tásában a kisebbet is, s azért ez az egyedüli eszköz mérési czélokra, mely orga
nismusunknak rendelkezésére áll. 

Részletesebb vizsgálatok kideritették ezenfelül még, hogy nem is az izom
feszülés mekkorasága az, mely - intensitások mérésénél - tudomásunkra esik, 
hanem csak azon változás, mely az · átmenetet az egyik feszülés állapotából a 
másikba kifejezésre juttatja. Ha súlyokat rakunk pl. tenyerünk mindegyikébe és 
összemérjük azok nagyságát, a mérlegelést karunk bármely állásából kezdemé
nyezhetjük. De karunk máris a feszülés bizonyos állapotában volt, s azért csakis 
az esetleg fennállott volt izomfeszülésben bekövetkezett változás mekkorasága 

1 W. Wundt: Physiologische Psychologie. Bd. II. p. 81. Vorlesungen über Menschen· 
u. Thierseele. Bd. I. p. 255. 

2 Jastrow : The perception of space by disparate senses. Mind. V. II. p. 539. 
3 W. Preyer: Die Wahrnehmung der Schallrichtung mittelst der Bogengange. Pfiüger

Archiv. Bd. XL. p. 586. 
• Arnheim: Beitrage zur Theorie dei· Schallempfindungen mittelst der Bogengange. 

1887. 
5 K. Schafer: Über Wahrnehmung eigener passiver Bewegungen rlurch den Muskelsinn. 

Pflüger-Archiv. Bd. XLI. p. 566. 
a H. Müust!\rberg: Beitriige zur experimentelleu Psychologie. 1889. Heft 2. 
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lesz a további összemérésnél mérvadó. Ezen izomfeszülési változás tartama és 
térbeli kiterjedése szabja ki öntudatunk számára a suly-inger intensitását. 

Mindezekből kiderül, a mint azt Münsterberg 1 legujabban be is bizo
nyította, ~ogy az ingerek ~ntens~tását, az inger folytán saját organismusunkban 
~áma~ó izomérzetek szabják ki. Azon feszülésbeli változás, melyet az inger 
izmamkban, avagy azok egyes csoportjaiban reflectorice kiváltani képes, az 
határozza meg, vajon az inger minő intensitással hatott reánk. 

Azért nem mindenkire és nem mindenkor hatnak egyforma ingerek ugyan -
akkora intensitással. A váratlanul vállunkra gyengéden tett kéz pl. rendkívüli 
vá!tozást szülhet izmaink feszülésében s azért sokkal intensivebbnek tünhet, 
mmtsem az élénk beszéd közben szemtől· szembe ugyanoda mért erős legyintés. 
A kíntorna zenéje azért sérti úgy a zeneértő fülét, mert sokkal nagyobb izom
feszülési változásokat eredményez nála, mint az esetleg ugyane dallamokban 
gyön~örködő gyerm:kben. _ _Yagy a recsegő fűrész hangja csak azért türhetetlen 
annyira a gyenge idegzetu hölgyecskékre nézve, mert erélyesebb izomfeszülési 
érzeteket idéz elő nála, mint az edzettebb idegzetű favágónál. 

Szóval az ingerek intensitását az egyidejüleg öntudatunkban támadó izom
érzetek szülik. Ilyenek nélkül a világ ingerei előttünk csak qualitásban külön
böznének egymástól, intensitásbeli fokozatot náluk nem is ismernénk. 

Miután pedig tudvalévőleg minden reánk ható inger révén nemcsak ennek 
qualitását, hanem - rendes viszonyok között - annak intensitását is kivétel 
nélkül tudomásul vesszük : jogosan arra következtethetünk, hogy minden érzéki 
észrevevésünk tényleg izomfeszülési érzetek által van kísérve. 

.. Valóban e feltevést a kísérlet is igazolja, miként az Goldscheider, 2 Lewinski, 3 

Muller és ~chumann, 4 valamint Mach, 5 Münsterberg, s Stricker 7 és mások 
tanulmányaiból elég világosan kiderül. 

A látérzésre vonatkozólag ugyanis ki van mutatva, hogy minden inger
behatást az optikus, ideg és szemmozgatóizmok között fenálló teflex-kör sege
deli;nével a szemgolyó-, pupilla- és szemhéjnak mozgása kíséri. És nagyon jól 
tudjuk, hogy pl. a láta mozgás-nagysága a fényinger-behatás mekkoraságához 
alkalmazkodik: Tagadhatatlan, miszerint a fényérzés intensitását illetőleg végső 
sorban a szemizmok mozgás-nagysága tájékoztat minket. 

Ugyanez áll a hanghallásra vonatkozólag. A kísérlet tanusitja pl., hogy 
a zenehangok mérése (quintek, octávok, stb. szerint) reflectorice történik a gége 
hang~épz~ izmainak feszülési érzetei által. Azoknál, kik fütyülni szoktak, a 
pofa izmai által. Az ezen izmok és az acusticus között létező reflex-kör töké
lyében rejlik az, mit zenei tehetségnek szoktunk nevezni. 

Hasonlót mondhatni a többi é~zékeinkről is. Így az ízlést közvetitő ingerek 

1 Hugo Münsterherg: N eue Grundlegung der Psychophysik. Beitrage zur experi
meutellen Psychologie 1890. Heft 3. 

2 Alfred Goldscheider: Uutersuclmngen iiber den Muskelsinu Archív f. Anatomie 
n. Physiologie. 1889. Bcl. V-VI. p. 369. - Úber den Muskelsinn u. die Theorie der Ataxie. 
Zeit~chr. f. klin. Medicin. Bd. XV. Heft 1-2. - Über die Grenzen der \Vahrnebmung 
pass1ver Bewegung~n. Centralhl. f. Physiologie 18<'>7. Nr. 10. 

s Lewinski: Uher clen Kraftsinn. „Virchow-Archiv. 1879. Bd. 77. p. 142. 
• G. E. Müller u. Schumann: Uher clie psychologischen Grnncllaoen cler Verolei-

clnmg gehobener Gewichte. Pflüger-Archiv. 1889. p. 71. " • " 
" Mach: Grundlinien der Lehre von clen Bewegungsempfimluugen. Leipzig. 1875. 
6 H. Münsterherg: 1. ' c. 
7 S. Stricker: Studien über clie Bewegungsvorstellungeu. Wien. 1882. - Studieu üher 

Jie Sprachvorstellungen Wien. 1880. 
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behatására a kiváltott re:flexkör az arcz bizonyos„ iz~aibán és az ú~y~evezett 
secretoricus izmokban végződik. Szagoknál a re:flexkor főleg az arcz-, orr- e~ s~em
mozgásokra szorítkozik, tapintásnál pedig különösen a végtagok mozgasaiban 

pereg le. . · · · , k k · ' -
De még kedélyérzelmeink sem mentek a reflectonc~s izo~mo~gaso rne-

retétöl. Hiszen ezek intensitása is a véredén~ek,, ar: z, torzs,, bor, ~egtagok, ~tb. 
izmainak feszülésétől függ, a mint azt az elpirulas es elhalvan~oda~ alkal~a".al 
bennünk támadni szokott érzések, a kedélymozgalmakhoz tarsulo arczkifeJe-
zések, taglejtések és interjectiók sejtetni engedik. , , . . , 

Láthatjuk mindezekből a szerep azon ~ontossagat, m~ly izmamk mu~~a
jának az értelem psychikus műhelyében Jnt_ott. De tovabb ~utat~a e ter~n 
me őződhetünk még arról is, hogy az eddig elősor?l~ak .. mily v_egtele? kis 
rés:f[ képezik azon jelentős feladatnak, mely szellemi eletunk teren az izom-

munkára vár. 
* 

Ha még jobban szemügyre vesszü~ az ~ngerbe~atás e~·e;l~én~_ét sz.ellei;ii 
életünkre, észrevehetjük, hogy nem mmden mger. i·eankhatasarol bunnk igazan 
tudomással hanem csak azokról, melyekre figyelunk. , , 

Ezer ~eg ezer inger hat be reánk a nélkül, hogy ezekről tudomast v~nn~n~. 
E tudomásunkra nem jutó ingerek képei is részt, vesznek ugyan ~z~llemi m~ko
dési.i.nk eseményeiben, de mindig egybeolvadvan ontudatunk_ ,időleges tartal· 
mával - mit kísérletek igazolnak - önálló szerepet nem Jatsz.anak. H?.gY 
öntudatunk felszínére izolált képzetek vagy képzetsorok emelked_Jenek, szuk-
séges, miszerint azok külön fi~~elem ~árgyá~ képezzék. 

9 Kérdezzük már most: mi is tulaJdonkepen az a figyelem · . 
Tényként állíthatjuk első sorban, hogy a :figy_elem különálló psyc~ophys~kus 

factor, mely az ingertől teljesen független valami. Másodsorban .P~~1? meg~~~a· 
pithatjuk azt, miszerint végelem~ésben a .figyelem sem vezetheto vmza masia, 
mint izomfeszülésekből származó erzetekre. 

Lássuk a tényeket ! · , , d h t , 
Bármire :figyelve testünkben, föleg annak felső részébe? S~Jatsag?s, e a a· 

rozott feszülést érezünk. E feszülés nagysá~a ,a ~gyelerr: erell.evel ar~n~ban va~ 
és megállapithatólag izmainkban székel. Mmel Jobban erezzu~ e feszulest, an,na 
világosabban jön tudomásunkra a :figyelem tárgyát képe~ő mger.1:Ja a ~eank 
ható inger nagyon csekély, akkor az enn:k révén táma~o re:flectonkos izom~ 
érzetek - :figyelem közrehatása mellett is - sokkal kisebbek, . semhogy .a 
érzet-intensitás összemérésére alkalmasak volnának. Azért_ az ilyen . ~sekely 
ingerek megítélésénél ítéletünk habozik, i~e-oda ingadoz~k. I~a~o~~ak er.t 
Urbantschisch,1 valamint a saját kísérleteim is. Gyen9e ~alvanyszmu fenypon~ 
tokra, vagy apró neszü hangokra :figyelve, ezeknek _kepei sz~kadatlan u_~dula 
tiókon mennek keresztül. Majd erösebbeknek, maJd gy~n.gebbe~nek tunnek, 
majd jobb majd baloldali érzékszervünkre látszanak hatm es valoságos vers~n· 
gésben váltják fel egymást sőt még qualitásaikban is sűrű változásokat szm
lelnek. - Az inger ezalatt nem változván. e, tün_~t .. kivált_ásában ár~atlan?~k 
minősíthető. Változást csak a képzetek intensitasa kulol. S n:i:mthogy ~z mten,si~as 
izomfeszülések teremtménye, a tünet különféle izomfeszulések valtakozasara 

i Victor Urhantschitsch : Üher suhjecti:re S~hwankungen Jer Intensitat acu1~1rher 
Empfinclungen. Archív f. die gesammte Phys10lOIJLe. Bd. XXVII. Heft 9-10. P· · 
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vezethető vissza. A képzetek versen és t h 't k 
figyelem során egymást felváltó izor!f e ··t ak ~p~solat?a_ hoz?a~ó a v~ltakozó 
azaz a figyelem lényegében izomfesz „~~z\e~e. ~~nem?se?evel es i.ntensitásával, 

A figyelem okozatos összefü ~ ~se . ove ez1:1:1~nyenek tekmthető. 
éi:zettel, bizonyitják különben egyétg:~~!tz _izon:t~szijless~l, azaz„az. ebből eredő 
kepes elfáradni és gyakoroltatni A f ttenye h ~s. Igy ,tobbek koz~tt a figyelem 
emlékképek egyaránt - sem el. n isz , n psyc _ikus kepzetek - mgerképek s 
tökéletesithetők a mint azt pl azt e~ fa~~szthatok, sem gyakorlat utján nem 
lehetőség csak ~z ezeket kísérő. izom':nom áept~,fű_rű so~a bizonyítja. Mindkét 
színképet vagy hangot sem va unk k 'ozg so 10 _al.~. Meg csak a legegyszerűbb 
sége.s izomfeszülések melléjük1~rsitás=~e~l~~.f~le~unkben felélén~iteni a szük
Az izom valóban hosszasabb e u . z izom ellenben mmderre képes. 
és refiexköreink tényleg az izor:~gy fagy~b~ munka, végzése közben elfáradhat 

A képzetek versen ésére un a, mm .en_ n.emere begyakorolhatók. 
hogy a figyelem ezenkfvül ké v~~~~ozo fenti ~1~erletek_értelmében nyilvánvaló, 
tatni. Erre szintén csak az iz!ok f g „~ , quah~asokat is ellentétesekre változ· 
dése nyujthat magyarázatot I ~szu ese, t. i: azo~nak antagonistikus műkö
differens qualitásokat nem ké;~z p k' ~ogy ~ ~ide~ ~s n:i:eleg, a fehér és fekete 
Az ok abban rejlik hogy a kivált~~ ' ~s megis_ kulonbozőknek ítéljük azokat. 
bizonyos fokán túl' épen az anta 

0 .1"~.:xm?zgas a hőmérsék vagy színárnyalat 
fogva a hideg és a meleg a feh , goms I us rzmo~ csoportjára csap át. Ennél-
zatai, különböző izmokb~n szül~~:;eg ~.[~~e~~' ~ar ugya~~~on qualitások foko
is itéltetnek. -Más szóval refiexkörei~~ =~1k ~1 zeseket, k?lonnemű, qualit.ásnak 
sorozatra nézve az izomfeszülések sor ent re?dezvek, .. h?gy nemely mger
át és azért ellenkező qualitásnak t'. t/~ 

1
ellentetes feszules~k. sorába megy 

okozatát. un e 1 ie ugyanazon quahtásnak más-más 

Az izomfeszülési theoria mellett s -1 , fi 
ségessége is. Két súlyt pl. nem ~o _meg a gyele~ successiójának szük
mérni, hacsak figyelmünket vagyu_n kepesek tenyeremken egymással össze-
A fi successive egyikről a má ·k át ... 

. gyelem egymásutánja, annak succe .. , , , si ra „ nem terelJuk. 
~mden tudatossá váló képzetünk sor~~vitas~ _egyaltalaban ko;etelményt képez 
osszehasonlitani és· egyidejűleg szá k a~. „ et ~a~got .egymassal figyelemmel 
is csak ,egym~sután, successiv sorba::1~a a u°::z:~ m, szmtén nem sikerül. Erre 

Mar pedig tudjuk, hogy mindenne gy , epesek. 
lettisége lehetséges, kizárólag a . mű k,epzet ~agy emlékkép egymásmel
másutánt. z izommozgasok kovetelnek szoros időbeli egy-

Lange, i Martius 2 Dwelsha R • M" 
telen, hogy a fi elem' izo uvers · es.. u~sterberg 4 ~isérletei óta kétség-
ritették minő iz~ok azok m:e~nk:nakfia szulemeny~. Behatobb vizsgálatok kide
pelhetnek ezek főleg a ' ye ka gY_elem lelki művelete alkalmával szere-

' z arcz nya tarko váll m ll , t·· . . 
azonban még más izmok · ' ·, h ' ' .. ' e.. es orzs izmai. Mellettük 
egyesek szokásaitól és amarsvfs~~nayt~:t~l koz~enk, flt~~gtőbl~g az e~yéniségtől, az 

' me ye wz izonyos mgerek reánk 
1 N' 1 · . ico a1 Lange: Beitriige zur 'l'heor. d . . . 

act1ven Aperception. Wundts Ph1'lo 1 . l ieSt ~1. srnnlichen Aufmerksamkeit und der 
2 D1· G'"t ~ ,r t· .. sop 11sc ie Uuien. Bd IV p 3(•0 

· o z mar rns · Uher di k l'" R · · · · " · 
phische Studien. Bd vr" 167 e mus u are eact10n u. die Aufmerksamkeit. Philoso-s D . . p. . 

. r. ~eorg Dwelshauvers : Untersuchun . M . . 
samkeit. Ph1losophische Studien. Bd. VI gen zm eclrnmk cler act1ven Aufmerk-

• Dr Hug M" t b . . p. 217. 
mentellen. Psycl~olog~:s ;{~f~r[ :.c~;,ankungen der Aufmerksarnkeit. Beitrage zur experi· 
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hatnak. Némely emberek pl. jobban képesek figyelni, vagy- mi egyre megy
figyelmüket valamely határozott irányban, akár saját gondolata}kra jobban köz
pontosítani, ha megszokott mozgások kíséretében tehetik azt. Igy sokan föl-alá 
járkálva elmélkednek, mások szivarozva vagy pipálva dolgoznak, ismét mások 
irónt rágnak, tollal játszanak, székben himbálóznak, lábukat lóbálják vagy 
hajfürtjeik között kotorásznak, stb., mert e mozgások közepette figyelmüket 
rögzitő izomfeszülések párosulnak képzeteikhez és szellemi munkálkodásuk ezek 
közbejöttével sikeresebbnek mutatkozi11:. Sokféle ily - szokásnak nevezett -
mozgást lehetne még felsoro lnunk, melynek egyedüli czélja csak az, hogy a 
figyelmet közvetiő izomfeszülések sorát növeljék, azaz a tudomásra jutó izom
érzetek számarányát szaporítsák. 

Számtalan inger hat be folyton reánk - mint említve volt, - mely tudo; 
másunkra nem jön, mert reá nem figyelünk . A figyelem szülte izomfeszülés 
érzete tehát okvetlenül szükséges ahoz, hogy az inger-behatás tudomásunkra 
essék. Izmaink állandó feszülési viszonyairól tudomásunk épenséggel nincsen. 
Ezekre csak akkor jutunk, ha figyelmünket oda fordítjuk. Ismét constatálhatjuk 
e szerint, hogy nem ú az izon~feszülés az, mely e tekintetben közbenjár, hanem 
tulajdonképen az ezen feszülésben beállott változás. 

Ezért állandó, egynemű ingerek hatása eltűnik öntudatunkból, izomfeszü
lési változás nem kisérvén azt. Túlságosan lassú ingernövekedés sem kelt érzést, 
mert az izomfeszülésben létrejövő fokozatos változás ízröl-izre sokkal csekélyebb, 
semhogy különálló észrevevés tárgya lehetne, vagyis az ingerküszöböt nem 
lépi túl. 
. Mindezek után bátran mondhatjuk, hogy mindenütt ott, hol bármely inger
képzethez külön izomérzet nem associálódik, az ingerület tndatossága megszünik. 

Szépen bizonyította e tétel igaz voltát L. Lange 1 s ujabban Münsterberg 2 

a tudatosságra és associatióra vonatkozó kisérleteivel. Kimutatták ugyanis, 
miszerint egy és ugyanazon psychikus esemény sokkal hamarább megy végbe, 
ha a vele kapcsolatos mozgásra figyelünk, és tetemesen hoszszabb idő mulva 
akkor, ha a beható ingerre irányítjuk figyelmünket, az előbbi esetben 0·383, 
az utóbbiban 1 ·1 22 másodpercznyi időre van szükség, míg a szellemi művelet 
végleg lepereg. Majd kétharmad, vagyis 0·739 másodpercznyi idő nyeretik 
tehát a figyelemnek a mozgásra való átterelésével. Az idörövidülés az ingerbe· 
~atás és a mozgás véghezvitele közti psychikus folyamatban megyen végbe. 
Es minthogy a végeredmény mindkét esetben helyes és teljesen ugyanaz: 
egyes associatiók kiesése fel nem tételezhető, hanem inkább az időrövidülés 
egész ténye csak az associatióknak mintegy egymás fölé való torlódása által 
magyarázható. Azaz - világosabban kifejezve - az associatiók lepergő lánczo
latában az egymást követő associativ processusok egyesei máris megkezdődnek, 
mielőtt még az előbbiek bevégződtek volna. Mintán pedig a gyorsabb lefolyásu 
folyamat lepergése alatt tényleg a végbemenő associatiók - mondjuk ítéletek -
tudomásunkra nem jutnak : következtethető, hogy a figyelemnek irányítása által 
a bevégző mozgásra, az ehez szükséges izomfeszülés máris előre prrnformáltatott. 
Ezalatt, vagy ezáltal a közbeeső lelki mliveletek képzetsorai megfos:.:tattak az 
őket kísérni szokott izomfeszülésektöl és nyomban öntudatlanokká váltak. -

1 Lurlwig Lange: N eue Experimente über c1en Vorgang der einfachen Reaction a.uf 
Sinneseindrltcke. Philosophische Stuc1ien. Bd. IV. p. 479. 

2 Dr. Hugó Münsterberg: Bewusstsein und Gehirn. Beitrage zur experimentellen 
Psychologie. 1889. Heft I. p. I. - Nene Grundlegung c1er Psychophysik. Beitrage zur 
experimentellen Psychologie. 1890. Heft 3. 
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Mivel a kisérletek alkalmával izomfeszülés csak a bevégző mozgást kísérte, 
tudatossá is csak ez lehetett. Az izomfeszülés elszegődése ellenben azelőtt 
tudatos volt képzet.soroktól, azokat ismét öntudatlanokká tette. A tudatosság 
ténye tehát határozottan izomfeszülésekhez van kötve és ilyenek nélkül nincsen 
öntudat. 

A képzet-associatióknak öntudatlanná való válásában áll a gyakorlat lényege 
is. (Cattel, 1 Berger. 2) A begyakorlás nem czéloz mást, mint bizonyos mozgá
sokat, esetleg mozgás-sorokat akként létesíteni, hogy azokat gyorsabban, köny
nyebben, a közbeeső psychikus műveletek öntudatlanná tételével teljesíthessük. 
Valóban a képzőmüvész gyakorlottsággal csak akkor bfr, ha nem kénytelen 
többé - tanulógyermek módjára - minden tagját, kezét, ujját tudatosan rakos
gatni; és a tudós mathematikus is bizonyára akkor fogja magasabb számfejtéseit 
könnyen elvégezhetni, ha az alsóbb rendű számtani műveleteket öntudatlanul 
képes teljesíteni. 

Kétségtelenül kiviláglik mindezekből az izommunka hivatásának fontos
sága, még az értelem úgynevezett logikus functióiban is. Tény az, hogy minden 
átmenet egyik ingerészrevevéstől a másikhoz kizárólag 1"zomérzetek útján jön 
tudomásunkra; és tény az is, miszerint minden öntudattartalom izomérzetet 
köretel. Oly ingerszülte ingerület az agyban, mely időazonos izomérzetek által 
kisérve nincsen, physiologikus eredményekhez vezet ugyan, de önálló öntudatot 
nem ébreszthet soha. Ezenfelül az izomérzetek gyarapodása növeli a képzetek 
tudatosságát, azok gyérülése csökkenti azt. 

E tényekkel az izommunka psychikus szerepköre még kimerítve nincsen. 
Elfogadva ugyanis az említett tételeket, el kell ismernünk azt is, hogy értel
münk összes associativ tevékenysége izomérzetek közbenjárását igényli. 

Az öntudat csak passiv szemlélő lehet, mely kizárólag tartalmának válto
zásait van utalva észrevenni. E változásokat izomérzetek közvetítik. - Miután 
minden logikus functio, minden intellectuális esemény mulhatlanul az öntudat
tartalom megváltozásával jár karöltve s miután mindennemű ily változást 
izomérzet kalauzol: az izommunka egyuttal hivatva van helyreállítani a test és 
lélek között azon causális kapcsot, mely a természet minden jelenségén kimu
tatható. 

Tudjuk, hogy a logikus functio alapját a képzettársítás képezi, és tudjuk, 
hogy minden associatio, azaz a képzetek minden összetársulása azok időazonos
ságára vezethető vizsza. Mihelyt két vagy több inger eredményezte ingerület 
az agyvelő idegelemeire időazonosan vitetik át, ingerületük, a köztük boncz
tanilag fennálló idegpályákon át, azonnal egymással összefoly. Az ingerületek 
ily összefolyásából származik a képzet- vagy eszme-társulás. Miután azonban 
szüntelen sok inger hat be reánk és miután ezeknek időazonos ingerülete egy
másba ömlik folytonosan : minden felmerülő képzet a már jelenlevőkkel össze
lánczolódna, ezáltal összes öntudatunk végre egyetlen képzet-árrá tömörülne, 
és lelkünk egész tartalma áthatolhatlan chaosba vegyülne, - ha ebben mi 
sem gátolná. 

Szükséges tehát, hogy létezzenek útbaigazitó kalauzok és határvonó gátok, 

1 James lVIc Keen Cattel: Psychometrische Untersnchungen. II. Einfluss del" Auf
merksamkeit, Ermüdung n. Übung auf die Dauer psychischer Prnzesse. Philosophische 
Studien. Bcl. III. p. 486. 

" Dr. G. 0. Berger : Über den Einfluss der Übung auf geistige Vorgiinge. Philos. 
Stuclien. Bcl. V. p. 170. 
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melyek a képzettársulásnak logikus menete fölött őrködnek. - Ezen útjelzők, 
ezen gátok ismét csak izomérzetek lehetnek. 

Izomérzeteink kellő beavatkozása nélkül öntudatunkban örökösen feltolul
nának élettapasztalat-szülte összes emlék képeink. Hiszen alig vanna.k emlék
képeink, melyek az élet folyamán a többiekkel egyszer-másszor öntudatunkban 
időazonosan nem székeltek volna. Bármelyiknek felelevenitése tehát elegendő 
volna arra, hogy valamennyi többit, a szerzett associatiók hídjain át, magával 
együtt a tudatosság világába idézze fel. Minden inger már önmagában alkal
matositva volna egyszerre összes szellemi tőkéinket az öntudat szinére emelni 
fel. Evvel pedig lehetetlenné volna téve az eszmék logikus kapcsolata, az ítéletek 
következetes sorrendje és a képzeteknek önálló, egymást nem fedő, világos és 
tartós tudatossága. 

Itt ujból alkalom nyilik az izomérzetek fontos, intellectuális szerepére 
ráutalhatni ! Az által, hogy oly képzetek szállhatnak fel csak az öntudatba, 
melyek izomérzetek által kisérvék; és az által, hogy az izomfeszülések időt 
igényelnek, tehát az izomérzetek successióját követelik; végre az által, hogy 
minden izomérzet - mint a peripherián végbemenő izommunka eredménye -
egyuttal uj ingerül szelgálhat további reflexkörök kiváltására: azon czél éretik 
el, hogy egyszerre a képzeteknek csak egyesei szökelhetnek fel az időleges öntu
datba; hogy eszmetársuláskor a képzeteknek egymásutánja biztosítva van és 
hogy egyetlen ingernek kívülről behatása elegendő a képzet-társulásnak elfára
dásig szakadatlan sorát kiválthatni. 

Látjuk ezekből, hogy az izommunka szabályozza az értelern a.ssociativ tevé
kenységét is, és hogy az eszmék társulása az ítélő-következtetés, a logikus gon
dolkodás lényegében valóban agyreflexnél nem egyéb. 

Az associatio: ingerbehatásra szülemlett izommunkának mondható. Csak
hogy ezen izommunka az izomfeszülési érzetek legparányibb részére is szorit
kozhatik é:i fellépésével a nagy reflexkört számtalan apró reflexekre bonthatja 
szét. Jobban mondva - a nagy reflexkörbe számos kicsiny reflexköröcske ikta
tódik belé. 

Ezen apró reflexek mindegyike inger a következendőre nézve. És a figyelem 
okozta állandó izomfeszülés mellettük egyrészt összehidaló kapocscsá válik diffe
rens időben fellépő inger képzeteket illetőleg; másrészt az ezeket kísérő izom
érzetekkel összegeződvén, ez utóbbiakat növeszti, vagy - velük szemben anta
gonista lévén - azokat teljesen megsemmisíti. 

Ezen legutóbbi tényben találhatjuk meg az associatiókat gátló képesség 
csiráját. - Egyenlő erősségű tevőleges és nemleges izommunka megsemmisíti 
egymást. Ha ketten pl. egyenrangu erővel jobbra és balra húznak valamely 
tárgyat, ez helyén nyugalomban fog maradni. A képzeteket kisérő és tudatossá 
tevő izomfeszülések lehetnek antagonistikus természetűek is. Ekkor megsem
misítik egymást, és a képzetek öntudatlanokká lesznek, azaz meggátoltatnak az 
öntudat felszínére való emelkedésükben. 

Ez a képzetgátlás folyamata, a mint azt Lange,1 Münsterberg 2 s Merkel 8 

gyönyörűen kifejtették. Hogy pedig ilynemű mozgás-antagonismus létezik, azt 

1 Ludwig Lange: Neue Experimente über den Vorgang der einfachen Reaction auf 
Sinneseindr üCke. Philosophische Studien. Bd. IV. p. 479. 

2 Dr. H ugó Münsterberg: Willkürliche und unwillkürliche Vorstellungsverbindung. 
Beitriige zur experimentellen P sychologie. 1889. Hft 1. p. 64. 

3 l\IIerkel: Die zeitlichen Verhaltnisse der Willensthiitigkeit. Wundt 's Philosophische 
Studien Bcl. II. p. 73. 
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igazolja a mindannapi tapasztalat. Bizonyára elegendő egyetlen egy példára 
hivatkoznunk : a nyelésre, mely gátolja a .légzést, é;; viszont gátolva lesz a légző
mozgások által. 'rndvalevő dolog, hogy mindkét mozgás egyszerre ki nem 
vihető. 

E tényekből megismerhetjük az izomérzetek szerepkörét az associativ mecha
nismus lelki eseményeiben a képzetgátlást és képzettársítást illetőleg. Láthatjuk, 
hogy nem minden ingerképzet emelkedik okvetlenül a tudatosság magasságára, 
hanem kisérő izomérzetek hiányában öntudatlan marad. Azaz vannak nem
tndatos képzeteink is. De bár ilyenek léteznek, tagadhatatlan, hogy ezek mégis 
részt vesznek az associatiók bonyolódott folyamataiban. - Láttuk, hogy az 
eszmetársulás refiexköre ugyanoly eredménynyel vegződik , ha a bevégző moz
gásra figyelünk, mint ha a közbeeső associatiók lánczszemei mind külön-külön 
tudomásunkra jutottak volna. A kettő közötti különbség csak az, hogy az 
utóbi esetben az egész psychikus folyamat minden részleteivel, az előbbiben 
annak csak legutolsó phasisa juttattatott tudomásunkra, azaz az utolsó phasis 
máris izomfeszülési érzetekkel párosult, még mielőtt a közbeesők ennyire 
juthattak, illetőleg tud:ttossá lehettek volna. Mindazonáltal a közbeeső képzet
sorok is léteztek s - bár nem tudatosan - benfoglaltattak a psychikus aktusban, 
mert különben az mindkét esetben ugyanazon eredményhez nem vezethetett 
volna. 

Az izomérzetek csatlakozása tehát nemcsak beáll~tja a képzeteket az qntu
datba, hanem azok egymásutánfát és öszszetársiilását is szabályozza. Az izorn
érzetek elenyészte pedig mindezekre gátlólag hat. 

Bizonyíték erre a begyakorlás tényében is rejlik. - 'födjuk, hogy minél 
gyakrabban halad az ingerület ugyanazon idegpályákon végig, annál könnyebben 
történik lefutása. A refiexpálya az által gyakoroltatik be, hogy minden közbeeső 
képzetelem kapott ingerületét a rákövetkező képzetekre továbbítani képes, még 
mielőtt önmaga izomérzeteket keltett volna. Azaz - mondhatni, - hogy épen 
azért továbbitja, mert ingerületét izomérzetek keltésére nem pazarolja. Ez 
okból a begyakorolt szellemi műveletek sohasem tudatosak, hanem csak az őket 
befejező mozgások lesznek azzá. Így pl. ismeretes tény, hogy barátaink, roko
naink megszokott arczát s egyáltalában azokét, kikhez nagyon ragaszkodunk, 
nem birjuk emlékünkben oly élénken felidézni, mint az idegen, ritkán vagy egy
szer látott arczokat. Ez utóbbiak látására begyakorolva nem vagyunk. De az 
ingerképüket kisért volt izomérzet élesen felélénkithető lévén, az egész emlékkép 
öntudatunkban világosan vissza leszen idézhető. Az ismerős arczoknál ellenben -
épen az inger gyakori behatása miatt - ez nem lehetséges. Kizárólag azon végső 
izomérzetek élénkülnek fel bennünk, melyek a szeretet, jó indulat, stb. kedves 
érzelmeit keltik fel, t. i. a véredényizmok feszülési érzetei. Ezekre vagyunk 
begyakorolva. Jó ismerősöknél már nem az arczot látjuk, hanem inkább az 
ismeretséget, a barátságot érezzük. Ezen érzelmeket eleveniti fel főleg a vissza
emlékezés, s e miatt az érzéki képet világosan az öntudatba felemelni nem 
bírjuk. · 

Hasonlót bizonyít ama tapasztalati tény, mely szerint az emlékképek sora 
visszásan nem mindig idézhető fel. Mialatt t. i. az önálló időazonos ingerképeket 
egymásmellettiségükkel fordított sorrendben is visszaidézhetjük emlékünkbe; 
addig az izomfeszülési egymásutánjuk szerint begyakorolt ingerképeket visszás 
sorban felkölteni sohasem birjuk. Minő nehéz pl. visszásan írni, olvasni, vagy 
épen betanult dallamokat hangjegyeik forditott sorában elénekelni ! A vörös
fehér-zöld szint ellenben fordított sorban is ép oly könnyen elképzelhetjük. 
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A nehézség oka abban van, hogy időazonos kapcsok nélkül az associatio lehe
tetlen. A mondott esetekben az emlékbe visszahívott izomfeszülési érzetek for
dított sorban, egymás közt és ingerképeik között: többé nem lelik fel az idő
azonosság nélkülözhetetlen momentumát. E nélkül pedig associatio létesítésére 
alkalmatanok. Betanulni természetesen visszásan is mindent lehet. 

A magyarázat az, hogy egymást követő s em1gy begyakorolt képzetsorok 
közt az őket kísérő izomérzetek képezik az időazonol:lság kapcsait. Az előző 
képzet kiséretében fellépő izomérzet t. i. még tart, mikor a következő képzet 
felmerül, tehát a két képzet mindegyikével valamikor időazonos . Ha pl. a, b, e, 
képzetek ex, ~' r izomérzetek kíséretében lépnek egymás után az öntudatba, a 
sorozatban ex izomérzet lesz az, mely a és b-vel és ~ izomérzet, mely b- és c-vel 
időazonos, sorrendjük tényleg aa. - b~ - cr lévén. A sorrend megfordításával 
minden időazonosság megszünik, mert q - b~ - aa új sorozatban a c-hez 
csatlakozó 'í soha b-vel és a b-hez fiiződö r1 soha a-val időazonos nem volt. 

* 
Az associativ mechanismus tevékenysége felölel vén gondolkodásunk minden 

nemét, az úgynevezett fogalmak alkotásában is részes leszen. 
Legelőkelőbb a tér- és időre vonatkozó fogalmunk. Lássuk minő szerep 

jutott az izommunkának ezek megteremtésében ! 
A tér fogab:nát, min,t psychophysiologiai kisérletek bizonyítják, háromféle 

úton szerezhetjük meg. Es pedig a látás, hallás és tapintás útj án.· 
Minden szemünket érő inger refiectorikus szemmozgásokat idéz elő, mely 

utóbbiaknak czélja a szemgolyót úgy állitani, hogy az inger képe a reczeghál"tya 
sárga foltjára, azaz a legjobb látás helyére essék. E beállítás minden fényinger 
behatása alkalmával végbe megyen. Ez által az inger szülte ingerület megtalálja 
a refiexkör bc'.'ejezésére szükséges izommozgást. Az izommozgás izomfeszülési 
érzeteket vált ki és ezen érzetek kisérik a látás actusát. Már most természetes, 
hogy az izo::nfeszülés nagysága változni fog a szemgolyó mozgásának nagysá
gával. Ez utóbbi pedig annál nagyobb leszen, mennél inkább jobbra vagy balra, 
fönt vagy nlant a térben helyeződött el az inger. Hasonló reflex keltetik a pupilla 
izmaiban is, arányban az inger tárgyának közelségével vagy távolságával. Ezzel 
meg van adva a lehetőség arra, hogy az izomfeszülési érzetek mekkorasága a 
térnek mindhárom irányában tájékoztasson bennünket. 

Tényleg a látásban v~ló gyakorlottság, izomérzeteink segedelmével, meg
adja nekünk e tehetséget. Es hogy a tájékozódás tisztán csak az izomérzetek 
begyakorlásától függ, mutatja azon körülmény, m:ely szerint pl. a tőlünk balra 
eső tárgyakat nagyságukban mindig túlbecsüljük, mert az írás és olvasás mes
tersége által a balról jobbra való szemmozgásokban előnyösebben vagyunk 
begyakorolva. Az ellenirányú szemmozgások kivitele gyakorlatlanabb lévén, 
egyúttal nehezebbnek is tünik, vagyis nagyobb munkának ítéltetik. E körülmény 
a szemorvoshoz vitt egy tanárt. Azt tapasztalta t. i., hogy szivarjait, hosszú 
gyakorlat daczára sem bírta két egyenlő részre szétmetszeni. A jobbfelé eső 
darab mindig hosszabb lett, mint a baloldali. Csak mikor ezt akarattal vágta 
hosszabbra, sikerült egyenlő hosszúságú darabokat szelnie. Az orvos szemeit 
épeknek találta és nem segíthetett rajta. Bajának mivoltát végre tőlem tudta 
meg, s mibelyest szivarjait többé szemeivel nem balról jobbra, hanem mell
felé mérte meg, az egyenlő részekre való szétosztás sikerült neki. Ugyane tényt 
bizonyítja az is, hogy a bal szem mindig a jobboldali, a jobb szem pedig a 
baloldali tért becsüli túl. Mindegyik t. i. a másiknak működése terén gyakorlat-
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!annak mutatkozik. - Hasonló okból túlbecsüljük a vertikál nagyságokat a 
horizontál nagyságokkal szemben. Itt az ok azonban physikális termés_~etü, a 
mennyiben - tekintettel a nehézség-erő közreműködésére - a szemek sulyesz
tése sokkal kevesebb izommunkát igényel, mint azoknak emelése. Igaz, hogy a 
tapasztalat e hiányokat egyéb hozzátársuló képzetek segedelmével kiegésziteni 
iparkodik, de mihelyest exact mérési kisérleteket teszünk a való tényekre, 
mindig újból reábukkanunk. 

Alkalom nyilik a térben való tájékozódásra hallás útján is. - A hang 
ingere szintén reflexmozgásokat szül, miként azt Cyon, 1 Goltz, 2 H~_~ye~, 3 

Arnheim 4 és Preyer 5 kisérletei fényesen bebizonyitották. E refiexek a ful fel
körös csatornáinak segedelmével jönnek létre és különböző fejmozgásokban 
állanak. 
. A fül három ívcsatornája tudvalevőleg a tér három· síkjában helyeződik el. 
E csatornák vize a tér bármely síkjában haladó hanghullámok által rezgésbe 
hozható. A csatornavíz rezgése kiváltja a reflexmozgást és a fej akként fog elhe
lyeződni a térben, hogy a fülkagyló állása a hang felfogására a legal~almasabb 
legyen. Miután minden izommozgás egyuttal izomérzést kelt, a feJmozgással 
létrejött izomfeszülési érzet a hang nemzette ingerképzetnek kisérője !eszen. . 

Az ingerkép az által nemcsak tudatossá válik, hanem lehetővé tétetik, 
hogy az organismus az izomérzetek nagysága s minémüsége szerint a hang
inger iránya iránt magát orientálhassa. 

Ennél fontosabb majdnem a tapintás útján való tájékozódás. 
A midőn valamely tárgyat kezünkkel végig tapintunk, vagy valamely tér

séget lábunkkal befutunk, nem teszünk egyebet, minthogy izomérz~t~i~k sege
delmével ezeken mérést eszközlünk. A mozgások na,qysága, successivitasuknak 
sora és száma, mindmegannyi feszülési érzetet képvisel, mely a térben való 
tájékozódásra a legalkalmasabb mérési eszköznek bizonyul. 

A térben való tájékozódáshoz tartozik a körülöttünk mozgó tárgyak hely
változásának megitélése is. Ezen szellemi functio is csak izomfeszülési érzetek 
segedelmével történik. 

Mozgást még csak gondolni sem vagyunk képesek a nélkül, hogy a meg
felelő izomérzeteket magunkban fel ne keltsük. Minden gondolt szó a beszéd
izmok megfelelő feszülését követeli. És szinte nehezünkre esik az emlékbe vissza
idézett szókat ki nem ejteni, a 'gondolt dallamot magunkban nem dúdolgatnunk. 
Még inkább nehezünkre esik kifejezett mozgásokat, pl. taglejtéseket, stb. -
ha látjuk - utánzás nélkül hagynunk. E tekintetben roppant érzékenységgel 
birunk, s azért a külvilág mozgásait illetőleg kiváló tájékozási képességünk van. 

Ezen képességünk legjobb bizonyitéka pl. az ügyes tánczosnő. A midőn ez 
az őt vezető tánczosnak minden legcsekélyebb mozgás-szándékát pontosan 
megérzi, és a midőn magát - mintegy akaratlanul - könnyedén, a tánczos 

1 
M. E. Cyon: Comptes rendus de l'Acad. des scieuces. 31. Decembre. 1877. -

Recherches sur les fonctions des canaux semicirculaires. Thése. Paris. 1878. 
2 

Goltz : Pflügers Arnhiv. III. p. 172. 
8 

A. Hőgyes: Ueber die wahren Ursachen der Schwindelerscheinungen bei der Druck· 
steigerung in der Paukenhöhle. Zur Physiologie und Pathologie der Bogengange. Pflügers 
Archiv XXVI. p. 558. - A szédülés igazi okáról fokozott dobürbeli nyomásnál. Orvosi 
hetilap. 1882. 1-7. 

• Arnheim: Beitrage zur Theorie der Schallempfindungen mittelst der Bogen
aange. 1877 . . 
" 

5 
W. P1:eyer: Die Wahrnehmung der Schallrichtung mittelst der Bogengange. 

Pflügers Arcluv. Bcl. XL. p. 586. 
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mindén fordulatához alkalmazkodva vezérelteti, a nélkül hogy a bekövetke· 
zendő mozgást előre sejthetné, a nélkül hogy a mozgás m~g~~~ésér: ~eki egy 
pillanatnál több idő engedtetnék: nyilván~a~óan a mozgásbel~ taJeko~oda~ :end
kivül éles bizonyitékát adja. Azon prrec1s1tás, me~ylyel ~ tanczosn? p~rJának 
izommunkáját megérezni képes, világos képét adJa nekunk ama kivalo tehet
ségnek, mely tehetséggel izomfeszülési érzetei~k ~Ital felrn_háztatunk. 

E tehetség még meglepőbb alakban nyilvanul az ngynevezett gond?l.at
kitalálók művészetében A mikor Hansen, Cumberland vagy mások me~al_a~Ják 
vakon az elrejtett tüt, elvezetik médiumukat a gondolt, hely~e, va~y k1J,el_oh~ a 
képzelt tárgyat sok közül, egyedül a gondola~~t ~ord~zo egyen kezenek eru~~e~e 
segedelmével: nem tesznek egyebet, csak saJat izlll:a1k ?egyak?r?lt finom erze
kenységével kifürkészik, kikeresik, jobban mondva kiérez1k a medmm gondolata-
szülte izomfeszüléseit. , 

A jongleurök, késdobálók, lövészek és equilibristák összes művészete egyeb-
iránt szintén csak az izomérzés kiváló begyako:lásán a~apul. . , , . , 

Az idő mérésére is ily izomérzetek képesitene~, es pedig. a legzesz m,ozg~
sokat közvetítő izmok nevezetesen a rekesz-, bordakoz-, on-, feJ-, nyak-, vall- es 
gerinczizmok feszülé~eiből támadó érzetek. J!lz ir~n_sban főleg Leumann 1 és 
Münsterberg 2 kisérletei szolgáltatnak fényes b1zony1tflkokat. . , „ 

Minden inger, a melyre figyelünk reflectorikus uton, activabb te~·mesz,etu, 
erősebb légzési mozgásokat is vált ki. Miután organisn;iusunk reflexei eg;r~lta
lában úgy vannak alkotva, hogy a ,k~dvező, has_zn~s mger:kre a te.stn~1laso_k 
táguljanak, az ártalmasokra bezárod1anak: e torveny a legutakat illetőleg is 

állani fog. · k · · t' , l 
Tényleg kellemes benyomásokra a~ organism~s mmden ,or ~nsp1ra 10va, 

kellemetlenekre exspiratióval felel. Ezen mtensebb k1- vagy belegzes, melyet az 
inger kivált, egyszersmind kezdőpontja az időmérés~ek. A ~éré_s ~ctusa. ellenben 
az ellentétes légzőmozgással végződik._ Má~ most .ba1·?1el~ legzes,i phás1~sal ke~
dődött volt is a mérés eszközlése, az m- es exspirat10 valtakozo egymasutánJ~ 
ezentúl ép úgy szolgál az időmérés es_zközeül, mint akár a metronom tactusverő 
ingájának jobb- és balra való lengései. , . , . 

E mellett a figyelem befolyásolja a légzés ~ei:iet?t. T~m~oJa las_subba ~áhk, 
a ki- és belégzés közé esni szokott pau~a e~tui;i1k es szukseg sze~mt ma1d az 
exspiratio nyer activ nyujtást, majd az msp1rat10 szenved . el activ akadalyoz
tatást annyira, míg - a mérés idejére kiterjedőleg - mmdk_ettőnek ?ossza 
egyenÍővé nem lett. Ezenkívü_l a. ~gy:lem közrehatá~a még, azt is eredmen1ez
heti, hogy a légzés egyes phas1sa1 lokesszerü megszak1~áso~ altal 2-2 v_agy to~b, 
sőt 12-12 egyenlő szakaszra felosztassanak és pedig u.gy' hogy mmden ily 
szakasz a mellkas bizonyos meghatározott állásának fele~Jen .meg. .. , . , 

A légzési actus e mozgásrés~letei kiszabott mekkorasagu ~zomfe~z?le~1 ?rz~
teket keltenek és epen ez utóbbiak azok, melyek általunk mmden id~meresnel 
egységekül ha~zriáltatnak. A légzés phasisainak felosztása a mérendő idő .n~gy
ságához alkalmazkodik. Fődolog a mozgás és a mozgásbeli tactuso~ egye~lősege. 
Akár nagyok, akár apró~ az, id~mérés a~~~já~ képező mozgás-egysegek, lenyeges 
bennük mindig csak az izolaU izomfeszüles erzete !eszen. 

i Prf. D. Ernst Leumann: Die Seelenthatigkeit in ihrem Verhaltniss zu Blutum· 
Irrnf n. Athmung. Philosophische Studien, Bd. V. )'.'· „618. .· . . 

~ Dr. Hugo Münsterberg: Der Zeitsinn. Beitrage zu expeument.dlen Psycholog10. 
1889. lift. II. 
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Ki ne tudná, hogy várás közben légzéseink ~ás rhrthmu~t ö~te?e~ mint 
rendesen? Ki ne tapasztalta volna, hogy megdobb~n.tö, ke~elyra.zo mg~rek 
behatására légvételünk minő e~ösen ~za~~z~~o.ss~ , vahk? Ki , n; ismern~ az 
unalmas idö hosszúságát és a szorakozas idöroviditö tulaJdonsagat?. És ki ne 
figyelte volna meg, hogy - ellentétben a~ átélés időszakával ---: viss~a~mlé
kezésben az élményekben gazdag idő hosszu~ak, a~ abbar:i- szegeny ro;idnek 
tünik? Mindez légzőszervünk mozgás-mechamsmusabar;i leh ma.g~ar~zatat. 1 

A physiologikus belé~zés .ren.desen, h~sszabb; mm~ a kilegze~. M~ss~ 
szerint éber állapotban az mspuat10 a legvetel egesz penodusának /i.2 reszet, 
álom közben 10; 12 részét képezi. Miután a mérés tactusa a bekezdö légvitel után 
szabályozódik, a kellemetlen benyomásokat ~ kilégzé~, .a keIIerr;ese~et a ~elégzés 
tempójában mérendjük, azaz a kellemetlen ingerek idötartamat ki~ebb időegy
séggel fogjuk mérni, mint a kellemeseket. Azért hossza~baknak is tet.~zene~, 
mint amazok. Hiszen a kisebb időegység ugyanazon idöhosszban tobbszor 
foglaltatik benne, mint a nagy. . , , . 

Hozzájárul ehez, ho~y a vár.ako~ó fi~elem,, un~lmas idö.fo.lya~~n. az izom
érzeteket szaporitja, vagyis növeli, mig szorakozas ~ozben az idömere,st?l elt~relt 
figyelem egyebütt is fo~y.ton tápot nyervén, az idömérésböl fakado izomerze-
teket miben sem gyarapitJa. .. . 

Időbeli visszaemlékezésnél más viszonyok merulnek fel. Itt a szerzett emlek-
képek sokasága határoz. Eseménydús időből so~ emlékünk m~~ll:d, eserr;én7: 
szegényből kevés. Természetes, hogy sok emlek?ek reproduct10Ja, sok legzesi 
mozgás reproductióját is követeli; ~íg kevés e~lek csak keveset 1genyel; Ez~n 
egyidejüleg reprodukált légzésbe}i izomérz~t~k tomege az, mely az es.~menydus 
időt - visszaemlékezésben - bar akkor rovidnek tetszett, most velunk hosz
szúnak, az esemény-szegényet pedig, bár akkor hosszúnak túnt, most rövidnek 
láttatja, 

Álom közben az üditö és nyomasztó álomképek időtartama még nagyobb 
eltérést tüntet elénk. A kedves képek roppant gyorsan száguldanak tova, a 
kellemetlenek kínzó lassúsággal kullognak odább. - Világos ! Hiszen alvás 
idejében az inspiratio ógy aránylik az exspiratitó.hoz, mint 10 a 2-höz. A kellemes 
képek tehát ötszörte gyorsabban mulhatnak, mmt a kell~metlenek. , 

Leumann az időmérésnél az érverésnek, azaz a szivmozgásoknak hasonlo 
szerepkört juttat, mint a légzésnek. . 

A mit a tér- és idő fogalmára vonatkozólag kimutattunk, azt a számokat 
illetőleg, melyeknek fogalma a tér- és _időnek ~gJ:másho~ való vis,zo~yit~sáb~l 
ered valamint minden más fogalmat illetőleg is 1gazolm lehet. Ketseg targyat 
sem' képezheti, hogy- mint minden associativ értelmi művelet egyáltalában -
a fogalmak kiképzése is az úommunka támogató szolgálatára szorul. 

* 
Az izommunka egy további agyfunctiója a kedélyérzelmek alakjában nyil

vánul. C. Lange 2 és Tb. Meynert 3 kutatásai óta eléggé ismeretes dolog, hogy 
a kedélyérzelem tulajdonképen nem más, mint olynemü érzés, a melylyel az 
agyvelő saját variábilis táplálkozási viszonyait tudomásúl veszi. 

1 Mosso: Archív f. Anatomie u. Physiologie. Physiolog. Abtheilung. 1878 p. 441. 
9 Prf. Dr. C. Langa: Über Ge.müthsbewegu~gen, Leipzig. 1887. . . 
s Prf. Dr. Theoclor Meynert: Ube.r For~schntte c1er krankl~.aften p~yclusch~n ~eh1rn

zustauc1e. Wien. 1878. p. 19. - Uber c11e Gefühle. Jahrbucher fur Psychmt11e. Bcl. 
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· Az agy táplálását véredények eszközlik ·S ez utóbbiaknak működését vaso
~otoriku~ izmok ~.za.?~lyo~zák; Ezen izmok a véredényeket szükiteni és tágitani 
ke~ese~, es ~m: szukules .es tagulással kapcsolatban az agy majd kevesebb, 
maJd tohb vertappal láttatik el. A véredényeket mozgató izmok működése izom
érzetek alakjáb:i-n jön tudomásunkra, s minthogy az edénymozgás folytán kelet
kezett tápszo~J ~agy tápböség kedélyhan~ulatokat létesit; minden kedélymoz
galom kapcsan ontudatunkat vasomotonkus izmokból fakadt érzetek is fogják 
belepni. Bármely ingerbenyomás tudomií,sul vétele - tapasztalat szerint -
hangulat ~agy kedélyérzelem által van kísérve. Minden inger tehát egyszersmind 
vasomotorikus reflexek kiváltását eredményezi. · · 

A reflexek ál~alános törvénye a.kedélyérzelmekre vonatkozólag is érvényben 
~arad. A~ ?rgamsmusra kedvező mgerek mindig a tágitó, a károsak a szükitö 
izmokat hivJák fel reflex-actióra. Ez áll a véredénymozgató izmokat illetőleg is. 

.. Kedves. ingerek beha~ására edénytágulás, ártalmasokra edényszükülés fog 
bekovetkezm. Az elöbbemek tápböséget az agyban s evvel együtt kellemes 
kedélyérzelmeket, az utóbbiak táphiányt, illetőleg kellemetlen érzületeket fognak 
kelteni. 

Ezek az agy functionális érzetei. 
A mi azonban ezen érzelmeket tudomásunkra hozza, az ismét csak az azokat 

kisérő izommunka, t. i. a véredény- izmok munkája. Ujból izomfeszülési érze
t~k,röl lehet.csak a _szó, melyek képzeteink mindegyikét kísérik, melyek inten
~itasuk sze~mt m!1Jd ~angul~tot, majd érzelmet, majd indulatot eredményeznek, 
es melyek ertelmi müveletemkben ugyanazt a szerepet viszik mint az izom-
feszülési érzetek egyáltalában. ' 
. . ~z .. agy ~·~n~tio?ális érzetei karöltve a véredények izomfeszülési érzeteivel, 
fell~pe~uk saJatsagamál fogva eredményezik azon különös modort, melyben a 
ked:lyerzelmek magukat külölik. Minden érzéki inger alól akarattal kivon
~atJ~~ magunkat, az inger elöl menekülhetünk. Kedélyérzelmeknél ez már nem 
S1ken~l. .A hara~ot vagy szerelmet pl. nem bírjuk eloszlatni, mert az agy táplál
kozási y1szonya;t momentán és önkényt szabályozni, nem vagyunk képesek. 

Mmdazonaltal nem tagadható, hogy a véredények izomfeszülési érzetei 
r~prod~kál~atók, is, és velük ~gyütt. r~szben a~ ~gy tápb~sége vagy tápszegény
seg: m0d_o~ithato. M:rt lehets~ges az 1zo?1feszuleseket visszaemlékezés utján is 
az mtensitas oly fokara emelm, hogy valoban véredénymozgást s evvel összefüg
gésben az .agytáplálkozás megváltozását reflectorice eredményezhessék. A bor
zadal.~as Jel~netre ~aló ~isszaeml.ékezés pl., ~a igen élénk, a borzadály érzelmét 
bennunk valoban UJra felkeltheti. Rendszennt azonban a reprodukált feszülési 
érz~te~ valósá~os ~ozgásig nem növekednek s ezért a kellemetlen élményekre 
:alo VlSszaen;ile.~ezee - mert tápdús agyfunctio mellett történik- még kellemes 
erzelmekl~el is .Jarhat kapcso~atban. Ebben rejlik az oka ama tulajdonságunknak, 
~e_Iy sze,n?~. ~ ?1ultak~·a szi~esen emléksz.ün~ vissza még ha keservesek voltak 
is es a rng1 JO idők emleke a Jelenkornál mmdig sokkalta kellemesebbnek tünik. 

* 
Az izomérzetek legjelentősebb szerepköre mindenesetre az úaynevezett 

szabad-akaratos cselekmények terén jut érvényre. 
0 

· 

, , Akaratla~nak. azo!;l ._mozgá~t szokás nevezni, melynél a mozgás végbevite
leröl csak utolag ertesulunk. Mihelyest annak végbemeneteléről előre informál
tatunk, azt akaratosnak mondjuk. A különbség csak a mozgást megelőző érzet 
bekövetkeztében vagy be nem következtében áll. 
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Ezen érzet, mely az akaratost az akaratlan mozgástól megkülönbözteti -
miután mozgásról van a szó - ismét csak izomérzet lehet. 

Mondottuk hogy minden psychikus eseményt izomérzet kiséri. Ilyen kell 
tehát, hogy kisé~je úgy az akaratos, mint az akaratlan moz~ást is. Ha a tudatos 
psychikus eseményt kisérő izomérzet a mozgásból származó izomérzettel azono~, 
azaz ha a kettő egymást mintegy fedi, akkor a megelőző izomérzet - mit 
némelyek innervatió-érzetnek is neveznek - a bekövetkezendő mozgás-érzetre 
nézve elöre informálni fog bennünket. Ott ellenben, a hol a kettő egymástól 
különbözik, ott ily informatió nem történhetik s azért a végbemenő mozgásról 
előzetes tudomásunk nem leszen, azaz a mozgást akaratlanul visszük végbe. 

Akaratos tehát lényegében azon mozgás, melynél az_ Í'f!ger szülte kép~etet 
tudatosságra emelő izomérzet a rákövetkezlj n~ozgásból faka_dt izoinérz~tt~l til;e~en 
egyenlő, a kettő egymást takar.Ja., A mo~gas-erzet ~kkor,mmtegy, anti~zip,ál~atik, 
azaz a leendő mozgás elöre megereztetik. E szermt ket egymast kovető izom -
érzet azonosságában rejlik az, mit akaratnak nevezünk. Tulajdonképen reflexről 
lehet csak a szó, a mely reflex - mint minden más reflex - inger által 
gerjesztetik, reflexkörébe azonban associative oly izomérzetek is ékelödnek, 
melyek a reflex kört betetőző mozgás érzetével egymást fedik. (Münsterberg.) 

Ezen utóbbi mozgás nem kell hogy mindenkor bevégeztessék. Lehetséges, 
hogy az csak szándékolt, bevégezetlen izomfeszülési érzet mara~jon. :q_yenkor 
tényleges mozgás nem fog létesülni. Az összképzet azonban motonkus szmezetet 
nyer, mely színezés vágy, óhaj, kívánalom, stb. alakjában nyilvánul. M~.sok 
ezeket belső akaratnak is nevezik, megkülönböztetésül a mozgásba átment kulső 
akarattól. Külsővé, azaz szabaddá az akarat az izomfeszülés nagyobb fokú inten
sitása folytán leszen. 

Az izomfeszülés intensitása egyenes arányban nő az izomérzetekre irradiáló 
ingerület mennyiségével. Minél több ~ngerület sugá;zik át u~yana,zon motoriku~ 
képzetekre, annál erősebb lesz a kiváltott mozgas. Mentul szamosabb apro 
associativ reflex ékelődik a nagy reflexkörbe, és mennél tudatosabbakká válnak 
ezen associativ képzetek; annál több izomérzet keltésére forgácsolódik szét az 
ingerület s annál kevesebb marad belőle a mozgás kiváltására. . 

A tudatos associatiók mennyisége tehát - összehidalása által - apasztJa 
az akaratos mozgás erélyét. A nem tudatos associatiók ellenben - izomérzet 
kíséretét nem követelvén - az akaratos mozgás intensitására befolyással 
nincsenek. Ez okból csekély energiával végezzük pl. azt a munkát, mely közben 
folyton latolgatunk és fontolgatunk. A gyakorlatlan idegen nyelvet bizonyára 
kevés erélylyel beszéljük, ha közben szüntelen grammatikális reflexiókkal kell 
foglalkoznunk. Ellenben igen erélyes munkát végezünk pl. járás közben, a 
midőn megszokott s jól begyakorlott mozgásaink - öntudatlan associatrók sege
delmével - a különféle talajviszonyokhoz, a mellettünk járó-kelők lépéseihez, 
az elénk táruló akadályokhoz, stb. pontosan alkalmazkodnak. 

Láthatjuk, hogy az akaratos mozgások biztossága annál többet nyer, minél 
inkább megfosztatnak izomérzeteiktől a közbeeső associatiók, azaz minél öntudat
lanabbakká tétetnek. - Legerélyesebb tehát azon akaratos mo7gás leszen, melynél 
a tudatosság kizárólag a mozgásra magára szorítkozik. - Es ez a begya~orlott 
mozgás. Ennél az . innervati~nális ~zomérzet és ~ mozgás közvetle? az mger
behatásra következik, éppen ugy, mmt az egyszeru akaratlan reflexnel. 

A mozgás begyakorlása tehát lényegében nem más, mint a bonyolódott 
associatiók utján létrejött mozgások átalakítása egyszerű reflexekké, és pedig 
az öntudatosság minél sikeresebb kizárásával. 
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Mennél inkább gyakorlott a mozgás, annál öntudatlanabbul létesül. A valódi 
virtuositás tényleg teljesen akaratlan kell hogy legyen. Az írni tanuló 'gyermek 
pl. irásközben minden betüt akarva rajzol. A gyakorlott ember akaratlanul veti 
oda az irásjegyeket. Mig a kezdő zenész esetlenül viszi végbe akaratos uj 
mozgásait, a kész művész akaratlanul teljesíti azokat, csakis mozgásainak leper
géséről vevén tudomást s azok bekezdéséhez adván az impulsust. Sokszor kapjuk 
azon rajta magunkat, hogy pl. egyes szavak, nevek, számok az akarat leg
nagyobb megfeszítésével sem jutnak eszünkbe. Nem találjuk meg a szót, bár 
szinte nyelvünkön fekszik, mivel a megfelelő izomfeszüléseket felébresztenünk 
nem sikerül. Nem sikerül pedig azért, mert az illető izomérzet emlékképe az 
éppen functionáló reflexpályák mentén nem fekszik. Később valamikor, minden 
látszólagos indok nélkül, nem keresve is, az előbb nem talált szó egyszerre 
csak emlékezetünkben megjelen. Mi történt ekkor? - Véletlenül ugyanazon 
izomfeszülések jöttek létre, melyek az illető szót azelőtt öntudatunkba emelték 
volt fel. E szóra nem voltunk begyakorolva. Csak a gyakorlat köszörüli ki czél
jainkra az idegpályákat, csak ez állítja be oda a kivánt izomérzeteket. Gyakorlat 
hiányában akaratunk is a véletlenre van bizva. E véletlen azonban úton útfélen 
segítségünkre van, mert minden hasonló testhelyzet, hasonló mozgás, hasonló 
kedélyhangulat, szóval hasonló izomfeszülés megkőnnyiti nekünk a visszaem
lékezést. A mit valamikor ülve vagy fekve, sétán, az ágyban vagy a fürdőben 
gondoltunk, az ugyanott, ugyanoly izomfeszülések között biztosan eszünkbe jut. 
Hogy az anekdoták, melyeket víg társaságban egyszer hallottunk, bár reájuk 
sem hederitettünk többé, hasonló hangulatba jutva, emlékünkben fel fognak 
éledni, arra számíthatunk. Mily kevéssé vagyunk képesek, kellő begyakorlás 
nélkül, akaratosan cselekedni, mutatják különben az iskolás gyermekek nyelv
próbái, a midőn többször egymásután gyorsan elmondatják pl. «a kerekes 
kerekét kereken kereki ti kerékre 1), vagy «sajgó sebben csúf zsufa szálcsa zsibog '" 
avagy németül «frisch Fritze, fisch frische Fische)) . E mondatokat gyakorlat
lanul többször elhadarva, mindenki belebotlik. Kellő gyakorlat után persze 
nem. - Látszik, hogy a gyakorlat az akaratos mozgást automatikussá teflzi és 
az automatismus öntudatlanul cselekszi azt, a mit tudva végbevinni nem vol
tunk képesek. - Ez áll minden akaratos ténykedésünkről. - Mondhatni nem 
teremtetett még mii.remek, nem tétetet~.még felfedezés, nem létesült még talál
mány, hacsak nem akaratlanul! - Ontudatlan associátiók és begyakorlott 
automatismusok hozták azokat létre, az ingerek véletlen egymásmellettiségéböl 
fakadó reflex gyanánt. 

Az akaratos mozgás erélye és szabadsága ezek szerint az úgynevezett 
akarattól független és a begyakorlással növekedik, miközben a reflexkört szabá
lyozó eszmetársulási folyamat öntudatlanná válik. Ez utóbbinak öntudatlansága 
fokozza a cselekvés tudatosságát. így végső sorban az akarat szabadsága töké· 
lyében a bonyolódott associativ folyamatoknak egyszerü reflexekre való áthaso
nitásában áll. 

A szellemi fejlődés főfeladata és első feltétele tehát a tudatos szellemi 
műveleteknek egyszerü automatismussá való átváltoztatása. A tudatosság e 
mellett az átmenetet jelzi nekünk a reflexkör alacsony organisatiójából a maga
sabbra. S minthogy a tudatosságot izomérzetek közvetítik, ezek eszközei" tulaj· 
donképen a psychikus mechanismus tökéletesedésének. Beékelődnek reflexkö · 
reinkbe, hogy azokat magasabb organisatióba vigyék át és szüntelen ujból 
ráojtódnak az automatismusokra, hogy ezeket is még magasabb organisatióra 
Ameljék. 
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A szellemi mochanismus e folytonos tökéletesedésében rejlik a cerebrális 
intellectus haladása. És e haladásnak egyedül az emberi agy fejlödésképessége 
szab határt. 

* 
Lehetőleg rövid vonásokban iparkodtam ecseteln_i azon. fö.bb szerepkört, 

melyet az izmok munkája értelmünk tevékenységében Játszam hivatva va,n .. , 
Láttuk, hogy az inger-intensitást, az öntud~tosság~t, , .~ képz~ttarsitas 

sorrendjét, a képzetgátlást, a begyakorlást, a tér- é.s időben~ t,aJ;koz?dast: vala
mint a kedélyérzelmeket illetőleg értelmi műveletemkben kizarolag izomerzete~ 
segedelmére vagyunk u~alva .. - Lát~at~uk,to~ábbá, bog~ az akarat felszab!l'di
tásában főtényezővé váhk az izomfeszules. Es lathattuk vegre, hogy a psycbikus 
mecbanismus tovább-fejlődésének legelső feltétele szintén az izommunka. 

Izommunka nélkül lelkünk a tükör élettelen, sivár lapjához volna hasonló, 
mely - bár visszatükröz minden reá eső fényt - arról tudomást nem veszan, 
azt saját czéljaira nem értékesitheti és további tökéletesedésre mindenkor 
képtelen marad. .. . 

Az izommunkának értelmünk fejlődésében ily fontos szerepkor Jutván, 
kérdés tárgya sem lehet többé, hogy kell-e reá, testünk úgy mint szellemünk 
nevelése tekintetében, különös súlyt helyeznünk vagy sem? 

A válasz kétségtelenül az, hogy: kell. - Ha az érteli;riet f~jlődésében kocz
káztatni vagy annak ártalmára lenni nem akarunk, izmainkat nemcsak a 
test, ha,,;,em a lélek érdekében is gyakorolni sürgősen kiván~tos. . . „ 

A mily igaz, hogy a gyakorlat folyt~n a tes: ~yarapo~~k, az izo.mzat tomege 
növekszik és ennélfogva azok munkaereJe fokozod1k, ~ar JOl .m?~dJ,a !'agran~e, 1 

hogy a tulságos izomerőltetés akadályozz~ a gyer~eki test .kif_eJlödeset; oly igaz 
az is, miszerint a gyakorlat által a szellemi mechamsmus szmten nevezetes válto-
zásokon megy keresztül. . 

Kérdés már most, valjon e változások mindenkor az egyén Javára, nem-e 
sokszor annak kárára vannak-e? 

Eltekintve egészen attól, hogy a tulhajtott izommunka, az. izmoknak _szer
fölötti kifárasztása roppant veszedelemmel l~het a:z egész, or~am~musr.~ nezve ; 
eltekintve attól, hogy az izomzat tulterhelese veszthozo szivbaJok, tudőbeteg
ségek, stb. keletkezésére vezethet; eltekintve .:a~tó~, .h~gy a~ iz.mo_k egyo~dalu 
tultengése a növésben levő csontrendszer elferduleseit idezheti elő; es eltekmtve 
attól is, hogy a tulfeszitett izommunka által ~lvont vért~p, a.z, izomz~tot c~a_k a 
test többi szervei nevezetesen az agyvelő rovásara gyarapitJa: tenyek b1zonyitJák, 
hogy az izmok kÍfárasztó munkája az értelem, a szellei;n fejlö~~sét i~ vesz~lylyel 
fenyegeti, éppen úgy, mint viszont - Mossa 2 leguJabb kiserletei szerint -
az agy megerőltetett szellemi munkája az izo,meröre b~nitó~a~ hat. , , . 

Ismeretes történeti tény az, hogy az oko~ gla.diatorJai, . athl~tai, gyors
futárjai, ökölvívói, stb. gyakorlat által már annyira vitték volt izn;taik ~gyoldalu 
kifejlesztését, bogs, az akkori irók szüksé.g~snek tarto~ták őket te~tuk a~any~alan
ságaiért megróni. Es e külön czélokra traimrozott egyenekről tudjuk, miszerint -
majd kivétel nélkül - gyengeelméjüek valának. 

1 Fernancl .~agrange : Revue scientifiqu?.. 1890. 20. . .. 
2 Mosso: Uber die Gesetze der E1·mudnng. Arch1v fur Anatomie und Physio

logie. 1890. I. II. 
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Krause i rá is mutat az izomfeszitő athleticismus veszélyes következ
mény.eire és szigoruan kárhoztatja azt a nevelés czéljai szempontjából. Ugyanezt 
a butitó hatását tapasztaljuk ma is a circusbeli erőpróbák gyakorlatából élő 
embere~nél. .Különben is bővebb magyarázatra nem szorul, hogy a kultura 
szellemi tőkéje a nyers izomeröhöz kötve nincs. 

V !l'lóba~ Kronecker, 2• Tiegel, 3 Fick, 4 _Mos~o 5 és mások buvárlatai kétség
telenne teszik, hogy az izmokban, tulsagos mgerbehatások következtében és 
ugya? így ~z idegközpontokba~ is, olynemü alterátiók lépnek fel, melyek 
egyreszt az izmokat szokott reactió-képességüktől, másrészt az ideg központokat 
rendes inger~éke~ys~gü~töl fo~ztják meg. De kitünik e kísérletekből még az is, 
h~gy a max1mahsnal kisebb mgerbehatás alatt dolgozó izom, munkaközben, 
mmden ~gyéb nagyobb inger számára kipiheni magát; míg a maximalis in crerrel 
d?l~ozó 1~om magát i.lykép.en nem rehabilitálbatja soha. - Minthogy az :mígy 
kif~r~dt izom tilektn~us mgerekre még kellően reagálni képes, világos, hogy 
a kifaradás nem annyira az izom szövetében, mint tulajdonképen az idegköz
pontban történik. 

A dolog természetes. Hiszen az izmok gyakorlottsága, mint Du Bois 
Raymond .6 helye~en mon~ja, tulajdonképen az idegrendszer gyakorlottsága. 
Tehát az izmok kifáradása is az idegrendszer kifáradása leszen. 
, .. Bár az izmok- mint minden szerv - a gyakorlat folyamán functió-képes

s~g~kbe~ nye~nek, a gyakorlat lényege nem ezen helyi functió-képesség növe
les~b~n all. Hiszen a te~t ~oz9ásbeli gyak~rlottsága nem az izomerő kifejtésében 
nyilv~i;:uJ, hanem a sz?vodmenyes ~ozgasok helyes egymásutánjában és kellő 
~nergi~jában, ~ ~ennyiben .. e~ u~óbbmak módosulásai szabják ki minden egyes 
iz,o~reszlet szamara ~ f~s~ules ~dő~artamát, térhosszát és törvényszerü gyorsa
sagat, hogy a mozgas 1ranya, ideje, nagysága és a mozgó tag súlypontjának 
elhelyezése megfelelő legyen. 

Az él~ttan?ó~ tudju~ ~?lönben, miszerint az izom mindig szigoruan enge
d~lmeskedi~ az öt i~nervalo ideg paranc~ainak. Az izommunka tehát idegbefolyás 
kovetkezmenye. M1helyest ez áll, az izomzat gyakorlottságát tényleg az ideg
rendszer gyakorlottságára kell visszavezetnünk. 

. , Ez.~k .~zerint azon kérdésre, valjon izmaink gyakorlása az értelem fejlö
~esere udvos· e vagy sem? ~ válasz önmagától megadódnék. Mert mihelyest az 
i~.omro:akorlat azonos az ideggykorlattal, és mihelyt minden organismusnak 
torekvese kell hogy az automatismus tökéletesedése legyén: az izomzat gya-
korlása az értelem tökéletesbitését jelentené. · · 

, D~ ~iután, kifejte~tük, hogy az izomzat kifárasztó munkája az értelem 
~epessegeit veszelyez,teti;' feleletre vár még a kérdés azon része, valjon nem-e az 
izmoknak tulgyakorlasbol származó másodlagos tultengése az mi a lélek mükö-
déseire káros hatást gyakorol? ' 

1 
.Joh. Heinr. Krause: Die Gymnastik und Agonistik der Hellenen aus den Schriften 

und Bilclwerken cles Alterthu~s wissenschaftlich clargestellt ect. Leipzig. 1841. 
: ~.ronecker: . Monatsbenchte der Königlichen Akaclemie zu Berlin. 1870. p. 639. 

.. · riegel : Bencht~ cler sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1875. p. 99. -
Uher ~uskel~ontractur rm Gegensatz zu Contraction. Pfiüger-Archiv. 1876. Bcl. XIII. p. 71. 

A. Fnck: Myograph1sche Versuche am lebenden Menschen. Pfiüger-Archiv. 1887. 
Bcl. LXI. p. 187. 

5 
Angelo Mosso: Über die Gesetze der Ermüclung. Archiv für Anatomie und Physio

logie. 1890. Hft. I. II. p. 140. 
G Du Bois Raymoncl; Über clie Übung. Berlin. 1881. 
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A választ e kédésre az izomfeszülések magatartásában lelhetjük. Riszen. az 
ezekből fakadó érzetek gyakorolják a lelki életünk fölötti fe~tétl~n hegemón~át. 

Lássuk, minő különbségek mutatkoznak a psyche es~menye!ben, a szermt, 
a mint erős vagy gyenge, gyakorlott vagy nem gyakorlott izmok allanak rendel-
kezésünkre. . 

A mi az izomfeszülések közvetitése utján tudatunkba átmenő i~~er-mten-
sitást illeti, emlitettük, hogy ennél kizáróla~ a f~szülés ~i~ere~.ti~Ja ma:ad 
mérvadó. Tudniillik az ingert megelőző és kisérő izomfeszules kozott fell~pö 
differentia. Ezen differentián előreláthatólag az izom erőssége vagy gyengesege 
mítsem változtat. Akár kilónyi, akár dekányi súlyhoz adunk még egy-egy 
grammot, a különbözet mindkét esetbe~ ugyan~~ }eszen. Hi_szen az izommt~n
kánál is - az intensitást illetőleg - az izomfeszüles hossza es tartama számit; 
ez pedig egyenlő marad, akár sok, akár kevés izomrost huzódik ö~sze egyszerre. 

Kétségtelen tehát, hogy az ingerek .intens~tását éreztető izommunka az 
izomnak erősségétől vagy gyengeségét~l tel7e~en .t~ggetlen . . Azért. ~ kevés. husu 
ember is épp úgy fogja megitélhetm a reahato mgerek mtensitasát, mmt az 
edzett izomzatu. 

Nem egészen így áll a dolog a tudatossá~ot ill~től~g. . , . .. , 
Mondottuk, hogy az ingerbehatás tudomasul vetelet szmten izomfeszülese]r 

közvetítik. De mondottuk azt is, miszerint az öntudatba felszálló képzetek annal 
tudatosabbakká válnak, minél erősebb izomfeszülések kísérik azokat. Ebből azt 
kellene következtetnünk, hogy az izomerő a tudatosság fokozására alkalmas. 

Másrészt azonban tapasztaljuk azt is, hogy az izomgyenge ember csak 
úgy jön tudatára minden ingerbehatásnak, mint az izomerős. Mi okozza ezen 
látszólagos ellentmondást? 

Az ok abban keresendő, hogy a tudatosság tulajdonképen ~ figyele~ 
közreműködésével szokott létesülni. A figyelem pedig megváltozott izomfeszu
lésben állván, ismét csak feszülési differentiák által tételeztetik fel. Az izm~.k 
a :figyelés előtt is a feszülés bizonyos állapotában. létez~~~· _Az átmenet e f~~z,u: 
lési állapotból a figyelmezést eredm~~Y.ező. másik feszulesi álla~otb~, feszulesi 
különbözetet támaszt, és éppen e kulonbozet az, melyet megerezunk, mely 
bennünk tudatosságot gerjeszt. .. . 

Az izomfeszülések differentiája pedig - mondottuk ---:- fuggetlen az ,,izom
erőtöl. Méltán állítható tehát, hogy a tudatosság foka az izommunka eronagy-
ságával egyenes függési visz~r1;Yb.a nem hozható., . . 

De annál inkább függesi viszonyba hozhato az izomgyak01 lattal. 
A :figyelmezésnél szereplő izmok is gyakorolhatók. Ezek~ek .. gyakorlata 

szintén megfelelő automatismust hoz létre. A gyakorlat folytán letesu~t a~tomi;t
tismus a figyelmezést közvetitő _izmok feszü~ésé_:e~ reagálván, képes.item fogJa 
az ebben begyakorolt egyént, az mgerek~:e .. masnal Jobban ,:figyelhetn~. A. meg
felelő izmok - jobban mondva refl.exkorok - begyakorlasa e szermt igazán 
befolyásolhatja a tudatosság tényét is. . . , .. „ .. .. 

Ily irányban begyakorolt emberek 1obban lesznek informálva .a ko~ulottuk 
történtekról tudatosabbakká válnak a világ szemléletében és e miatt biztosab
bakká fellépésükben, érdeklődöbbekké viselkedésükben és öntudatosabbakká 
összes magatartásukban. A kellően be nem gyakokoroltak ellenben azok lesznek, 
a kiknél feltaláljuk a szórakozottságot, a .:fi~elni k~p!el~nsége~, az öntudatos 
magatartás hiányát és a jellegzetes érdekkozonyt a vilag mgereivel szemben . . 

Hasonló állapotba juthat különben a :figyelemre begyakorolt au~omatis
mussal rendelkező egyén is, ha kiválóan fárasztó izommunkának tette ki magát. 
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Hosszas fárasztó hegymászás után pl. elvesztjük egy időre :figyelő-képessé
günket, addigra t. i., mig ujból ki nem pihentük magunkat. Hasonlóan járunk 
nehéz számviteli munkák teljesítése közben, vagy egyáltaljában a :figyelem 
automatismusát kifárasztó szellemi munka után. Ekkor is figyelni nehezen 
tudunk és szórakozottakká leszünk. 

Látjuk, hogy ezen esetben is az izmokna.k és az értelemnek kifárasztása 
egy és ugyanazon eredményhez vezet. 

A mit az intensitásra és a tudatosságra vonatkozólag mondottunk, érvény
ben marad a psyche associativ műveleteit illetőleg is. 

A képzetek összetársitását és meggátlását eszközlő izomfeszüléseknél, a vég
bevitt munka értékét illetőleg, szintén a feszülési különbözet és a begyakorlás 
foka dönt. 

A feszülési különbözet a képzetsorok intensitását, a gyakorlat az associatio 
hídjainak erősségét szabja ki, s azért mindkettő a képzettársitásnak kiváló ténye
zője. Memorálisálni pl. csak gyakorlás utján lehet, :figyelve pedig határozottan 
világosabban észlelünk. 

A képzettársitás actusában azonban még egy harmadik, t. i. a gátlás factora 
is szem előtt tartandó. 

Kimutattuk, hogy azon képzetek, melyek antagonistikus izomfeszüléssel 
járnak kapcsolatban, az egymásközti associatiót meg fogják gátolni. E ténynyel 
egyetemben egy egészen uj kérdés tárul elénk. Az t. i. valjon az izmok egy
oldalu gyakorlata nem-e alkalmas arra, hogy az antagonisták között fenálló 
természetes viszony megdöntését eredményezze? 

Behatóbb vizsgálatok adatai azt válaszolják, hogy: igen. 
Bizonyos, hogy egyes izomcsoportok, izmok, sőt izompamatok erősebb 

munkaképességre külön-külön begyakorolhatók. 
Ha ez igaz, akkor megtörténhetik az is, miszerint a begyakorolt és más 

be nem gyakorolt izmok közt fennállott volt antagonismus egyoldalu fokozódást 
nyer. Azaz a begyakorolt izom paralysálhatja majd a be nem gyakorolt izom 
feszüléseit, de viszont ez többé nem lehetséges.·- Már most kétségtelen, misze
rint ily viszonyok teremtése által a képzetgátlás művelete szenvedni fog. 
Képzetek keletkezhetnek, melyek erősebb izomfeszülés által kisértetvén, anta
gonistáik utján többé az öntudatba való fellépéstől vissza nem tarthatók. E gáto
latlan képzetek fellépendnek majd akkor is, a mikor az eszmetársulás folya
matába bele nem illenek, kényszerszerüleg támadnak és zavarólag ható asso
ciatiókat kötnek. 

Ilynemű képzetek gyakoriak és kényszerképzetek neve alatt ismeretesek. 
Ezek épp úgy származhatnak az izmok egyoldalu tulgyakoroltságából, mint 
viszont azoknak egyoldalu elgyengüléséből, a mint azt pl. neurastheniásoknál 
tapasztaljuk, kiknél egyes refl.exkörök izommunkája - kimerülés folytán -
munkaképességében tetemes kárt szokott szenvedni. - Ismét mutatkozik, hogy 
az izmok és az értelem megváltozott munkája egy azon psychikus változást 
szülheti. 

Mindenesetre kimutatható tény az, miszerint az izm9k egyoldalu gyakorlata 
az értelem associativ tevékenységére zavarólag hat. Es mivel az associatió 
tényében foglalódik össze éppen a szellemi tökéletesedés postulátuma; e körül
mény, izmaink egyoldalu gyakorlását illetőleg, minél nagyobb óvatosságra int. 

Az izomgyakorlat e nagy horderejű befolyása már azon typusban észlel
hető, mely az emberekre foglalkozásuk által mintegy ráruháztatik. Vannak mes
terségek, melyek úgyszólván a. velük foglalkozókról leolvashatók, A foglalko-
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zással járó egyoldalu izomgyakorlat jellegzetes testtartást, meghatározott moz
gásokat, sajátságos beszédmódot, különös észjárást, stb., söt - mint Henze 1 

kimutatta - még charakteristikus irásmodort is kölcsönöz az embereknek. -
Quetelet 2 már régen számokkal bizonyította, hogy a társadalom eseményei az 
emberek szokásai által vannak feltételezve, és hogy úgy az erények, mint a 
bünök minö- és mennyiségükben a nemhez, korhoz, foglalkozáshoz, stb. 
vannak kötve. - Guillard, 8 Descuret 4 és ujabban Lombroso 5 statisztikai 
adatokkal igazolják, hogy az emberek cselekvésmódja, szenvedélye, gondol
kodása határozott viszonyban áll azok foglalkozásával, egyenes kapcsolatba 
hozható Jtma társadalmi kör izommunkájával, melyben az egyes egyén felnevel
kedik. Es Coronel 6 mesteri tollal ecseteli azon állapotokat, melyek az excessiv 
egyoldalu izommunka által teremtetnek, a midőn a nagy gyárak testileg, 
lelkileg és erkölcsileg sülyedö munkásait bemutatja nekünk. 

Valóban, ha körültekintünk a világban és látjuk az észszerütlen dolgokban 
bámulatos energiát kifejtő különczöket, a figyelemre nem méltó kicsinységekben 
rendkívüli consequentiát mutató "smóh-okat, nem létező javakat hajhászó 
utópistákat, a jobbra érdemes erélylyel küzdő kalandorokat, valamint a cyni
kusok, pedansok, tékozlók, fukarok, élősködők, féltékenykedök, hazudozók, 
quii.rulánsok, gyűjtök, játékosok, öngyilkosok, stb. roppant seregét; sóhajtozva 
kell felkiáltanunk: mennyi egyoldalulag begyakorolt izommunka, mily helyte · 
lenül alkalmazott erö ! 

Még jellegzöbben kimutathatók az egyoldalu izommunkából eredő értelmi 
károk az elmebetegeknél. 

Tudjuk pl., hogy a heveny stupor typikus alakjait mozgáshiány, izom
elernyedés, izomfeszülés hiánya kíséri, és látjuk egyuttal, hogy e betegeknél 
az ingerbehatások tudatossá nem válnak. Hiányzik náluk a tudatosságot köz
vetitö izomfeszülés. Tapasztalhatjuk, hogy a kataleptikus rohamban látszólag 
élettelenül fekvő, vagy a kóros exstasis alatt a külvilágról mintegy tudomást 
nem vevö betegek, a fenálló erös izomfeszülések révén, mégis világos tudatos
sággal birnak. - Az epileptikus roham után, mely görcsös vonaglásaival kime
rülésig fárasztotta az izomzat egy jó részét, derengő, ködös öntudat marad 
vissza, jeléül annak, hogy a görcsös roham folytán az értelem műveleteit kisérő 
izomfeszülésekben jelentékeny zavarok állottak be. 

Hysteriásoknál már gyenge ingerekre erős izomfeszülések váltatnak ki s 
ezért a betegek tudatában a legcsekélyebb behatások is rendkívül nagy inten
sitást öltenek. Bizonyítja ezt a betegek szerfeletti reflexingerlékenysége, könnyü 
összerezzenése, görcsökbe esése, sőt még a hüdések látszólag indokolatlan bekö
vetkezése is, mely utóbbi a tulnagy izomfeszülések kifárasztó tömegében talál
hatja egyszerü magyarázatát. Ugyanez áll a hypochondriásokat illetőleg is, de 
csak azok zsigerérzeteire kiterjedőleg. Ezeket is rendkívül erős izomfeszülések 

1 A Henzo: Die Chirograrnrnatomautie, oder Lelll'e den Charakter, die Neigungen, 
die Eigenschaften und Fahigkeiten der Menschen aus der Handschrift zu erkennen. 
Leipzig 1862. 

2 A. Quetelet: Physique ou essai sur le développement des facultées de l'homme. 
Bruxelles. 1869. 

3 A. Guillard: Eléments de statistique humain ou démographiecomparée. Paris. 1855. 
4 J. B. F. Descuret: La médicine des passions ou les passions considérées clans leurs 

rapport avec les malaclies, les lois et la réligion. Paris. 1860. 
5 Cesare Lombroso: Der Verbrecher (Homo clelinquens) in anthropologischer, 

iirztlicher und juristischer Beziehung, aus dem italienischen. Hamburg. I. 1887. II. 1890. 
6 S. Sr. Coronel: In't Gooi. Amsterclam. 1863. 
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kísérik és emelik fel folyton az öntudatba. Ezek is tonikus görcsöket támaszt· 
hatnak, szülve a bypochondrikus téveszméket, és ezek is bénulásokhoz vezet
hetnek, nihilistikus képzeteket teremtve. Egyik esetben az izomfeszülések 
görcsös voltánál fogva a zsigerérzetek állandóan intensiv módon állíttatnak be 
az öntudatba, a másik esetben, az izomfeszülések hiánya miatt, a zsigerérzetek 
tudomásra nem jutnak s evvel együtt a zsigerek maguk is hiányzóknak tünnek. 
Egyebekben hypochondriásoknál a reactió nagy ingerekre is gyenge izomfeszü
lést mutat. 

A figyelmet közvetitö izomfeszülések zavarai elmebetegeknél szintén 
jelentkezhetnek. - Neurastheniásoknál pl. az idegrendszer kimerülésével a 
nyers izomerő csökkenése is kimutatható. Vele kapcsolatban fellép a figyelni
képtelenség, a szórakozottság. - A tébolyodottaknál ellenben, különösen a 
megfigyeltetési téveszmékben szenvedőknél a figyelem gyakorlottsága feltünöen 
külöli magát. Ezeknél már a testmozgás és magatartás maga is elárulja a meg-
felelő izomzat erőteljes működését. · 

Az izomfeszülések zavara kiterjedhet elmebetegeknél a képzetgátlás müve
leteire is. Feltünö pl., hogy míg a korlátlan mozgás, süfütesf\g és élénk mozgás
kedv által charakterisált heveny hallucinatorikus zavarodottságnál, úgymint a 
mániánál is, a képzetgátlás a minimumra szállhat, addig a mozgást nélkülöző 
melancholiás és stuporosus betegeknél e gátlás a legnagyobb fokot érheti el. 
A tünetek e találkozása nem véletlen. Könnyen elképzelhető, hogy mialatt az 
izomfeszülések antagonismusának teljes ellazulása úgy a képzet- mint a mozgás
gátolás fékeit oldja fel, azalatt az antagonismusnak tulságig való növekedése 
mozgást és képzetet keletkezésében egyaránt megakaszt. 

* 
Láthatjuk ezekből, hogy az elmebetegek kóros szellemi müködéseiben az 

izommunka zavaraira utaló analógiák szintén feltalálhatók. Szükséges volna 
ezeket kisérletileg behatóan tanulmányozni. E munkára vállalkoztam. Annál 
inkább, mivel a budapest-angyalföldi elmebeteg-ápoldában szerzett tapaszta
lataim erre különösen felhívtak. Mint ezen intézetnek egykori igazgató-főorvosa 
1887. évi jelentésemben már számokban adhattam kifejezést azon rendkívül 
kedvező befolyásnak, melyet a betegek izommunkája az elmebántalom javu
lására gyakorolt. Mialatt t. i. a gyógyithatlan betegek számára berendezett 
intézet beteglétszámából összesen csak 10·48% adathatott vissza javultan a tár
sadalomnak, addig az ápolda iparhelyiségeiben és mező-, valamint tej-gazda
ságában rendes munkával foglalkoztatott betegek közül 22·23% volt javult, 
keresetképes állapotban elbocsátható. Az összes javultan elbocsátottak 76·92%-ka 
tehát munkás beteg volt. 

Szembeszökőbben külöli magát az izmok egyoldalu gyakorlatából származó 
hátrány, a tér és idö fogalmait alkotó associativ tevékenységnél. 

Említettük volt, hogy a szemmozgások megszokott begyakorlása a balról 
jobbra való olvasásnál, minden ellenkező irányu mozgás igénybe vételekor, a tér 
megitélésében tévedésre ad alkalmat. Hasonlót mondottunk a jobb szemnek a 
bal, a balnak a jobb szem látóterét megítélő mozgásáról. Ez áll a térben 
tájékoztató minden egyéb mozgásfajra nézve is. Koeppeli adatai pl. a rajzot 
tanuló gyermekek hibás látásáról, csakis egyoldalu izomgyakorlat szüleményének 
tekinthetők. Ismeretes dolog többek között az is, hogy a hegylakók rosszul tájé
kozódnak a sikságban s megforditva a sikság lakói & hegyek között1 tisztán 
egyoldah1lag szerzett gyakorlottságnk II!iatt, -
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- Az egyoldalu gyakodásból eredő zavarok érvényre jutnak az i~ő?e~ táj~ko~
tató mozgásokat illetőleg is. A l~gzés, úgy mi,nt annak eg7es l!ha~~sai szmte~ 
tárgyát képezhetik a begyakorlasnak. - Az enekesek pl. enek!es kozb~n a ,ren _ 
destől eltérő légzési rhythmushoz szoknak. A szabadban mozgok n_:iáskent lelekk 
zenek, mint a szoba-ülő életmóduak. A gyermekek más tempoban ve~~n~. 
levegőt, mint az aggok. Az örömtelt életet élők légvétele~ eltérnek a sors uldo-
zöttek, a gondok és bánatok közt tengődők légzőm~~?ásait~~· . . . 

A gyermek fiatal organismusának egész valoJav~l ~ul n~k~ ,az mgerek 
beszivásának s ezért légvételeit általánosságban a belegzes pha~isah.oz al~a.~
mazza. Az elöregedett ember ellenben mindinkább elzárkózik a világ mgereitol 
s evvel egyetemben légzését is a kilégzés tempója szerint szabályozza. A gyermek 
ez okból átlag nagyobb izomfeszülésekkel fogja mérni az időt, mint az, ag?, s 
azért gyorsabban tünik számára az idő, mintsem az öreg embe.r sz~mara. 
Mindkét esetben a légzés miként való gyakorlata határozott. :--: A csil~a;g~s~ok s 
órások rendszerint nagy gyakorlottságra tesznek szert az idő megitelese~en. 
A könnyelmű időfecsérlők ellenben gyakorlatlanok az idő mérésében .. Az ~!ve
zetek között felnőtt emberek időben felületesen tájékozódnak és rnz idő pen~" 
elve bizonyára számos küzdelem és sok fáradalom árán jutott é~vényr~. !1-z egyik 
esetben az inspiratió izomfeszülése képezte az időegység typusat, a masikban az 
exspiratió-é. . 

A légzési ü1mok erősbödése önmagában ennélfogva -- mmt a gyak,orlat 
következménye - előnyöket fog nyujtani. Ha azonban . egyoldalulag akar az 
exspirationalis, akár az inspirationalis phásis megrögzitését czélozza, ez az 
időbeni helyes tájékozódás rovására fog történni: , . , 

A térben és időben való tájékozódás zavarai elmebetegeknel is szamtalan
szor megállapithatók. - Különös, hogy ezek főleg oly kóralak?knál ford~lnak 
elő, melyek a motorikus sphara határozott megbetegedésével ,Járnak karoltve. 
Igy pl. az előrehaladó hüdésekkel és epileptikus rohamokkal.paro_sult elme_z~va
roknál, az aggok butaságánál, a sklerosis multiplex, paralysis agitans, dehrrnm 
tremens, terminális butaság, stb. eseteiben, valamint a mérgezések azon alak
jainál, melyek - mint a hyoscinum, ólom, stb. mérgezés - mozgászavarokat 
is idéznek elő. - Természetes, hiszen az epileptikus roham a lég~ő- és sze~
mozgató izmokat is belévonja a görcsös vonaglásba és a progressiv pa!~lysis 
vagy sklerosis multiplex kórképében előforduló lökésszerű, néha ~xplos10khoz 
hasonló légvételek, spaRtikus s ataktikus légző- ee szem-mozgasok, stb., a 
tájékozó-képesség romlására kell hogy legyenek. - A véres, a~y~uta f?ly~man 
létrejövő féloldali hüdések következtében is sokszor láttam mar időben es terhen 
való teljes tájékozatlanságot fellépni. . 
· A gyakorlat befolyása kiterjed természetesen a ke~ély~rzelm~kre is. -
<tKi kételkednék benne - mondja Du Bois Reymond - miszerint Heme gyakm
lattal birt abban, hogy érzelmeinek dagályát akarattal növelje, hogy ~ keserve~ 
ez önalkotta forrásából halhatatlan panaszokat fakasszon ! „ - A mmdennapi 
tapasztalat tényleg mutatja, miszerint organismusunk a kedélyhangulatokra és 
érzelmekre - s pedig egyoldalulag is - begyakor?lh.ató. . , , , 

Láthatni családokat, melyekben az egymáskozti szere~et szmte korsa~ga 
fajul. Egyik a másikért szenved. Mindegyik a többiek,_miatt kesereg. Egesz 
életük a fájdalmak sűrű lánczolata, mert e hangulat reaJuk van nev,elve, i_nert 
saját örömeikkel szemben csupa gondos szeretetből érzéketlenek.:-- Mas csalad~k 
más hangulatban nevelkednek fel. Majd örökös az e~ymássah el~ge~etlense~ 
körükben, majd fenhéjázó büszkeséggel telnek el egymasnak legparanyibb tettei 
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felett, majd ismét folytonos kaján irigységgel nézi egyik a másiknak si~ereit, 
majd pedig czivakodó haraggal és bosszúvágygyal ölik egymásnak lelkuletét. 
Mindegyikre be lettek gyakorolva. .. 

Mekkora szerepet játszik ebben a nevelés, arról meggyőződhetunk, ha 
egymással összehasonlítjuk a játszótársai körében és a nevelőnő oldala mellett 
felnőtt gyermeket. Ha né:zzük, mint élvezi az előbbi vig életét, IIl.i~t ör~?nd a 
hozzá rokon elem pajzánságainak, mint ömlik egész lényé_n á~ az orom s ~oke~,v 
érzülete; szinte sajnálattal szemléljük akkor a társadalmi etiquette szerm~ JOl 
felnevelt növendéket, a mint aggódva tekint minden mozdulatnál nevelőnőJére, 
a mint félve lépdel annak oldala mellett és a mint ijedelmek árán mer csak a 
fékezetlen mozgás, a pajkos katonásdi élveire gon?olni. -:--- Lehet~_tl~n,_ hogy e.z 
utóbbira reá ne neveltessenek a kellemetlrn . érzuletek izomfeszulesei, a mit 
később az iskolákban divó tanitási methodus még csak öregbiteni alkalmas. 
Hiszen mód sem nyújtatik e gyermeknek a vidámság kellemes érzelmeire vér-
edény-izomzatát begyakorolhatni ! . 

Valóban vannak emberek, minők többnyire az ugynevezett «hibásab, 
puposak, bénák, stb., kik derült hangulatra alig hozhatók. Ezek rendesen nem 
élvezhették a gyermekévek örömeit. Kedélyük kedves érzelmekre begyakorolva 
nincs. Ellenben vannak olyanok is, kiknek derült hangulata ellentétes érzelmek 
gerjedését legfeljebb mulólag engedvén, vidám könnyelmíí.séggel élik ~t az él~t~t, 
még akkor is, ha az több bánatot hozna reájuk, mint örömet. Egyik es masik 
esetben is a kedélyérzelmeket közvetitő véredényizmok egyoldalu begyakor
lása az ok, hogy az érzületek szükséges harmoniája bennük megzavartatott. . 

. Az egyoldaluság még gyakoribb az egyes érzelem-fajokra vonatkoz~lag. Ki 
ne tudná pl., hogy némely emberben mily hiányosan fejlődvék az eth1kus é_s 
üsthetikus érzelmek ! Hányan vannak, kik magasztosabb eszmékért lelkesedm, 
a szépért buzdulni, vagy a nemes- és igazért hevülni épenséggel képtel_en~~ ! 
Mily nagy azoknak száma, kik nem birnak az igazi remekmíí. és a pnmitiv 
utánzat közt különbséget tenni ! Mekkora tömeg az, melyet a műépitészet leg
szembeszökőbb hibái, a dimensiók aránytalanságai, nem sértenek! Hány_en;iber 
akad, ki tisztességesnek vallja azt, mit az egész művelt világ érzülete ehtél ! 
Hány foglalkozásmód neveli rá az egyénre a csalafintaság nemtelen ügyességeit ! 
És mennyi gaz, tolvaj, csaló csak azért válik azzá, mert,más)ocialis érzelme~et 
nem ismer! Tagadhatatlan, miszerint a javitó intézetek feladata sem lehet mas, 
mint ama érzelmekre gyakorolni be az egyént, a melyeket nélkülözni'.kénytelen. 

Ezen érzelmeknél is független marad azol;, intensitása és tu_datossága az 
izomerőtől, a gyakorlottsággal azonban egyenes~arányban növekedik. . , 

Elme betegeknél az érzelmek rendellenességei szintén előkelő szerepet Jat
szanak. Legszembetünőbben nyilvánulnak ezek egyrészt azon-- kóralakokn~l, 
melyeknél - mint a melancholiánál és mániánál, - az agy megvá~tozott ;er
keringési viszonyaira és a véredények ürtér-változásaira lehet utalm; má_sreszt 
azoknál, melyeknél - mint a hűdéses és senilis elmezavaroknál, valammt,az 
alkoholismusnál - a vasomotorikus hüdés napirenden van. Mindkét soru ala
koknál a véredények izomfeszülései abnormitásoknak vannak alávetve s azért 
nehéz volna az utóbbiak és a kóros hangulatok közötti összefüggést tagadásba 
venni. - Epileptikusoknál a kedélyhangulatok szabálytalanságai szint~n ism~
retesek. Hogy e betegségnél a vasomotorikus aura, a verejtékezés paroxismusai, 
valamint az ugynevezett epilepsia vasomotoria tünetei a véredényrendszer részt
vételét a kóros bántalomban kétségtelenné teszik, nem szükséges különösen 
bizonyitgatni. - Egészen más alapon jut kifejlődésre a kedélyérzelmek rend-
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ellenessége az ugynevezett «moral insanity» kóralakjainál. ~udju_k, ho_gy ezek,nél 
a vasomotorikus functiók fejlődéshibái, mint a degenerat10 tunete1 csak ugy 
kimutathatók, mint akár a gügye idiotáknál. , , , 

Mit mondjunk végre az akaratról? Ennél hasonloan csak a felsorol~ tenyezök 
szerepelhetnek. - Az akaratos mozgást kiváltó inger intensitás~, llgymmt annak 
tudatossága csakoly független az ingertől és ann~k be_gyako7lasa csakoly ered-
ményekhez fog vezetni ennél is, mint valamennyi eddig emhte~t .~setben. . 

Lényeges különbség támad azonban abb~?: ~~gy -: eltexol~g, az ~dd1g 
említett leiki műveletektől - az akarat izomfeszules1 erzete1hez valosagos izom
mozgások is csatlakoznak. - Miután pedig minden izomi;nozg_ás erél!'e az 
izom hosszától és rostjainak számától függ, kétségtelen, ~1szermt ~z izmok 
nyers ereje a mozgás erélyével elµ'enes _arány~an fog állam. A dus izomzatu 
organismus tetterősebb leszen, mmt az izomgyonge. . , 

De hogy az akaratos mozgás végbe vitessék, azaz, hogy ~z aka;at r:y1lv~
nuljon,erre az associativ kapcsok hálózatának és agátlás mecham~musa~ak ige? is 
van befolyása, az izomerőnek azonban nem. Az akarat szabadsaga egeszen fug-
getlen az izomerőtöl. , , 

Az izomerő némi befolyása mindazonáltal el nem :agad~ato. E befoly~s 
másodlagos természetű és abban nyilvánul, h_ogy a bevegz_ett izo~munka __ er,ö
telje és sikere épen úgy jut tudomásunkra, mmt a legcsekelyeb~ izo.mfeszules. 
Mivel az erősebb munka többet győz a gyengénél és a munkában elert s~ker tu?ata 
associálódik az öntudat tartalmával: az izomerő érzete is szüntelen UJabb k1sér
letekre bátoritand. Az erő tudata tehát munkára biztat, s ezért az izomg~zdag 
emberek mindig bátrabbak, önérzetesebbek s tettre készebbek lesznek, mm: az 
izomszegények. - Tulnagy erő azonban itt is mer~~zségre sőt ~a~me~ős?gre 
vezet, mely nem egyéb, mint az izomerő fölénye a szukséges asso?1ativ g~~lasok 
fölött. - Ellenkező áll a sugallásra hajló, minden oldalról befolyasolhato izom
gyenge egyéneknél, kiknél a suggestio-szülte izomfeszülés már elegendő a reflex-
kör határozott kiszabására. . 

Az egyoldaluság tehát az izmok akaratos munka_képe~sé~ében is ~eg
bosszulja magát, a mint azt a hetvenkedő krakéler-ek, a s1kere1k altal, elvakit?tt 
jövevények, a hangzatos fellépésük utján sikereket arató kapas~kodo~, a mu;
denben kotnyeleskedő, mert mindenhez érteni akaró tolakodok es a~ mgadozo. 
bizonytalan, tirinákó, tulszerény magatartásuk miatt tovább s előbbr? nem 
jutó bátortalanok serege bizonyítja, kiknél valamennyinél_ nyug~alan teve~eny
ségük avagy bátortalanságuk rugója csak az egyoldalu I~?merőben, vagyis az 
ebben való elbizakodásban, illetőleg bizalmatlanságban reJhk, akár leg7e~ ezen 
izomerő durva nyers hustömeg, akár pedig :finoman begyakorlott kaprazatos 
"modor. . 

Az akarat kóros elváltozásai jellegezik az elmebetegek ténykedéseit, is. 
Mondhatni, hogy ama kóralakoknál jelentkezik legkiválóbban, m~lyeknel a 
mozgás spharájában fellépő alteratiók a legszembeszökőb~_ek. - M1helye~t a 
paralytikusok izomfeszüléseiről elismerjük, _mikép __ azok h~dés~s g!engeseg~t 
mutatnak, erőtlenek, bizonytalanok : el kell ismernunk azt is, mISzer~nt ezekn_el 
az antagonismus egészséges viszonyai általu~ ~egzavartatnak. ,Az ~zon;feszu
lések egy nagy része a megszokott antagomstikus ell~nsulyozast, tob~e i;em 
nyeri és ennélfogva mozgáslétesülést eredményez ott is~ hol azelőtt, ep a~a
potban, mozgásgátlás jött volt létr~. Hasonló ~-k~ól b~mhk n:eg ~ beteg~kr:el a 
képzetgátlás mechanismusa is. Aranyban a hudesek mgadozo valtako~asa1val, 
antagonismusok támadnak és vesznek el egymásután, alkalmat adva ezaltal, az 
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antagonistikus ellensulytól felszabadult izmok tonikus feszülései utján, a mulé
kony téveszmék legsűrűbb sorainak is feltámasztásám. A tudatosságot közvetítő 
izomfeszülés egyfelől gátolatlanul viszi fel a képzeteket az öntudatba, más
felül ingerként szolgál ujabb reflex- kör kiváltására. Ezen utóbbi az előbbenivel 
ugyanazonos izomfeszüléssel fog végződni, már csak azért is, mivel az antago
nistájától felszabadult izom fölényben maradand. 

A hyperbulia tünete tehát, a mint azt a maniakális betegek külölik, a nor
malis izom-antagonismus megdöléséböl magyarázható ki. Viszont, az abulia 
jelensége, miként azt a stuporosus, atoniás, melancholiás és némely hysteriás, 
stb. betegeknél észlelhetjük, az antagonismus kóros és merev egyensulyára vezet
hető vissza. - Az atoniás beteg, kinél e tünetet legjobban láthatjuk kifej
lődve, tényleg nem mozog, s ha felgyógyulása után kérdezzük, miért volt oly 
mozdulatlan ? azt feleli mert akarni nem tudott. Hasonlót vall a hysteriás vagy 
hypochondriás beteg is. A stuporosus ellenben mire sem emlékszik vissza. 

Akár képzeljük már most - mit a kísérletnek kell eldöntenie - meggá
tolva a tudatosságot közvetítő izomfeszülésnek, akár a reflex-kört bezáró izom
összehuzódásnak, akár pedig mindkettőnek egyszerre létrejövetelét: tény egy
előre az, hogy mindeme betegeknél az izmok működés-zavara megállapítható. 
A zavar pedig sem az izmok erőtelje, sem azoknak gyengesége által feltétele
zettnek nem mutatkozván (hiszen a stuporosusok izmai pl. kifogástalanok lehet
nek), előidézése tekintetében csak azon elvesztett egyensuly vádolható, mely 
egyensulynak az antagonismus mechanismusában, normalis viszonyok közt, min
denkor szilárdan kell állania. 

* 

Az eddig igen rövid összegezésben és egyelőre csakis odavetöleg felsorol
takból kitünik, hogy az értelem lelki eseményeire az izomerőnek magában -
mint mozgató erőnek - egyenes befolyása nincs. Annál nagyobb szerepe jut 
az izomgyakorlatnak. Ennek üdvös hatása azonban csak odáig terjed, a meddig 
tulzásokba át nem megyen, a miglen egyoldaluvá nem válik. 

A mérsékelten erősödött, soha tul nem fárasztott, fímctionalis hivatásához 
arányban gyakorlott izom - ezek szerint - nemcsak a testi egészségnek, hanem 
a lelki üdeségnek és müveltségnek is legbiztosabb záloga. 

Ezt elismerve habozás nélkül utalhatunk azon módszerekre, melyek a 
testgyakorlás czéljaira legtöbb erdménynyel kecsegtetnek. 

A testgyakorlás három módszerét ismerjük. A szer-, rend- és szabad-torná
szatot. Ez utóbbit főleg a testgyakorló játék képviseli. 

A szertornászat rendszere, a mennyiben kivétel nélkül egyes izomcsopor
tokat vagy izmokat erősít ; a mennyiben ezeket tulságos mérvben - tehát 
egyolclalulag - gyakorolja; a mennyiben őket a test organisatiójával ellentét
ben, hivatáeuk czéljától elütőleg edzi meg; és a mennyiben az izommunka 
aránytalan fejlesztését eszközölve, ez által az értelem rovására dolgozik: a tor
nászat oly módszerének kell tekintenünk, mely gyakorlati hasznot nem ígér, 
sőt káros eredményekhez vezethet, s azért a test és lélek nevelése körül elvben is 
már elvetendő. 

A testgyakorlat második alakja az úgynevezett rend-tornászat. Ennél termé
szetellenes mozgások nem müveltetnek. Minthogy általa a :figyelem, a mozgás
gátlás, az időben és térben való tájékozódás és az akarat szabályozására alkalom 
nyujtatik, üdvös, haszonnal alkalmazható. 

De bár a testgyakorlat e neme a test-tartásra, a mozgások ildomára, a tag-
15':' 
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lejtések könnyedségére és - a lelki életet illetöle~ - főleg az akar~t és 
figyelem fegyelmezésére előkelö befolyással lehet, a mmt azt pl. a katonasagn~l 
látjuk; hatása minden irány~an kiel~g~tőnek méf!sem mondható .. - ~gyf~lul 
majd kizárólag a test mozg~sa7t ne_mes1tő aut?.~at1smusokat ,n~veh, mas~elul a 
képzet-társitásnak s a kedelyelet izon;i~unkaJa~ak , gyakorlasa~~z hozza nem 
járul. De sőt, a figyelmet egyoldal-~ll~g igenybe veve_ ~s„g~o:san ~arnsztva, kelle
metlen kedélyérzelmeket kelt, m1 altal a szellem feJlodesere ketszeresen zava-
rólag hat. . , . 

Hozzájárul még ehhez az is,. hogy, a torna ~zen f~Ja az, eg~esek ,eg?'em 
szervezetéhez alkalmazkodni nem birs ezaltal a tornaszok Java reszere mar arta
lommal van akkor is, midőn azoknak egy másik része még jó eredménynyel 
végzi munkáját. . . . , . 

Hátra maradna a testgyakorlat harmadik alakja, t. i. a szabad ta1 sas 

játék. 'l · , k' 'l' l"k · · t t ' t ez utolso' Az eddig tárgyaltakbo is mar iv1 ag i , m1szer.m a _orna~za ... 
neme leginkább felelhet meg a test és szellem nevelese tekmteteben felmerulö 
követelményeknek. A különböző játékokban való ügyesség s_zerzése ~l:y . auto
matismusokat létesít, melyek természetesek lévén, az orgamsmus czelJait leg-
inkább elégitik ki s leginkább segitik elö. , , , , 

Azonkivül a játék közepette egymás után sorakozo mozgasok terbell: ~s 
időben folyton változó, alig ismétlödö variatiókat követelvén, nemcsa~ a~. ido
beli és térbeli tájékozódásban tökéletesitenek, hanem a _figyele~n~k IS szunet; 
lenül változó tápot nyujtván, ezt is állandóan·gyakoroltatJák, a nelkul, hogy rea 
fárasztólag hatnának. . 

Az elfáradás a torna e neménél semmiesetre sem oly gyors es oly nagy 
mint a rendtornászat közben, mert az izomfeszülések a térre, időre és kedély
érzelmekre is, s igy egyáltaljában a mozgások nagyo?b l~öré~·e te~je~nek. Tény
leg a játékbeli sikerek és balsikerek, a szerzett elönyok es hat~anyok, a fel: 
merülő remény és aggodalom, az ambitiót hevitö versen~é~, mmdmegannp 
tág tért nyit a kedélyérzelmek gyakorlatára, mi mellett egy1kok ,sem mara~~an 
állandó, a figyelem s az akarat sem követelvén szakadatlan t~rt~s, megfeszite~~' 
a játék sora alkalmat nyitván a legbonyolódottabb kép~ettars1~as?k s le?szo
vődményesebb itélö-következtetések leperegtetésére, és __ vewe. a Játe~szabaly?k 
bőséges alapot szolgáltatván a mozgásgátlások keresztulv1tele~·e: mmd~n- ket
ségen felül áll, hogy a szabad társas játék a test és értelem legjobb, leghalasabb 
és legkellemesebb gyakorló esz~c?Zf· .. . , , 

Azon körülmény, hogy e Jatekok kozben mmden egyes resztve~ön~k szab~d
ságában áll a saját organismusa által követelt mozg~sokat szukseg. sze;mt 
végezni, az elfáradást kikerülni, igényeihez mérten p1h~nöket tart~m! ~zov~l 
organismusának individuális szükségleteihez a~kalmazkodm s azokat kieleg1tem: 
e körülmény a módszer becsét még csak emeh. . . 

Mindezen előnyöket a rendtornászat alig, va_gy épen nem nyuJtatJa s 
azért az a szabad testgyakorlattal egy sorba nem álhthato. 

A szabad játékok minden faja érték~el bir. ~lönyö~ lesz azonban azo~ban 
minél nagyobb váltakozást életbe lép~etn!, valammt veluk a komol:y munkat, a 
tanulást minél gyakrabban megszakitam. - A gyermekek e.z~ mmden beok
tatás nélkül maguktól is teszik és játékaikat sokszor felcserélgetik. 

Ily alakban a szabad tornász.ás szóra~oztató -~~t~s~vá l~szen, a figyel~et 
izmositja, az akaratot fegyelmezi, a kedelyt felud1ti. es az ertelem mecha;m~s
musát gyakorolni engedi. További következménye pedig az, hogy az ezek reven 

felfrissült elme a neki kiszabott nehéz munkához ismét ujult erőkkel térhet 
vissza. 

E játékok a gyermekkortól kezdve az erők hanyatlása koráig czélszerűen 
űzhetök, sport-alakban kedvtöltésül szolgálhatnak, és ha mentek minden káros 
athletistikus törekvéstől, ha mentek az egyoldaluság vádjától, ha változatosan 
gyakoroltatnak, minden irányban egyképen művelvén a test és szellem képes
ségeit: majd erős testű, szivós életű, nemes kedélyű és ügyes értelmű nemze
déket nevelnek nekünk, mely a létérti küzdelemben szilárdan állja meg helyét 
és a fajfentartás magasztos küldetésében hazánknak megóvja évezredes helyét. 

Romboljuk szét szaporán iskoláink veszélyes tornaszereit és siessünk szabad 
játszótereket készíteni gyermekeink számára! 

13. 

AZ AGORAPHOBIÁRÓL (TÉRISZONY) ÉS ROKON 
BETEGSÉGEKRŐL EGY ESET KAPCSÁN. 

Dr. SCHEIBER S. H.-tól. 

Az idegbetegségek nagy és még részben igen homályos terén számos kór
alakkal találkozunk, e melyekben a félelem, a szorongási érzés majd lényeges 
majd főszerepet játszik; természetesen oly félelmi érzés, a mely az adott viszo
nyok által nincs indokolva, tehát kóros természetű. Az ily állapotot pathopho
biának szokták nevezni és különféle rárgyak és viszonyok által elöidéztetik, a 
melyek rendes körülmények között egészen közömbösek az emberre nézve. 
A pathophobiát elöidézö körülmények szerint kétféle kategóriát lehet meg· 
külömböztetni, t. i. a) a félelem csak bizonyos és határozott tárgyak és 
viszonyok által idéztetik elö - monophobia - b) az általános félelem -
panophobia - a melynél a beteg mindenütt és mindenkor aggodalomban 
és félelemben van. 

A pathophobia mindenekelőtt nagy szerepet játszik a melancholiában, 
a hol többnyire a pr~cordialis szorongás jellegét viseli. De még jelentékenyebb 
a szerepe ama kóralakokban, a melyeket a francziák <cdélire émolive>i elneve
zés alatt összegeznek. Az ebben szenvedők az egészséges és elmekóros állapot 
között állanak, egyszerre és váratlanul a félelem érzésétől meglepetnek, a mely
nek indokolatlan voltát ök maguk is belátják ugyan, de a legjobb akarat 
mellett nem birnak töle megszabadulni. Az efféle betegek különben a félelmi 
érzés mellett még közönségesen ú. n. kényszerképzetek behatása alatt állanak. 

Végre ismerünk egy kórcsoportot, a melyben a félelem minden következ
ményes kó1jeleneteivel a betegség lényegét és főmozzanatát képezi. Az idetartozó 
kóralakok ama különböző tárgyak és viszonyok szerint, a melyek a félelmet 
előidézik, igen különbözök. Ezekhez tartoznak az agora.phobia (tériszony), 
claustro- vagy clytrophobia (szobaiszony), amaxaphobia (kocsiiszony), koinoni· 
phobia (társaságiszony) stb. 

Eme kóros állapotok majd tökéletesen egészséges, majd pedig és leg
többnyire neurastheniás és ideges öröklésü egyéneknél fordulnak elö. Közöttük 
a leggyakoribb és legismertebb alak az agoraphobia, a melyly~l itt főleg foglal
kozni és ennek kapcsán egy általam észlelt idevágó esetet közölni fogok, a mely, 
mint látni fogjuk, több pontban eltér a tériszony közör..séges, chablon.::1z"'ni. 
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alakjától és egy másik ilynemü kóralakkal, t. i. a iársaság-iszonynyal szö
vődve van. 

Az agoraphobia kó1jelei a következők: a beteget azonnal, a mint ;al~m~ly 
szükebb utczából egy szabad térre ér, egyszerre a félelem, ~- retteg~s e~zese 
elfogja, sziv- és mellszorulást kap, az egész t~st reme?ésbe JOn, maJd hideg, 
majd meleg érzése van, a bőrt izzadság lepi el, az izmok ellazulnak, nei::r: 
mer tovább mozogni és állva marad, mintha a földhöz .. ragadt volna. E me}le 
néha émelygés, káprázás vagy fülzúgás társul, de az ontudat soha sem vesz 
el tökéletesen, legföllebb, ha iszonyu félelmében a beteg kissé zavart lesz. . 

E szorongási érzés kisebb, ha a téren át kocsi jár, vagy ha a beteg valamire 
(bot, esernyő) támaszkodik, vagy valakivel karonfogva átmegy a téren, ámbár 
egészen még így sem tünik el. Igy például Westphal egy betege azt vallotta, 
hogy ha este valamely téren át kellett mennie, úgy segített magán, hogy egy 
demi-monde-féle nöt megszólított, a kivel aztán karonfogva átment. Mások 
meg úgy segítenek magukon, hogy a teret a házak mellett körüljárják, me!t 
minél közelebb vannak a házsorhoz, annál biztosabban és könnyebben érzik 
magukat. 

Némelyek azonban nemcsak akkor lepetnek meg a szorongás érzésétől, ha 
szabad térre jönnek, hanem akkor is, ha liosszu és széles utczán át haladn~k, 
különösen ha kevés ember jár az utczán és ha a boltok zárva vannak, mmt 
pl. este vagy ünnepnapokon, a mikor t. i. monoton kinézésü hosszu fro~t 
mellett kell járniok. Mások meg akkor is kapják a tériszony symptomáit, 
ha sok ember közé jutnak, mint pl. a szinházban vagy templomban. 

Vannak ezenkívül még más különféle alakjai a monophobiának.1 Igy meg
kapják némelyek a szorongási érzést mindama fentjelzett tünetek kíséretében, 
ha zárt helyiségben, pl. szobában tartózkodnak. Ezen állapotot claustro- vagy 
clitmphobjának nevezik. Némelyek meg félnek az országuton, tehát a szabad
ban kocsiban járni, mások egy általában félnek az utazástól akár. kocsin, 
akár vasuton, akár gyalog; még mások félnek az emeleten tartózkodni. Igy én 
is ismerek egy beteget, ki kényszer-képzetekben szenvedett és kénytelen volt 
első emeleti lakását odahagyni és egy földszintibe költözni, hogy csak félel
métől megszabaduljon. 

Nagy polemia folyt egy időben Westphal és Benedikt között a fölött, 
valjon az agoraphobiánál a beteg szédülést kap-e, mintha valaki a magasság
ból a mélysegbe néz és a szorongási érzés csak e szédülésnek a következménye 
lenne, a mint Benedikt állította, vagy valjon a szédülés egészen hiányzik, 
a mint Westphal mondja, és a félelmi érzés egyenes és közvetlen nyilvánulása 
a tériszonynak. E véleménykülönbség szerint a betegség különböző elnevezéseket 
is kapott. Benedikt, 2 a ki még Westphal előtt irt le egy idevágó esetet, ezt 
•íPlatzschwindel>i ·nek nevezte, holott az agoraphobia elnevezés, a mi tér
iszonyt - ccPlatzangsti> - jelent, Westphaltól származik 3 és ál~alában elf?gad
tatott. Az első azonban, a ki e betegséget még sokkal előbb mmt Benedikt és 
WestP.hal ccSchwindelangst» név alatt leírta egy Brück nevü osnab.rücki. orvos 
volt. Ő első esetét 1832-ben, a másodikat 1866-ban írta le, még pedig maJdnem 

1 A ccmonophobia" elnevezés oly állapotra is alkalmaztatik, ha valaki fél magányo
san lenni. 

2 Wiener Allg. Medicin. Zeitung, 1870. . . 
s Archiv f. Psychiatrie, III. köt'. 1872. Realencyclopaedie der gesammten Heilkunde. 
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ugyanazon symptomákkal, mint a két nevezett autor a maga eseteit.* A Brück 
által használt elnevezes elég charakteristikus, miután a Benedikt és Westphal 
által használt különböző elnevezéseket magában egyesíti. 

Az agarophóbia tisztán psychikus folyamaton alapszik . . Röller szerint a 
szorongási érzés a nyultagynak működési zavarában áll, a mely gyengébb 
fokaiban, mint nehézségi érzés a mellen és szivtájon, magasabb fokaiban, 
mint az élet veszélyeztetésének érzete jön öntudatunkhoz. A nyultagy ama 
jelzett működési zavara a vagusból kiinduló légzési, vérkeringési és emésztési, 
másodlagosan pedig trophikus zavarokra viendök vissza. Részben a sympathikus 
ingerlési zavara is közreműködik. Az egyes itt számba jövő symptomák a 
következők : légzési gátlás, lassu, felületes és szabálytalan légzés, gyakori vagy 
lassu és kicsiny érlökés, émelygés, hányási inger, bélkorogás, hasmenés és reá 
következő székrekedés. 

Az agoraphobia aetiologiáf át illetőleg, mindenesetre az ideges öröklés és 
hajlamosság nagy szerepet játszanak a tériszony kifejlödésénél, de nem minden 
esetben. Sok esetben a neurasthenia kíséretében előfordul, néha idült gyomor
bajok vagy más idegbántalmak révén fejlődik ki. Sok esetben azonban az ok 
ismeretlen és tökéletesen egészséges egyénaknél találtatik. 

A prognosis sok esetben kedvező. Némely eset teljesen meggyógyul; más 
esetben a tériszony symptomái annyira gyengülnek, hogy az embert foglalko
zásában és életviszonyaiban nem zavarják. Más esetben meg a betegség egész 
életen át tart. 

A mi a therapíát illeti, a fősúlyt az orvosna.k a psychikus befolyásra kell 
fektetni; de azután az életviszonyok és a klíma változása, utazás egy megbízott 
barát kíséretében néha jó hatással van. Azonkívül a hidegviz-gyógymód elösegiti 
a javulást. Benedikt dicséri a fej galvanizálását. - Esetemben a faradikus 
fürdök kitünö hatással voltak, a mint azt alább látni fogjuk. A clausthrophobiá
val complikált idegbetegség (paralysis agitans) egy esetében galvanizálásra 
legelőször is a claustrophobia symptómái javultak. 

Ezek után áttérek az én esetemre, a mely egy P. J. nevü erős testalkotásu, 
magas termetű, jobb családból származó 26 éves fiatal embert illeti, a ki a 
mult évben kezelésem alatt volt. Fiatalabb korában sokat onanizált, több év 
óta gyakori emésztési zavarban szenved; állítólag könnyen és sokszor elrontja 
a gyomrát, a mely azonban csakhamar ismét helyre áll; azután majd szék
rekedésben, majd hasmenésben szenved. Az utolsó időben kis foku nemi 
gyengeség is mutatkozott nála, a mennyiben a merevség nem eléggé erélyes, 
vagy az ejaculatio kelleténél előbb történik. Mintegy 3 év óta gyakori vizelési 
ingere van, úgy hogy két óránként kell vizelnie. 

A beteg az évnek legnagyobb részét falun tölti, szülei birtokán, a hol 
mezőgazdasággal foglalkozik és csak télen tartózkodik 1-2 hónapot szüleivel 
együtt a fővárosban. Ha otthon van, a fentemlitetteken kívül nincs semmi más 
baja, jól és erősen érzi magát, akár egész napon a vadászaton lehet vagy bármit 
csinálhat, a nélkül hogy kifáradna vagy szédülést vagy szorongást érezne. 
Mihelyt azonban a városba jön és csak egy negyed óráig az utczákon sétál, 
először szédülést kap, azután mellszorulást érez, tagjai elgyengülnek, izzadás 
lepi el a testét, a gyomra keveredni kezd, émelygést és hányingert kap. 
E tünetek még fokozódnak, ha valamely szabad térre jön és azon át kell járni 

"' Hufelancl's Jourual. 1832, és Deutsche Klinik. 1866. 
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Ugyan-e tünetek mutatkoznak akkor is, ha valahová vendégségbe megy éS 
feszült társaságban van, úgyszintén ha szinházba vagy kávéházba megy. 

Ha az utczákon jár akkor a jelzett symptomák hamarább jelentkeznek, 
ha sok ember jár az utc~án, ha tolongás van, ha sokat ki kell kerülni -~s .. a 
sokaság közé elegyedni. Ha odahaza vagy jó barátok vagy rokonok kozott 
van, akkor ama kellemetlen symptomák nem jelentke~nek és bármily na~y 
a társaság is, ha különben nem rossz a gyomra, a legiobb étvágygyal es~ak. 
Ha pedig feszes társaságban van, vagy valahová ebédre vagy estélyre van hiva, 
akkor szédülést ugyan nem kap, de kábultság fogia el 3'. fejét, szorongást_ -~s 
különösen émelygést, hányingert kap. Ha ilyenkor a legJobb étvágygya_l JOil 

ebédhez vagy vacsorához, azonnal elveszti étvágyát és kezd émelyegm. Az 
első ételnél még megjárja, akkor még a falatokat le birja _hozni, _de ~ár a 
másodiknál a legjobb akarat és erőfeszités mellett sem b1r enm, mmden 
falatnál azt gondolja, hogy ki kell hánynia és miután azt visszatartani törek
szik, szorongási izzadás (Angstschweiss) lepi el és nyelési és légzési nehéz-
séget kap. . 

Azután a roham különböző intensitással lép fel a különböző helyzet szerint, 
a melybe a beteg kerül. Ha oly társaságban .van, a hol a vendégek nem ülne~ 
valamennyien egy asztalnál, hanem, mint pl. thea-estélyeknél szokott lenni, 
fesztelenül folyik a mulatság, úgy, hogy az egyik leül az asztalhoz, megiszsza 
a theáját, holott a másik ide s oda járkál a teremben, és észrevétlenül távoz
hatik is a társaságból, akkor a roham könnyebb, mintha valamennyien az asz
talnál ülnek és menekülés lehetetlen. Épen úgy van a beteg a szinházzal is, ha 
a padsor szélén ül, a hol tudja, hogy ha esetleg _hányni kellene is, -~a~ar 
kimenekülhet, akkor a roham sokkal könnyebb, mmtha a padsorban ul ; ily 
esetben a kábultság, szorongási érzés és hányinger sokkal erősebb, mert tudja, 
hogy ha hányni kellene, kellemetlen helyzetben volna és a mellette ülőket 
zavarni kellene. 

Nevezetes a dologban azonban az, hogy a legnagyobb foku émelygés és 
hányinger mellett még sem hány soha a beteg. Ez talán azáltal magyarázható, 
hogy a hányás visszatartása által a központi idegrendszer működése más cen
trumok felé tereltetik, illetve más functionális zavarokra átvitetik, mint a 
milyenek a szorongási izzadás, a nyelési és légzési nehézség, a melyek 
levezetőkül szolgálnak a gyomor túlizgatott állapota ellenében. 

Megemlitenrlő még, hogy a beteg ily roham alkalmával mindig könnyeb
bitve érezte magát, ha egy kevés cognacot vagy rumot ivott vagy egy pár menta
czukorkát vett magához, miért is ezen ingredencziák nélkül nem ment el soha 
hazulról. A javulás azonban csak 5-10 perczig tartott, a mire azután a rosszul
lét ismét beállt. 

A közelebbi vizsgálatnál még a következőket lehetett constatálni: A jobb 
oldalon a tapintási és electrocutánérzés gyengébb mint a baloldalon, a bör
refl.exek és a lábtünemény hiányzanak, a térdreflexek csak igen gyengén 
kiválthatók. Fejfájás ritka, másnemű fájdalmak nincsenek, beszédzavar nincs, 
a pupillák jól reagálnak és egyenlő nagyságuak, a légzési és vérkeringési 
szervekben semmi organikus elváltozás. Az izomrendszerben semmi rendelle
nesség. A nyelv fehér lepellel borítva. A hasfal puha, nyomásra sehol sem 
fájdalmas, a kedélyhangulat néha nyomott, a szellemi teh~tség rendes. 

Diagnosis. Látjuk tehát ez esetben a neurastheniának többé-kevésbbé 
prononceált kórképe mellett az agoraphobia symptomáit előtérbe lépni. A neu
rasthenia symptomái a következők: A nemi gyengeség, gyakori vizelés minden, 

organikus substratum nélkül az urogenitalis szervekbön !t gyengefoku jobb 
oldali hemianresthesia és rendetlen bélműködés. Az, hogy a beteg gyakran 
emésztési zavarban ·szenved, valószínűleg nem egyéb, mint ideges dyspepsia, 
és hasonlóképen a neurasthenia egy részlettünete. Erre mutat különösen a 
betegnek amaz állitása, miszerint, ha bár mily jó gyomorral és étvágygyal jön 
valamely feszestársaságba vagy a szinházba, a hol a már fentjelzett tünetcsoport 
biztosan fellép, reá azután egy pár napig az emésztése mindig rossz marad. 

A mi az agoraphobiát illeti, ennek symptomái több pontban eltérnek a 
tériszony közönséges alakjától. T. i. 

1. Feltünő, hogy a beteg Westphal eseteivel és általában e klinikus tapasz
talataival és fejtegetéseivel ellentétben, nem szorongási érzésről, hanem inkább 
szédülésről szól, a mit legelőször érez, ha az utczán vagy szabad téren át jár, 
a szorongási érzés pedig csak másodlagosan lép fel nála. E tekintetben tehát 
ez eset inkább hasonlit Benedikté-hez, és ennek nézeteit látszik igazolni a tér
iszony lényegéről ; de mindenesetre azt mutatja, hogy Wetsphal értelmezése, 
az agoraphobiát illetőleg, legalább nem mindenesetben válik be. 

2. Az agoraphobia legtöbb eseteiben, a melyekben a betegek tágas utczák
ban járva, annak symptomáit megkapják, annál rosszabbul érzik magukat, 
minél kevesebb ember jár az utczán, holott a mi betegünk annál rosszabbul érzi 
magát, minél több ember van az utczán és azokat minduntalan ki kell ke1·ülni. 

3. Feltűnő ama jelenség, miszerint betegünknél a gyomortünetek, a melyek 
más eféle betegeknél vagy egészen hiányoznak, vagy jelentéktelen szerepet 
játszanak, annyira előtérbe lép13ek, hogy az egész kóralaknak mintegy a külön
legesség bélyegét kölcsönözik. Es végre 

4. ez eset még azáltal tünik ki, hogy a pathophobiáknak még egy másik 
alakjával, t. i. a társasági iszonynyal - koinoniphobia (KotYroYto:=társaság) 
van combinálva. Ez egy sokkal ritkább alakja a kórosiszonynak, mint az agora
phobia vagy claustrophobia, de épen úgy, mint ezek, önállóan is vagy mint 
jelen esetben más alakkal combinálva, előjöhet. Ez alaknál ép oly kevéssé 
vehetjük a térnek behatását (igen tág vagy igen szűk tér), mint sok 
ember jelenlétét számottevő kórokul, mert pl. ez utóbbit illetőleg, a beteg 
saját vallomása szerint a jelzett kórtüneteket akkor is kapja, ha valamely család
nál vendégségben van, a hol ő és a családtagokon kivül más senki sincs jelen. 

Miután a jelen esetben szédülésről és hányingenől vanszó, an-a is lehetne 
gondolni, hogy a Trousseau-féle gyomorszédüléssel van dolgunk. De ezen 
bántalom sem az utczán, sem szabad téren át való átjáráshoz nincs kötve, 
hanem akárhol van az ember, az emésztés alatt telt gyomornál vagy a gyomor
tájra eszközlött nyomásra szokott fellépni és nem jár soha szorongási érzéssel 
vagy ennek kísérő tüneteivel. 

A beteg, Korányi tanár rendelésére, a ki azt ezen czélból hozzám küldötte, 
villamos (faradikus dipolaris) fürdőket vett, még pedig a következő ered
ménynyel. A fürdőket 1889 február hó 19-én kezdte és kevés kivétellel 
naponta folytatta márczius 28-ig, és mindössze 32 fürdőt vett. 

1889 márczius 4.: A kilenczedik fürdő után · a beteg zártkörű kis számu 
vendégekből álló theaestélyen volt, és nagy örömére igen jól érezte magát, 
ámbár menekülés nem volt lehetséges; ő maga is bámult rajta. 

Márczius 13.: Tegnap nagy ebédre volt meghiva, sok magas rangu urak 
és hölgyek társaságában. A hangulat feszült volt; mindazonáltal várakozása 
ellenére igen jól érezte magát. Azonban sétálásnál még szédülést kap és a 
gyomra keveredik. 
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Márczius 17.: Tegnap 5 órára ebP.dhez és később theára volt meghiva igen 
feszes társaságban és nem volt semmi baja, ámbár fél kettőkor odahaza is 
ebédelt. 

Márczius 18.: Tegnap lakásától, a mely meglehetősen messze esik az 
Andrássy-uttól az Octogonon tulig ment sétálni. Már az operaháznál kezdett 
kissé sz<idülni és kis nyomást érzett a feje tetején, de ez az Octogonon tulig és 
visszamenetben sem lett erősebb; félelmi érzés vagy émelygése nem volt, 
holott máskor nem sétálhatott volna annyit, a nélkül. Nem is kellett cognacot 
vagy mentaczukorkát magához venni, mi máskor elkerülhetlen volt ily alka
lommal. 

Márczius 25-én a 30-ik fürdőt vette. A beteg folytonosan örül, hogy jól érzi 
magát és kiemeli, hogy azelőtt legalább is 8-10 nap alatt, ha otthon is volt és 
még oly jól vigyázott magára, egyszer dyspepsiát kltpott; de mióta a villamos 
fürdőket veszi, még egyszer sem i;izenvedett emésztési zavarban, gyomra foly
tonosan jó és emésztése kitünő. 

Azt tartom, hogy itt suggestióról szó sem lehet, mert maga a beteg, ki 
már éveken át mindenfélét próbált baja ellen, elég skepsissel kezdte meg a 
villamos kurát, és maga is meg volt lepve, midőn az első alkalommal feszült 
társaságban jól érezte magát. Azt hiszem, hogy ez az eset is épen úgy, mint 
számos más villamos kurákkal elért eredmény, arra szolgálhat, hogy Mmbius 
amaz állitását, mely szerint a villamos kurákkal elért eredmény csak a sugges
tiónak hatása volna, tökéletesen desavuálja. 

Hogy valjon a gyógyeljárás jó eredménye tartós volt-e vagy nem, arról 
nincs tudomásom, miután a beteget azóta soha többé nem láttam. 

14. 

BUDAPEST FÜRDŐI ÉS ÁSVÁNYVIZE!. 

Irták: dr. GERLÓCZY ZSIGMOND és dr. HANKÓ VILMOS. 

Alig van a kontinensen város, mely oly nagy mértékben, olyan rohamosan 
fejlődött volna, mint Magyarország fővárosa: Budapest. 

Ezen amerikai dimensióju fejlődés nagyságánál csak az intézők gondos
kodása volt nagyobb arra, hogy a város fejlődése a természet-alkotta pompás 
kerettel harmonikus legyen. Ma már Budapest Európa legszebb városai közé 
tartozik, melyben Bécs, Berlin pompás palota-sorai, középületei, templomai, 
Páris boulevardjai, gyönyörű terei ép úgy feltalálhatók, mint az a káprázatosan 
szép .. környezet, mely Nápolyt a világ legszebb városává teszi. Tengere nincs, 
de kozepén hömpölyög a fejedelmi Duna, mely a hajók egész raját hordja 
hullám-hátán. A partokat felséges hidak, az építés mindannyi remekei kötik 
össze, melyeken, mint az utczákon, csak úgy hullámzik az élet. 

~ jobboldali magaslatokról tekintve, egy modern európai város képét 
mutatJa, széles, beültetett utczákkal, parkokkal, függőkertekkel, szökőkutakkal, 
szobrokkal, palotákkal, fürdőkkel, bűbájos keretben, egy világvárosét, melyben 
a magyar nemzet összes szellemi és anyagi erői találkozván, a tudomány, ipar, 
kereskedelem terén a legpezsgőbb élet lüktet. 

. Lakossága bár nem tiszta magyar, de benne a magyar faj jellegét élénken 
lndomborodva, a városban a külföld összes vívmányait meghonosulva találjuk. 
A Yáros élete és története pedig híven visszatükrözi a magyar nemzet életét 

es történetét. Budapest a szó teljes értelmében magyar város; büszke is rá a 
magyar, nagy is a vonzereje a magyar emberre. 

A próféta híve Mekka felé fordul imádkozás közben, s csak akkor hajtja 
nyugodtan örök pihenésre fejét, ha életében legalább egyszer elzarándokolhatott 
a szent város falai közé. A magyar ember szive nagyot dobban, ha a főváros
ról, annak mesés fejlődéséről, csodás szépségéről hall beszélni, s nem akar 
meghalni addig, míg nem látja hazája szép fővárosát s abban Mátyás király 
fényes palotáját. 

Mióta Budapest egy hatalmas vasut-hálózatnak középpontja lett, s mióta 
a külföld vasut-hálózatába is bevonatott, azóta azon ellenállhatlan vonzerő 
hatására, mely a szépnek, tanulságosnak öröktöl fogva tulajdona, az idegenek is 
mind sűrűbben és sűrűbben keresik fel, mind gyakrnbban és gyakrabban szakít
ják félbe itten világutjukat. 

A legszebb benyomásokkal hagyják el a nyugati kulturának o közvetitő 
metropolisát, mely mint az Alföldön a pusztaság csábos délibábja, mindig 
visszatükröződik annak lelkében, a ki életében valaha csak látta. 

Nehéz volna eldönteni, hogy azon tényezők között, melyek Budapestet 
világvárossá, magyarra, idegenre vonzóvá, kellemessé tették, a természetnek 
vagy az emberi kéz munkájának van-e nagyobb része? 

Ki alaposan ítél, ki lelkiismeretesen összeveti az emberi kéz alkotásait 
a természetéivel, a természet adományaival, annak be kell vallani, hogy a jó
tékony természet összehasonlithatlanul többet tett Budapestért, mint az ember. 
A természet adományai közül csak Budapest ásványvizeit emlitjük fel. 

Budapesten - különösen a jobboldali részeken - a különbnél különb
félébb összetételű, csodásvizü és gazdagságu foITásoknak egy egész gyüjtemé
nyével találkozunk. A vizek egy részét mint fürdőket értékesitik, másik részét 
palaczkokba töltve teszik hozzáférhetővé. Ha másért nem, pusztán csak e vizek
ért. éyenkint .ezren meg ezren kellene hogy felkeressék Budapestet, hogy 
seg1tseget mentsenek a természet ezen őserejéből, gyönyörüséget a szép ezen 
közvetlen forrásából. 

Tekintve a források összetételét, Budapest ásványvizeit három csoportba 
osztjuk: 

A gellérthegyalji források (Sárosfürdő, Ráczfürdő, Rudasfürdő, Hungária
f?rrás) meszes hévvizek, a Józsrifhegy alatt levő.források (Császárfürdő, Lukács
furdő, margitszigeti fürdő, városligeti fürdő, római fürdő) meszes kénes hév
vizek, a lágymányosi (Erzsébet„ Deák Ferencz-, Szent-István-, Heinrich-, Szé
chenyi-, Hildegarde-, Hunyady Mátyás-, Aeskulap-, dobogó-dombi (Hunyady 
János-) és őrmezői (Ferencz József-, Victoria-, Hunyady László-, Árpád-, Rákóczy-, 
Rákóczy János-, Stefánia-) források keserüvizek. 

A hévvizek valamennyien egy közös medenczéből származnak. A vizek 
összetételét, hőmérsékletét a föld felszíne alatt megtett ut hosszasága s az ut
közben érintett kőzetek minősége befolyásolja. 

A keserüvizek képződését a légköri csapadékoknak a dolomitra, az elmál
lott piritre és trachitra való hatásából magyarázzuk ki. 

A budai hőforrásokat már a rómaiak idejében ismerték és méltányolták; 
az általuk épített fürdők még romjaikban is bámulatra méltók. A Hunyady-ak 
korában Mátyás király nagy nevét, dicsőségét nemcsak tündöklő palotája, 
hanem az általa épített fényes budai fürdő is hirdette. A török hódoltság korá
ban a budai fürdők nagyszerű berendezést nyertek; ezen berendezéssel csak a 
mai vetekedhetik, mely a budapesti fürdőket páratlanná teszi Európában. 
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A budai keserüvizeket 1853-ban fedezték fel; páratlan összetételük, kitünő 
kezelésük által rövid 37 esztendő alatt meghódították az egész világot. E vizek 
képezik tárgyát annak a virágzó üzletnek, mely azokat sok millió palaczkban 
mind az öt világrész be bevezette. A budai keserüvizek jövőjébe vetett reményünk 
nem helyezi nagyon távolra az időt, midőn azok uralma az egész föld kerekségére 
kiterjed, midőn a keserüvizek királya elől végleg meghátrálnak az idegenből 
dob- és trombitaszó mellett importált kétes értékü vizek. 

Bizton hiszszük, hogy eljön majd az az idő is, midőn a nyár nyiltával 
Európa-szerte mozdulni kezdő emberáradatnak egy sodra gyógyitóvizeiért 
Budapest felé veszi utját; az emberek ezrei fognak pihenőt tartani Budapesten, 
üdülést, gyógyulást keresni csodahatrisu forrásainál. 

Hogy ez az idő valóban bekövetkezzék, azt fontos nemzetgazdasági érdekek 
kívánják. Németország és Ausztria fürdő- és ásványvíz-statisztikája hangosan 
hirdeti, hogy a fürdők és ásványvizek egyes vidékekre, városokra a gazdagság
nak milyen hatalmas forrásai lehetnek. Wiesbaden gyógyító forrásainál éven -
kint 60,000 ember keres gyógyulást; környékét 60,000 ember gazdagítja pén
zével, mintegy 6 millió forinttal. Baden-Badenben a mult esztendőben 56 ezer 
ember fordult meg. Achen városának 86 ezer lakosa évenkint 20 ezer ember 
koltekezésén gyarapszik. 

Budapest a világnak legnagyobb fürdője, legnagyobb ásványviztelepe, 
a képzelhető legszebb keretbe foglalva, kitünő vizekkel, a mdyek értékre nézve 
semmivel sem állanak mögötte az említett világfürdők vizeinek. Csak termé
szetes következése lesz tehát a fürdők és ásványvizek felkarolása azok megisme
résének. 

. Budapest fürdőinek és ásványvizeinek rövid megismertetését tartottuk azok 
értékesítése érdekében teendő legelső lépésnek. A milyen örömmel vállalkoz
tunk ezen lépés megtételére, ép oly örömünkre szolgálna az is, ha e szerény 
munka olvasói körében vágyat keltene Budapest fürdőinek felkeresésére. 

Budapest fürdőinek nagyobb felkarolása a fürdők tovább fejlesztését vonná 
maga után ; ez pedig visszahatna a többi magyar fürdő fejlődésére is, a mi 
tekintve azok nagy számát, az azokhoz fűződő nemzetgazdasági érdekeket szin -
tén megokolja azt, hogy mindent elkövessünk arra, hogy Budapest fürdői és 
ásványvizei minél szélesebb körben megismertessenek. 

A budapesti fürdők- és ásványviztelepeknek igen fontos missiója, hogy 
mintafürdőkké, telepekké váljanak, a hol a fürdő- és ásványvíz-tulajdonosok 
tájékozást nyerhessenek a legészszerübb beruházást, a leghelyesebb kezelést 
illetőleg. 

A Sárosfürdő. 

A Szent Gellérthegynek legvégső délkeleti meredek sziklacsúcsa tövében 
van a Sárosfürdő gazdag forrása. Maga a fürdőépület a Duna partjától mintegy 
6 méternyi széles országut által van elválasztva, s a hegyből letördelt szikla
alapra épitve, honnan részint kocsival, részint pedig gyalogutakon a Gellért
hegy ormára lehet feljutni. 

Hajdan e helyen Erzsébetfalva állott. Vize sok iszapot vagy sarat választ 
ki, s e nyulós, nyálkás sártól nyerte a «Sárosfürdő'' elnevezést. Német nevét -
«Blocksbad)) - a törökök által a Szent-Gellérttemplom romjai mellé épített 
őrháztól, úgynevezett Blockhaustól nyerte. 

A fürdő történetére vonatkozólag csak homályos adatokkal rendelkezünk, 
a mennyiben a régibb irók - mint Béla király névtelen jegyzője is - műveik-
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ben a budai fürdőkről csak általánosságban tesznek említést. Bertrandon (1433) 
Bonfin (1440), Oláh (1464), Vernher (1550), Mohamed Ben Omer (14D7) 
~unkáiban már a Sárosfürdőre utaló leírásokkal találkozunk. Egyes írók sze
r~nt ,már ~ r.ómaiak id~jé~~l ismeretes v~~t a. fürdő, míg. mások annak nagy 
reszet a torok uralom ideJere származtatJak vISsza. Annyi bizonyosnak látszik, 
hogy Buda visszafoglalása után (1686-ban) a Sárosfürdő az állam tulajdonába 
ment át, de elhanyagolt állapotban maradt mindaddig, míg I. Leopold császár 
a.fürdőházat testorvosának, wartenbergi dr. Ilmer Frigyesnek adományozta, 
ki a rozzant épület helyébe 1687 -ben fiirdőszobákkal berendezett csinosabb 
épületet állított, s általában a fü1·dőre több gondot fordított. Halála után a fürdő 
vétel ?-tján Budaváros tulajdonába került, 1809-ben pedig nyilvános árverésen 
a Sagits család vette meg, melynek törvényes leszármazottai maig is birtokuk
ban tartják azt. A fürdő épületét 1832-ben nagyobbították s csinositották, 
azóta azonban mitsem változtattak rajta, pedig mostani viszonyaink mellett 
kényelmi tekintetben, valamint csinosság szempontjából is több nyílás s a 
fürdőépületnek nagyobbítása a különben igen látogatott fürdő és a közönség 
érdekében kívánatos volna. 
. A Sárosfürdőnek 8 külön forrása van, melyek közül a legmelegebb, és 
iszapban a leggazdagabb 40° B. hőmérséket jóval meghaladva, a fürdőépület 
alatt, a Gellérthegy .mély sziklacsoportjából fakad, s innen a nagy gyógyudvar
ban levő tartalék·sziklamedenczébe ömlik, miből a földszinti fürdőket szivattyu 
se!5élyével ellátja, fölöslegét pedig a nagy közös fürdőbe bocsájtja. A források 
mmdegyike czölöpökkel van körülvéve, mely czölöpök elkövesedtek és minden 
forrás körül ~~~mas sort k~pezne~. ,A czö~öpsorok kö~ei mész, kavÍcs és agyag
gal vannak kitoltve. A forrasok bőseges vizet produkalnak; a napi vízmennyi
ség, a Duna alacsony vagy magas vízállása szerint, 8000-20 OOO köbláb közt 
váltakozik. ' 

A víz kristálytiszta, átlátszó, szín- és szagnélküli, kissé sós izü. A levegőn 
nyitott edényben állva, csakhamar zavarossá lesz és fehér korpaszerü üledéket 
képez; hideg helyen zárt edényben tartva, minden csapadék nélkül hosszabb 
ideig eltartható. Fajsúlya 1006. 

Vizét, úgyszintén iszapját is Molnár vegyelemezte. Szerinte van egy liter 
forrásvízben : 

Kénsavas kalium ___ ___ __ _ __ _ ___ ___ ___ 0·061 grm. 
Kénsavas natrium ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·368 « 
Kénsavas mész__ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·131 « 
Chlórnatrium ___ -· _ --· ___ --· ___ - 0·264 « 
Chlórmagnesium ___ ___ ___ _ __ -·- ___ 0·031 « 
Phosphorsavas timföld___ ___ ___ ___ ___ -·- 0·013 « 
Phosphorsavas mész___ -·- ___ ___ __ _ ___ __ _ O·OO!J « 
Phosphorsavas natrium ___ __ _ ·-- __ _ ___ 0·014 « 
Phosphorsavas natrium-lithium ___ ___ ___ ___ 0·002 « 
Szénsavas mész ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·537 « 
Szénsavas magnesium ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·108 
Szénsavas vasélecs ___ ___ ___ ___ ___ __ _ 0·005 « 
Szénsavas mangán ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·007 « 
Kovasav ___ ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ 0·010 « 
Szerves anyagok ___ ·-- ___ ____ _ __ ___ 0·010 « 

O~s-s-ze-s-en-~-~1·-58~0-gr-m-. 

Sz,abad szénsav --- ___ __ _ __ _ -·- ___ ___ 11 ·95 köbctm. 
Legeny ___ --. - „ ·-- ___ ·-· --· · - - „ _ 1 ·10 



238 

Az iszapban, mely mennyiség és tisztaság tekintetében minden budai 
forrást fehilmul, van egy sajátságos alkatrész, mit Molnár a következőleg ir le : 
<1Az iszap egy, a víz felületén uszó és kőfalakra, lépcsőkre tapadó, fehérszürke, 
mocskos, nyálkás, sikamlós, nyulékony, enyvhez hasonló váladék, mely két fő
alkatrészből áll: a felső lágy, kocsonyás gyurma, mely a fehérnyéhez hasonlit ; 
az első ellenben nem egyéb, mint a hegynek a legfinomabb porrá feloszlott 
kőzete, mit górcső segélyével be lehet bizonyítani. 1> Molnár ezen albuminféle 
anyagot minden budai forrásban feltalálta, s azt <(thermoprotein 1> vagy dher
motein 1> névvel írta le. 

A Sárosfürdőt a magas hőfoku égvényes hévvizek osztályába lehet 
sorozni. · 

A fürdő berendezése nem oly diszes és kényelmes, mint a hogy azt csoda
hatásu vize megérdemelné. Mint említettem, épülete már meglehetős régi, 
mindazonáltal jó karban tartott. Hasonlóképen jó karban vannak fürdői is, 
melyek egyszerűek ugyan, de tiszták. 

Az egyemeletes fürdőépületben 21 lakószoba van fürdővendégek számám. 
A szobák ára naponként 80 krtól 2 frt 50 krig váltakozik. Télen jutányosabb. 
A folyosók üveggel fedettek, szél és por ellen védettek, miáltal a téli hónapok
ban is lehetővé van téve a fürdők használata. Az épület tágas udvara <(Nagy 
gyógyudvan nevet visel. Van a fürdőnek szép árnyékos parkja is, csupán a 
bennlakó fürdővendégek üdülésére és használatára fenntar tva. 

A földszinten van 2 porczellán-, 17 kő- és 2 pléh-kádfürdő. 
A földalatti helyiségekhez az úgynevezett <(Kis gyógyudvar1»on át juthatni, 

melybe tágas lépcső vezet. E kis gyógyudvarból jobbra a közös fürdőbe és a 
körülötte levő 5 földalatti kőfürdőbe juthatni. 

A nagy medenczével bíró közös fürdő, mint törökös kupolája is elámlja, 
a török uralom idejéből való. E közös fürdőben a levegő állandóan 35 Q R. 
meleg. Sajnálatos, sőt némileg demoralizáló az, hogy a közös fürdőben 20-30 
férfi ugyanannyi nővel együttesen fürdik. 

Fiirdőárak: a két porczellenfürdőben 4ö kr., a márványkádfürdőben 30 kr. 
A tágas és tiszta földalatti kőfürdőben 20 kr. s a közös fürdőben 6 kr. 

A fürdő nagy forgalmu, számosan keresik azt fel a vidékről is, s a kádak 
csekély száma miatt gyakran kell várniok a látogatóknak. E bajon a tulajdonosok 
már a közel jövőben segíteni kivánnak az által, hogy az épületet kibővítik s így 
mintegy 20 új kádfürdőt állítanak fel. 

A fürdő a Ságits család tulajdona. Közlekedés a fürdőhöz igen silány. 
Leszámitva a vámháztól öt perczenként induló csavargőzösöket, más direkt 
közlekedés nincs ; s habár a fürdő nem a főváros tuli;t,jdona, a számos beteg
látogató érdekében kényszeríthetné a hatóság a R udasfürdöig közlekedő társas
kocsikat a Sárosfürdöig való menetelre. 

A Sárosfürdő kiv4ló gyógyitó hatása leginkább érvényesül köszvényes és 
csúzos bántalmaknál. Acut és chronikus ízületi és izomrheumatismus, neural
giák, lobos folyamatok után fennmaradó izzadmányok, ízületi merevségek, 
ankylosis, hűdések, csontbántalmak, görvélyes megbetegedések, a nyákhártyák 
hurutos bajai, némely bőrbetegség, ezek azon bajok, melyekkel leggyakrabban 
keresik fel a Sárosfürdőt. Nagyon természetes, hogy e bajok bármelyikénél is 
sikerrel csak úgy használható a fürdő, ha az orvosi tanácsra alkalmaztatik ; 
sőt egyes esetekben, tekintve a víz magas hőfokát, annak használata határo
zottan ellenjavalt. Igy szervi szivbántalom eseteiben, továbbá az üterek athero
matosns elfajulásainál, pericarditicus izzadmánynál egyáltalán ne használtassék 
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a fürdő. Ne rendeltessék olyanoknál sem, kik gyakor ta szenvednek vérköpés
ben, vagy egyébként vérzésre hajlammal bírnak; ugyszintén ne has:.málj ák azt 
congestiókban szenvedők sem. 

, A fürdő orvosa, dr. Vörös Richard, jeles szakértelemm el ~ezeti a betegek 
gyogykezelését, valamint a fürdő egészségügyét. 

Hungária-forrás. 

A forrás keletkezésére vonatkozó biztos történeti adatokkal n em rendel
k~z~n.~; .a ~eltalált romok azt engedik következtetni, hogy e forrás vize már a 
torokok ideJében használatban volt. 

A Gellérthegy keleti oldalán lebocsátkozó sziklafal alj án, a talaj felszíné
től számit~a 11

/ 2 méternyi mélységben fakad a Hungária-forrás . A Rudasfürdő
vel szemkozt levő <1Propeller Szállodá>> -ban primitív piszkos udvar hátsó részén 
van a Hungáriát személyesíti:\ szobor, alatta kis nyíláson alig hozzáférhetően 
a forrás, melynek vizét 1880-ban B alló Mátyás elemezte. Szerinte van egy 
literben: 

Kénsavas mész __ _ 
Kénsavas magnesium -- ___ -·- ___ ---__ _ -- ---· --- ___ ---
Kénsavas kalium___ ___ ___ ___ ___ ___ --· 
Ké~savas na~rium ___ ___ ___ __ _ ___ _ __ 
Szensavas mesz ___ ___ ___ ___ ___ ___ ---
Szénsavas natrium___ ___ ___ __ _ ___ _ __ 
Szénsavas lithium ___ ___ ___ _ __ 
Magnesium chlorid___ __ _ __ _ ___ ___ _ __ 
Magnesium bromid __ _ __ _ __ _ ___ ___ _ __ 
Magnesium jodid ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
Kovasav ___ __ _ ___ __ _ __ _ ___ ___ _ __ 
Timföld ___ ___ ___ ___ _ __ 

-Összesen: 

Összes szénsav ___ ___ __ ___ ___ __ _ _ __ 
Félig kötött és szabad szénsav __ _ 

A víz fajsúlya 1 ·00153. Hőfoka 30 ° C. 

0·119200 grm. 
0·114535 (( 
0·072840 (( 
0·244336 • 
0·366875 (( 
0·218337 " 
0·002030 f( 

0·254268 (( 
0·001596 (( 
0·00001 6 (( 
0·026010 (( 
0·001700 (( 
1·421748 grm . 

1 ·233700 grm. 
0·9705 « 

. Ezen ve~yelemzés szerint a Hungária-forrás nem is tartoznék a földes 
v1~e]r ,csoI;>OrtJába, hanem inkább az égvényesek osztályába volna sorozható. 
Kival~ meszsótartalma és a többi gellérthegyi vizek közelébeni eredete meg
enge?1 azonban, hogy a H ungária-fonást is még mindig e meszes vizekhez 
sorolJuk. 

A Hungária-fonás úgy ivásra, mint fürdésre alkalmas s az orvosi praxis
baD: számos betegségnél megállja helyét. Főként jó eredmé~ynyel használható 
a. v~.z a ~égutak betegségeinél, úgy mint heveny és idült hörghurutoknál; azon
kivul csuz?s bánt,almaknál, a hólyag chrónikus hurutjánál. Több orvos tapasz
t~~at~ szermt a legut;i-k h i:rutos betegségeire nézve a világhirü emsi vizzel 
k1al~Ja a versenyt ; s igy mmdenesetre kívánatos, hogy a Hungária-forrás mos
tam elhagyatott állapotából kedvezőbb külső viszonyok közé tereltessék. 

A városligeti artézi kut és fürdő. 

A városligeti Nádorszigeten fekvő artézi fürdő a főváros legfiatalabb für
dője; vizét a 970·48 méternyi mélységü artézi kutból kapja. A kut furásához 
a. városligeti tó közelében Zsigmond~/ Vilnir>s bányamérQök kezqeményezésére 
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1868 nov. 15-én fogtak hozzá s 91/ 2 évi fárasztó munka és nagy pénzáldozat 
árán 1878-ban készültek el vele. Az átfurt rétegek összes száma 59, s az artézi 
kut vize a 917 méternyi mélységben elterülő dolomitból emelkedik föl; minél 
mélyebbre hatoltak a dolomitban, annál bővebb mennyiségben tóduU fel 
a víz, s annál magasabb volt a hőfoka. . 

A forrás vizének állandó hőfoka 73·92° C., s így Budapest összes többi 
hévvizeinek hőfokát messze tulhaladja. A gyógyvíz egy 21 ctm. átmérőjü csövön 
szökik föl a mélyből s Zsigmondy mérése szerint 24 óra alatt 11977 hektoliter 
vizet ad. 

A forrás vizét 1880-ban dr. Than Károly, egyetemi tanár, analysálta, 
s szerinte van 10,000 sulyrész vízben: 

Calcium bicarbonat --- __ --- --- --- --- 5·7303 sr. 
1·4593 (( 

0·0163 « 
Magnesium bicarbonaL . ___ --- ___ --- -- . 
Vasbicarbonat --· ___ ___ _, _ __ _ --- --- ---

0·0107 « 
1 ·7359 (( 

0·7445 « 
0·5419 « 
0·0670 • 
0·0010 « 
2·5361 (( 

0·4632 « 
0·0297 • 

Mangan bicarbonat --- ___ --- --- --- ---
N atrium sulphát ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
Calcium sulphát ___ ___ ___ ___ -·-- --- ---
Kalium sulphát__ _ ___ ___ ___ --- --- --- ---
Strontium sulpháL. ___ ___ ___ ___ ___ -- -
Baryum sulpháL. --- ___ ___ --- --- --- ---
N atrium chlorid ___ ___ ___ --- --- --- ---
1\fagnesium chlorid ___ ___ ___ --- _,_ --- ---
Ammonium chlorid ___ --- --- ---

0·0009 « 
0·0003 (( 

0·0393 (( 

0·0014 « 
0·0012 (( 

0·0008 « 
0·7228 « 
4'6135 (( 

0·0776 (( 

0·0077 (( 

Lithium chlorid___ ___ ___ ___ ___ ___ --- ---
Magnesium jodid ___ ___ __ _ ___ --- ___ ---
1\fagnesium borax ___ __ _ --- --- -- . --- ---
Calcium fluorid ___ ___ __ . --·- __ _ -··- __ _ 
Calcium phosphát ___ ___ ___ ___ ___ --- ---
Alumínium hydroxyd --- ·___ ___ --- --- ---
Hydrogensilicat___ ___ ___ ___ --- --- --- __ _ 
Szabad szénsav __ _ ___ ___ ___ --- --- ---
Nitrogengáz ___ ___ __ _ ___ --- --- --- ---
Kénhydrogen __ _ ___ ___ ___ ___ --- --- ---
Illékony szervi savak és nem illékony szervi anyagok 

A vizben oldott anyagok összege : 18·8014 sr. 

10,000 gramm vízben a feloldott gázak térfogata: 
Szénsav___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ __ _ --- 2347·57 kctm. 
Nitrogen __ _ __ _ ___ ___ --- --- 61'79 
Kénhydrogén ___ ___ ___ ___ --- --- --- 5·04 

Összesen: 2414·40 kctm. 

A forrásból kitóduló gázokból van 100 térfogatban: 
Szénsav ___ __ _ ___ ___ _ .. ___ ___ __. ___ 77 ·77 kctm. 
Nitrogen__ _ ___ ___ ___ __ _ ___ __ _ ___ --- 20·24 
Mocsárlég ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ___ --- 1 ·08 
Hydrogen ___ ___ ___ ___ ___ --- --- --- 0·46 
Szénéleg ___ ___ ___ ___ ___ ___ --- ___ ___ 0·24 
Kénhydrogen __ _ __ _ ___ __ _ ___ --- ___ --- 0·21 

--Összesen : 100·00 kctm. 

A víz sürüsége 15 ° C.-nál: 1 ·00138. A forrás vizének hőmérséke: 73-92° C. 
A víz teljesen átlátszó, színtelen, alig észrevehetőleg sárgásba játszó, szaga 

a kénes hévvizek szagához hasonlít. 
Than leírásában következőképen jellemzi a vizet: "Az artézi kut vizének 
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jellemző sajátságai a rendkívül magas hőmérsék, továbbá, hogy ennek daczára 
~ forrás fenekén uralkodó rendkívüli nyomás .következtében aránylag igen 
Jelep.tékeny mennyiségü szabad szénsavat, és a mellett csekély mennyiségét 
egy kéntartalmu gáznak foglalja magában. A feloldott szilárd anyagok mennyi
s~ge egészben véve csekély. Ezek között legnagyobb mennyiségü a calcium 
b1carbonat, a natrium chlorid, a natrium sulphát és magnesium bicarbonat. 
Ezek szerint a viz a nem alkalikus csekély kéntartalrnu szénsavas hévvizek közé 
sorolható. A carlsbadi sprudel vizéhez úgyszólván főképen csak hömérséke 
tekintetében hasonlítható, mely csaknem teljesen megegyező ; az artézi kuté 
73·92, a carls badié 73·8 ° C. lévén." A városligeti viz szabad szénsava 2·4-szer 
annyi, mint a carlsbadié, és e mellett kéntartalmu, mi amabban egészen 
hiányzik,,. 

A fürdőépület egyemeletes csinos ház, melynek udvarát nehány terebélyes 
fa árnyéka vé<li a nap sugaraitól. A fürdőház eiőtt terül el a Nádorsziget szép, 
árnyékos parkja; tisztán tartott utai kellemes sétáló helye a főváros közön
ségének. A Nádorszigetet ízléses vashíd köti össze a Széchenyi-szigettel, mely
nek kioszkjában délutánonkint czigányzene szórakoztatja a vendégeket. 

A kis fürdőépület első emeletén üvegezett folyósóról · juthatni a lakó
szobákba. Bennlakó vendégek számára 6 szép tágas szoba áll rendelkezésre, 
továbbá egy társalgószoba hirlapokkal. 

A szobaárak nagyon mérsékeltek. Egy szoba ára egy személyre naponkint 
1 frt 50 kr. ; minden további ágy 50 krral több. Takarítási díj egy szoba után, 
tekintet nélkül a személyek számára, 30 kr. 

Az épület földszinti részén van a 20 fürdőszoba, hátsó részében pedig 
a társasfürdő, mely 20- 25 személyt fogadhat be, d. e. férfiak, d. u. nők szá
mára. A társasfürdő használatáért személyenkint 30 kr. fizetendő, bérletben 
~~t darabonkint váltva a jegyeket, egy- egy fürdésre csak 20 kr. esik. Az egyes 
furdőszobákban a kádak porczellánból, carrarai márványból és vörös márvány
ból készültek. Ezekben a fürdés - hat darabonkint váltott berletjegyekkel -
50 krba kerül. 

A víz ivásra és fürdésre egyaránt használható, s jótékony hatása számtalan 
betegségnél bebizonyult. Belsőleg jó eredménynyel használható az emésztő 
szervek bántalmainál, különösen idült gyomorhurutnál, májbajoknál, s bél
~~rut chronikus eseteiben. Kitünő szolgálatot tesz a viz úgy belsőleg, mint 
furdő alakjában is a legkülönfélébb rheumatikus bántalmaknál, azok utókövet
kezményeinél, nevezetesen ízületi merevségeknél, zsugorodásoknál; oldólag hat 
az arthritis folyamán a szövetekbe, s az ízületek köré lemkódott urátokból álló 
csomódásokra (tophi arthritici). Lobos folyamatok után fennmaradt izzadmá
nyok, minők a női ivarszerveknél előforduló lobtermények, felszívódására elő
mozditólag hat a viz használata. Használtatik a garat és légcső chronikus 
hurutos bántalmainál, részint öblítés, részint a gőzök belehelése alakjában; 
vese- és hólyagbántalmaknál mint kiváló diuretikus és diaphoretikus . kúra bir 
értékkel, minthogy a viz nemcsak hőfokánál, hanem kiváló dús szénsavtartal
mánál fogva is izgatólag hat a bőr idegeire. Ezenkívül idült fekélyek és sebek 
gJ.ógyitására is gyorsitólag hat az artézi viz. 

Fürdőorvos: dr. Hlatky József. 
A fürdőt számtalan beteg ember keresi föl és használja. Terj edelméhez 

képest rendes forgalmánál nagyobb forgalmat el nem érhet, pedig érdemes 
volna e kitünő gyógyerejü hévvizet megfelelőbb fürdöintézettel ellátni, egész
ben véve magasabb niveaura emelni, olyanra, mint a milyenre a viz jeles tulaj-

xxv. Vándorgyűlés Munkálatai. 16 
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donságai é;demesitik. A fő~árosnak, mint _t~aj~o.nosnak, az artézi für~,öbe 
fektetett pénze mint eddig, ugy ezentul is rov1d idő alatt kamatok kamatJaval 
térülne meg. , . 

Nem hagyhatom itt em!ités nél~ül a~t se:r;n, h~~y az arte~1 kut, vize le
hűtve, borral igen kellemes italt nyuJt, sőt czelsz~r':e1?- hasznalhatnak azt a 
főváros lakosai szűrt vízzel el nem látott helyeken ivov1z gyanánt is. 

A Rudasfürdő. 

A Rudasfürdő a Gellérthegynek keleti sziklaoldala alatt fekszik. A. fürdőt 
valószinüleg már a rómaiak használták. A török uralom alatt Mustafa pasa 
1556-ban egészen újból kijavíttatta, mígnem Leopold császár győzelmével 
a törököktől ismét Budaváros tulajdonába került. A németek hidfürdönek 
(Bruckbad) nevezték, mivel a hajdani repülőhíd e ~~jon kötött ki. . 

Mostani épülete 1831-ben kele~kezett, s csak UJa_bban, .~8~~-b~ al~kitotta 
át azt a főváros a kor igényeinek telj esen megfelelő d1szes furdőmtezette: . 

A fürdő a Gellérthegy meredek szikla.falából előbugyogó 5 forrásból nyeri 
vizét mely a hegy tövében egy nagy viztartóban összegyűlve, az ors_zágut al~tt 
elhu~ódó zománczozott rézcsatornán át ömlik a fürdő gépháza alatti nagy v1z
medenczébe. A víz teljesen átlátszó, színtelen és szagnélküli; hőmérséke 45° C. 
A források vizbősége 24 óra alatt 10,900 hektoliter. . · 

A Rudasfürdő vizét Molnár János vegyelemezte. Szennte van egy 
literben: 

Kénsavas kalium - .. ___ --- 0·11 1 grm. 
Kénsavas natrium___ ___ ___ ___ -··- -··- ___ 0·262 
Kénsavas mész___ ___ ___ ___ ___ --- --- --- 0·132 
Chlórnatrium ___ -·- ___ ___ ___ --- --- 0·213 
Chlórmagnesium ___ ___ --- --- --- 0·046 
Phosphorsavas natrium ___ --- -- - --- 0·018 
Phosphorsavas mész_ __ ___ --- --- --- 0·010 
Phosphorsavas timföld___ __ _ ___ --- --- --- 0·015 
Sz~nsavas m~nesium ___ ___ __ _ --- --- --- g:~~ 
Szensavas mesz --- ___ ___ ___ --- --- ---
Szénsavas vasélecs ___ ___ ___ ___ ___ -- - -- - 0·005 
Szénsavas mangán ___ --- --- 0·010 
Kovasav ___ ___ ___ ___ ___ ___ --- --- --- O·Ol 7 

··Szerves anyagok___ --- -_-_- -...----------~01 :-=-5o3""o3
9~g-rm-. 

Osszesen : 

Szabad szénsav___ ___ --- ___ --- --- --- ---
Levegő__ _ ___ --- ___ --- --- --- ---

13·93 kbctm. 
1-26 

A Rudasfürdő berendezése mintaszerű. A csinos egyemeletes épületnek 
két udvara van. A nagyobbik, úgynevezett, gyógyudvarban vannak a kádfü~dök, 
és pedig földszinten 38, az emeleten 16. Az egyes fürdőf~l~é~~en példás ~1sz~a
ság uralkodik. A kisebbik udvarban van a nagysze~u __ epiteszetr~. ~allo gőz· 
fürdő, mely 1560-70 közt épült, s melynek nagy tu~orme~er;i:?zeJ.et nyo,lcz 
különálló oszlopon nyugvó hatalmas török boltozat fedi. A gőzfurdő kereté~e 
tartozik a tükörmedencze körül levő 4 hűtő medencze, 28° R. meleg levegő· 
vel; egy száraz gőzhelyiség, melyn~k hőfo~a 38: R., .és ~é~ ~-edves gő~helyi· 
ség, melynek egyike 36 °R., a másika pedig 40 R. -~ö~erse~u; Itt vannak a 
dörzsölő (frottirozó) és hidegviz-kurára is alkalmas tob?1 hely1segek. , .. 

. A gőzfürdőt orvosi ~.anácsra következőkép has.zn~lJa, a bete~. __ El~sz?r a 
28° R. levegő hömérséku nagy teremben tartozkod1k, illetőleg a tukorfurdőben 
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megfürdik, innen az elkülönített száraz, vagy nedves gőzkamrába megy, majd 
a frottirozóba, s onnan fokozatos lehűtés czéljából a hütő medenczékke. A le
hütés mindeddig csak a bőr felületére szorítkozik, a mennyiben a levegő 
28 foku marad, s csak azután megy az úgynevezett tüdőhűtőbe, hol 22 foku a 
levegő és ugyanolyan hőmérsékü a viz. A ki gyógyítás czéljából használja a 
gőzfürdőt, az innen a keleties pompával berendezett pihenőbe megy, hol 
a levegő szintén 22° R. hőmérsékü; a ki ellenben hidegviz-kurát használ, vagy 
csak egyszerűen felüdités czéljából fürdik, az a 19 foku hütőszobába megy, 
hol különféle vizzuditókkal (zuhanyokkal), végül pedig egy 17 ° R. hőmérsékü 
szobában 14° R. vízben való fürdéssel fejezi be a sorozatot. Ebből látható, hogy 
az intézet hidegvizgyógyitási módra is be van rendezve. Sajnálatos, hogy leg
többen orvosi tanács nélkül, összevissza használják a gőzfürdőt, illetőleg annak 
kiegészítőit, s így nem ritkán megtörténik az, hogy a beteg, ki bajának gyógyí
tása végett keresi föl a fürdőt, annak helytelen alkalmazása miatt állapotát 
sulyosbitja. 

A gőzfürdő használata személyenkint 60 kr, illetőleg vasár- és ünnep· 
napokon 80 kr, s ezért azt csak a főváros intelligensebb közönsége látogatja. 
Délután nők számára van nyitva. A kádfürdők ára 30 és 45 kr. 

A Rudasfürdőnek úgynevezett társas fürdője a szegény nép számára van 
fönntartva, bal szárnya nők, jobb szárnya férfiak számára. A természetesen 
meleg ásványvizfürdőt egy nagy basinban, a mely mellett hütő medencze is 
van, vizzuditókkal, 10 krért kapja a szegény ember. 

A fürdő épületében 12 lakószoba van, 1.20-1.70 frt napi árral. A szobák 
a Dunára tekintenek, s áruk a téli hónapokban jutányosabb. 

A Rudasfürdő évi brutto bevétele közel 100,000 frt. Tulajdonosa a fő. 
város; ügyeit egy, a főváros képviselőtestületéből kiküldött házi bizottmány 
vezeti, mely a közel jövőben is több újabb egészségügyi és kényelmi intézkedést 
határozott el foganatosítani. Nevezetesen az emeleti nyitott folyosót be fogja 
fedetni, s a téli hónapokra füthetővé teszi. Ez valóban szükséges is arra, hogy 
a fürdőben lakók, tekintet nélkül az évszakokra, gyógyulhassanak. Ugyanezt 
czélozza a nagy udvarnak üvegtetővel való befedése is. Tervben van véve 
továbbá egy téli uszoda felállítása a fürdő déli oldalán levő üres telken. 

A fürdőben lakók és a látogatók kényelmére a fürdőépület előtti parkban 
vendéglő van, hol felváltva czigány- és katona-zenekar játszik. 

A közlekedés igen kényelmes. A pesti oldalról, az Eskütérről 5 perczenként 
közlekedik a csavargőzös, ezenkívül társaskocsik a fürdőig visznek, s bérkocsi
állomás is van a fürdő közelében. 

A Rudasfürdő vize kiválóan krónikus izületi, izom- és idegbántalmaknál 
van javalva, ha a szív részéről nagyobbfoku zavarok fönn nem forognak. 
A polyarthritis rheumatika idült alakjai, ízületi merevségek, lerakódások, zsu
gorodásoknál, meglepő gyógyulási eredmények érhetők el, Nagyon természetes, 
hogy a gyógyulás egyik legfőbb következménye az, hogy a beteg a fürdőkurát 
orvosi felügyelet alatt végezze, illetőleg, hogy orvos tanácsa nélkül a fürdőket 
ne használja. Kitünő eredményű a viz különféle hurutos bántalmaknál, külö
nösen cystitis-nél ; továbbá nagyban előmozdítja lobos izzadmányok felszívó
dását. Bőrbetegségeknél, de különösen mint utó-kura Juesnél igeri jó hatással 
alkalmazható. 

Fürdőorvos : dr. Szabó Sándor, ki kellő szakismeretével és buzgóságával 
közegészségügyi tekintetben is hozzájárul a fürdő jó hírnevének emeléséhez. 

A fürdőben számos külföldi fordul meg évente; közülök sokan mint szak-
16* 
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értő orvosok látogatják Budapest fővárosnak e kiváló fürdöintézetét, s a leg
nagyobb megelégedés, sőt bámulás hangján viszik el Európ~-~zerte a Bt-~d'.1_s
fürdő hírét; s mégis a mi hazánk édes fiai a legnagyobb kozony~ ~anus_1tjak 
úgy ezen, mint más fürdőink iránt. E sulyos vád főként a t_ehetős es mtelhgen
sebb osztályra szól, mely a kor következményeivel nem tartja ~egegyezhe~őr;iek 
azt, hogy betegségét hazai fürdőkben gyógyithassa, hanem sz1vesebben kolt1 el 
pénzét a külföld bármely silányabb fürdőhelyén. 

A Ráczfürdő. 

A történetírók hagyományaiból itélve, a budai fü~dők közt ,a Ráczf~rdö 
épitése a legtávolabbi időbe ~sik .. Fényko~·~t ~átyás k~rály ~la~t crte el, ~m~k 
kedvencz fürdője volt; azért is h1vták az ő ideje?.en <cKirál)'.f~rd?))·ne~. _Mat}'.as 
valóban királyi pompával tartotta fönn a Ráczfurdöt, s k1rály1 kertjei egesz 
odáig terjedtek; maga a fürdöboltozat folyosó által volt a várpal~tával k~pcso; 
latban. Mátyás halála, de különösen a mohácsi vész után a mindent feldulo 
törökök uralma következett s habár ezen idő alatt a törökök romboló keze szá
mos mfiemléket pusztított ~l, a fürdök tekintetében nem tehető reájuk panasz, 
sőt általában nagy tiszteletben tartván a fürdőket, azok némileg föl is lendü~
tek. A törökök legyőzetésfl után I. Leopold császár a fürdőt Berkázy (Pergass1) 
Károly Jánosnak ajándékozta. Az ö örökösei 177 4· ben ela~ták a fürdőt Z~gler 
Markusnak, s viszont ennek örököse, illetőleg unokája, Pfisterer Karoly 
1860-ban dr. Heinrich N. Jánosnak. 

A fürdő sokáig igen elhanyagolt állapotban volt, újabban azonban palota-
szerű épület áll az egykori tisztátalan fürdő helyén. 

A Ráczfürdő a Gellérthegy északnyugoti lejtőj én a város többi házai közt 
fekszik, tőle oldalvást a nem egyesült görögök temploma áll. A forrás a Gellért
hegy északi sziklaoldalának tövéből ered és rendkívül bő viztartalmu; 24 óra 
alatt 24,447 hektoliter vizet ad. Vizének hőmérséke 43·5° C. 

Molnár analysálta a vizet; szerinte van_ 1 OOO részben : 
Kénsavas kalium ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·0743 grm. 
Kénsavas mész ___ ___ ___ ___ -··- ___ --·· 0·1688 • 
.Kénsavas magnesium ___ ___ ___ ___ ___ --- 0'0176 
Kénsavas natrium ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·2529 
Chlórnatrium ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ _ 0·1866 
Chlórmagnesium___ ___ ___ ___ __ _ __ _ ___ 0·0933 • 
Phosphorsavas mész ___ ___ ___ --- ___ 0·0075 « 
P~osphorsavas i;iatrium-lithium___ ___ ___ --- 0·0028 
Kenecssavas mesz ___ __ _ ___ ___ ___ ___ --- 0·0126 
Phosphorsavas natrium ___ ___ ___ ___ ___ 0·0107 
Basikus phosphorsavas timföld ___ ___ --- --- 0·0104 
Szénsavas vasélecs ___ ___ ___ ___ ___ --- 0·0044 " 
Szénsavas mangan... ___ ____ ___ ___ ___ --· 0·0042 « 
Szénsavas mész ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·4225 « 
Szénsavas magnesium ___ ___ ___ __ _ -- ·- --- 0·2012 
Kovasav ___ ___ ___ ___ ___ ---~-~----_--_-..,.-o·-:-0=19=1 __ 

Összesen : 1 ·4889 grm. 

Szabad sénsav ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ___ ___ 4·2 kbctm. 
Levegő___ ___ .... ___ ___ ___ ___ ___ --- 1 ·8 " 
Fajsuly ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ··-- ___ 1 ·006 grm. 

A Ráczfürdö, mint a történet.i részben említettem, sokáig igen elhanyagolt 
piszkos állapotban volt; mígnem azt dr. Heinrich N. János megvette és dere-
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kasan rendbe hozta. A mai fürdőépület a középső részén kétemeletes, oldalsó 
szárnyain pedig egyemeletes díszes palotaszerü építkezés, mely kényelmes és 
ízlésre valló berendezésével Európa legszebb fürdöintézeteinek egyike gyanánt 
van elösmerve, s mintául szolgált az újabban keletkezett hasonló rendszerü 
bécsi, párizsi és londoni fürdőknek. 

Van a fürdőnek 35 köfürdöje, 14 kádfürdője, 1 közös fürdője férfiak, 1 nők 
számára. Ezen közös fürdő egyik nagyobb márványlapján Mátyás király czi
mere látható, s minthogy a fürdőben, de sőt a fürdő körüli utczákban sem 
találtak semmi török építkezésre valló emléket, föl kell vennünk, hogy a Mátyás 
király által épített budai fürdökből egyedül a Ráczfürdö mai-adt meg a maga 
eredetiségében. 

A fürdő díszét a Heinrich János által 1865-ben épített és pazar kényelem
mel berendezett két gőzfürdő képezi. Ezek egyike urak, másika nők számára 
van berendezve. Az urak gözfürdöjéhez 120, a nők gözfürdöjéhez 68 csinos kis 
öltöző tartozik. Mindkét gőzfürdő meleg, langyos és hideg medenczékkel van 
ellátva; vannak gőzkamrái, dörzsölő szobái, s a legkülönfélébb vizzuditói. 

A természetes melegségü meleg basinban a víz 29-30° R. hőmérsékü, 
ugyanott a levegő hömérséke állandóan 22-24°. Naponkint d. u. 4-5 óra 
közt a nagy medenczéböl kibocsájtják a vizet, s frissel töltik meg, mit azonban, 
minthogy nagyon meleg, hideg vízzel szoktak keverni. Innen az izzasztó helyi
ségekbe juthatunk, és pedig vagy a 30-32° R. meleg levegöjü helyiségbe, 
vagy pedig az úgynevezett gőzkamrákba, melyek egyike 33-34° R., a másika 
pedig 36-37 ° R. meleg. A gőzkamrákból a dörzsölő kamrákba vezet az ut, 
hol a levegő már csak 28° R. Végül a zuhanyos helyiségben fejezhetjük be a 
fürdést és külö.a szárító és fésülködő helyiségben rendbe hozva magunkat, 
térünk öltöző szobáinkba. 

Az uri gőzfürdőben 60 kr, a női gőzfürdőben pedig 70 kr fizetendő szemé
lyenkint. A külön kád- és kőfürdök ára berendezésük minősége szerint 20, 30, 
50 kr. A közös fürdőben személyenkint 6 kr. fizetendő. . 

Van a fürdöépületben betegek használatára 10 lakószoba, 60 krtól 1 frtig 
terjedő napi ár mellett ; van azonkívül fehérnemüek mosására egy külön göz
mosókonyha. Az egész fürdőépület elektrikus világítással s a legnagyobb com
fort-tal van berendezve. Tulajdonosa újabban is több, kényelmi szempontból 
előnyös, átalakítást végeztetett, s az egész épületet újból javíttatta s csinosittatta. 

A fürdőhöz igen kényelmes a közlekedés; közel esik hozzá a Rudasfürdő 
csavargőzös-állomása, s azonkívül a fürdő külön csinos társaskocsijai a Deák
térröl 10 perczenként közlekednek, és bérkocsi-állomás is van a fürdő köze
lében. 

A Ráczfürdöt leginkább csak egészségi, diretetilrns szempontból látogatják, 
mint olyat, mely a bőr idegeire kellemesen hatva, a bőr működését, a transpirá
cziót erélyesebbé teszi és fokozza. Másrészről azonban mint hévviz, mindazon 
jó tulajdonságokkal rendelkezik, melyek a Ráczfürdöt a többi budai gyógy
fürdőkkel egyenlő gyógyító hatással ruházzák föl. Igy nevezetesen köszvényes 
és csúzos bántalmaknál, ízületi gyuladás után visszamaradt savós izzadmányok
nál, a bőr különféle betegségeinél kitünő hatásunak bizonyult a Ráczfürdö vize. 

A fürdő az ó-moraviczai Heinrich-család tulajdona, melynek egyik tagja, 
dr. Heinrich Kálmán, egyszersmind a fürdő orvosa. 
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A római fürdő. 

A «római fürdőJ> az ó-budai aquincumi ásatások területére esik. Mai el
nevezésével tulajdonképen nem egyéb, mint természetes forrásvizzel ellátott 
uszoda. 

A 11római fürdőJ>, illetőleg az ásatások alkalmával föltalált régi fürdöromok 
történetére vonatkozólag nagyon hosszu volna az adatokat felsorolni, de meg 
bizonyos tekintetben az erre vonatkozó történeti adatok munkánk bevezető 
részében feltalálhatók mint olyanok, melyek az összes budai forrásokra vonat
koznak. E helyen elég utalnom az aquincumi á!'latásról szóló művekre, így 
dr. Hainpel József: ,,Jelentés az ó-budai papföldi ásatásról)) Budapest, 1881; 
és dr. Kuzsinszky Bálint: <1Aquincurn és rom.fai)) Budapest, 1890. czimü ismer
tetésekre. 

A <1római fürdőJ> árnyékos parkban elhelyezett csinos kis uszoda, külön 
nök és külön férfiak számára. A forrás vize 22° R. Pontos vegyi elemzés alá még 
nem 'vették. Felületes vizsgálatra a Császárfürdő vizéhez leginkább hasonlit. 

Az uszoda Ringer Jakab tulajdona, úgyszintén a parkban levő emeletés 
ház is, melyben nehány szoba nyári lakás gyanánt van bérbe adva. . 

Az uszodában személyenkint 20 krajczárt fizetnek; vasuton váltva pedig 
csak 14 krajczárba jön egy uszodajegy. Tervben van egy konzorczium alakulása, 
rpely a forrás területére fürdőintézetet létesitene. 

A közlekedés a szent-endrei helyi érdekü vasuttal történik, mely az 
ó-budai főtérről naponta többször indul, s alig 20 perez alatt ér a ·11római 
fürd~J> állomáshoz. 

A Császárfürdő. 

· A Császárfürdő a Józsefhegy lábánál, a Duna jobb partján, a Margitsziget 
átellenében fekszik. Világhirét nagy hőmérsékletü, kitünő összetételü, s rend
kivül gazdag forrásainak s pompás berendezésének köszöni~ 

Ezen források már a legelső magyar királyok idejében ismeretesek voltak; 
. a régi okmányok <1aqure calidre superioresll név alatt emlékeznek. meg róluk. 

A császárfürdői források közül 8 meleg, egy langyos és egy hideg. A Sza
már-forrás hőmérséklete 64·75° C., a Kápolna-forrásé 61·1° C., a Nádor
forrásé 61·25° C., a gőzfürdő három forrásáé 58·75-60° C., az Ivó-forrásé 
(Gyógyforrás) 59·5° C., a Török-·forrásé 28·2° C. A felsorolt források vizgazdag
sága naponkint 117 ,OOO hektoliter, holott a többi budai fürdőké (Sáros, Ruda.s, 
Rácz, Király, Lukács) együttvéve csak mintegy 63,243 hektoliter; ebből lát-

" ható, hogy a Császárfürdő egymaga több meleg forrásvizzel rendelkezik, mint 
az elbsorolt buda,i fürdők együttvéve. 
· A Császárfürdőt kezdetben Királyfürdőnek nevezték, a Királymalmoktól, 
a nielyek közelében a török hódoltság korában épült; mivel a magyar király 
egyuttal osztrák császár is volt, későbben Császárfürdő nevet kapott. Buda 
'visszafoglalása után a Császárfürdő kincstári birtok lett; 1806-ban Marczibányi 
István kezébe került, ki azt ugyanazon évben az irgalmas rendnek ajándékozta; 
ezen kitünő rend, az adományozó rendelkezéséhez képest, a fürdő összes jöve
delmét - a leghumanusabb czélra, a vagyontalan betegek gyógyitására for
ditja. 

A Császárfürdő Budapest legnagyobb fürdő-telepe; egyszerre ezer ember 
fürödhetik benne; egy hatalmas négyszöget képező épület-csoport ez; ebben 
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vannak a vendégszobák, mintegy kétszáz, a legnagyobb kényelemmel berendezett 
helyiség, a melyekből széles, télen fűthető üveges folyosók vezetnek a fürdők
höz. Ezek: 

A gőzfürdő, a török időkből származó eredeti török épitmény, rendkivül 
nagy fényüzéssel, kényelemmel berendezve; benne értékesitve találjuk a modern 
balneotechnikának összes vívmányait. Tepidariumának ásványviz-medenczéjé
ben 50 ember fürödhetik egyszerre. 

Az iszapfürdő nő- és férfi-osztályra elkülönitett igen kényelmes fürdő, 
20 izzasztó-kabinnal és 24 öltöző-szobával. A viz hőmérséke állandóan 40° C., 
az iszapé 43-44 ° e. . 

A női ásványviz-uszoda 360 négyszögméter fedett vizmedencze, 80 dísze
sen berendezett vetkező fülkével, zuhanykamarával, toilette-helyiséggel körül
véve. Vize - melyet a 28·2° C. hőmérsékletü Török-forrás szolgáltat -
kristálytiszta, mint egy kárpáti tengerszem, s fenékig átlátszó. Ezen uszoda -
mely a Császárfürdőnek méltó büszkesége - nagyságát, berendezésének czél
szerüségét, elegantiáját illetőleg Európában páratlanul áll. 

A férfi uszoda óriási ásványviz-medencze, a kontinens legnagyobb ásvány
vizuszodája, 120 minden kényelemmel ellátott vetkező· fülkével, tornaeszkö
zökkel; vizzel e2,t .is a Török-forrás látja el. 

Ezeken kivül van 22 tükörfürdő (37-40° C.), 18 török fürdő (28·2° C.), 
. 8 pompás porczellán-, 7 fehér, 28 vörös márvány- és 20 czink-kádfürdő; vala
mennyit természetes hőfoku, ásványviz-források táplálnak. Zuhanyok is ásvány
vizforrásból (Török-forrás) kapják vizöket. 

. A Császárfürdő sétálóhelyei a legszebb, s a legjobban gondozott sétáló-
. helyek, parkok ; ezek között is kiválik a nagy gyógyudvar. 

Gyönyörü platánjai a régi Pest társadalmi életének középpontiát képezték. 
Azok a hires fák, a melyek alatt az ország leghiresebb, legelegánsabb mulat-
ságai folytak : a császárfürdöi bálok. . 

A Császárfürdő vizei meszes, kénes hőforrások, a melyeknek hőmérséklete 
24-64·7 5 ° C. között van. Vizei közül csak a nagy gyógyudvar déli folyosójának 
po~pás csarnokában vörös márványba foglalt lvójorrás vize, a kápolna-épület 
be.Járata alatt eredő forrásból s a Lukácsfürdő halastavából származó Török· 
f<('rás és a kápolna-épület utczai frontjának főfala alatt eredő l(ápolna:fm-rás 
vize van elemezve. A többi forrásviz összetétele nem sokban térhet el e három 
forrás vizétől. 

A császárfürdői Ivó- és Kápolna-forrás chemiai összetétele. Dr. Hankó Vil
mos elemzése, 1.890: 

I vóforrás Kápolnafol'l'ás 

CalciumbicarbonaL. ___ ___ __ O·:M,74 0·3640 
Calcinmsnlfat ___ __ . __ . 0-2507 0·2783 
Magnesiumbicarbonat ___ ___ ___ 0·2348 0·1831 
Chl6rnatrium ___ ___ ___ ___ ___ 0·2293 0·2794 
Natriumbicarbonat ___ ___ ___ 0·1022 0·0752 
Chl6rkalium ___ __ _ ___ ___ ___ 0·0494 0·0764 
ManganbicarbonaL _ ___ ___ ___ 0·0064 0·0019 
Vasbicarbonat ___ __ _ ___ __ 0·0041 0-0263 
Lithiumbicarbonat „ .. ___ ___ 0·0029 0·0106 
Kaliumsulfat ___ ___ __ 0·0004 
Kovasav__ _ ___ ___ ___ -„ „. 0·0047 0·0544 

A szilárd részek ö-ss-z-eg_e_: -~1.~2~31~9---1-·3-5-00-



Szabad szénsav___ --- ---
Carbonitsulficl (COS) __ _ ___ _ __ 
A v~z fa~~ul;va ,- -- --- __ _ ___ ---
A v1z homerseklete __ _ ___ _ __ 

0·3221 
0·00032 
1 ·00149 

50·5° e. 

0·321 5 
0·00062 
1·00150 

61-1° e. 

A császárfürdöi Török-forrás chemiai összetétele. Pohl elemzése, 1856: 
Kaliumsulfat ___ ___ __ _ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ 0·00884 
Natriumsulfat ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0.12558 
Lithiumsulfat___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ _ 0·02566 
Chlórammonium __ _ __ _ ___ ___ __ _ ___ ___ 0·00143 
Lithium ___ __ _ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ --- 0·03844 
Magnesium___ ___ ___ ___ -- - ___ __ ___ ___ 0·02204 
Aluminiumphosphat ___ ___ __ _ ___ ___ ___ ___ 0·00202 
Vasbicarbonat __ _ ___ ___ ___ ___ --- --- --- 0·00051 
Magnesiumbicarbonat __ _ ___ ___ ___ _ --- ___ --- 0·17373 
Calciumbicarbonat ___ ___ __ _ ___ ___ --- -- _ 0·35846 
Kovasav ___ ___ __ _ ___ ___ ___ __ _ __ _ ____ 0·01608 

Szerves an yagok__ _ --- -- ·- --- ---_ -_-_-~----Oo'"":08=63,.,.,25-o-=31 87 Osszesen: 

Szabad szénsav ___ __ _ ___ ___ ---· __ _ ___ --- 0·17718 
Kénhydrogen __ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Nyomai. 
Hőmérséklete ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 28·2° C. 

Az Ivó- és Kápolna-források vizének összetételében lényegesebb eltérés 
nincs ; ezek összetételüket illetőleg igen közel állanak a margitszigeti artézi 
kútéhoz, továbbá a trencsén-tepliczi és badeni hévforrásokéhoz. 

A mi a császárfürdöi vizek gyógyitó hatását illeti, a langyos török fürdőket 
és ásványviz-uszodákat mint általános zsongitó és erösitö eszközöket szokták 
alkalmazni; a meleg, söt forró kád- és köfürdöket, a göz- és iszapfürdöket 
kitünö eredménynyel használják az izmok, ízületek, ideghüvelyek csúzos bán
talmai, csúzos, köszvényes izületi lerakodások, zsugorodások és merevségek, 
bőrfekélyek, csontszú, görvélyes és bujakóros bántalmak ellen. Az ivóforrások 
vizének belső használata mellett jó eredményt érnek el különösen a gyomor, 
bél és lélekzö szervek hurutjánál. 

Az egyes szobák napi ára 80 krajczártól 2 frtig terjed. Említettük, hogy a 
szobaberendezések, ezeknek a fürdőkkel való összeköttetése a téli kurát is lehe
tővé teszi. A lakások ára a téli saison alatt 500/o-kal mérsékeltebb. 

A mi pedig az egyes fürdök árát illeti: a göz-, iszap-, I. oszt. kö-, por
czellán- és fehér márványkád fürdőjegy ára 50 kr ; a vörös márvány- és I. oszt. 
kádfiirdö-jegy ára 40 kr; a II. oszt. kö-, II. oszt. kád- és törökfürdő-jegy ára 
30 kr; a női uszodajegy ára 40 ln-, a férfi uszodajegy ára 30 kr ; a népfürdő-jegy 
ára 5 kr. 

A Császárfürdő, daczára a magas niveaunak, a melyen áll, még mindig a 
fejlődés stádiumában van, a legjobb uton arra nézve, hogy a legrövidebb idő 
alatt ezren, meg ezren merítsenek itt segítséget a természet ezen őserejéből. 
Emelkedésében a fürdöbizottság áldozatkészségén, dr. Brunner Kálmán fürdő
orvos buzgalmán kivül legnagyobb része van dr. L adik Gusztáv világi gondnok 
fáradhatatlan tevékenységének. 

A Lukácsfürdő. 

A Lukácsfürdö a Császárfürdő tőszomszédságában van ; 1702-ig ezzel egy 
telepet képezett. Az 1702-dik esztendőben a Császái·für~ő eladatván, a Lukács-
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fürdő kincstári birtok maradt 1884-ig, a mikor vétel utján az is magán kézbe 
(Palotai-család) került. Rohamos emelkedése ezen idötöl származik. 

A fürdőtelepet az országut két részre osztja. A Józsefhegy lábánál elterülő 
részben van a - Musztafa basa által 1568-ban ásatott - halastó. - Ennek 
29·0° C. hömérsékletü vize táplálja· a telep Duna felé eső részén lévő férfi és 
nöi uszodát, ez látja el vizzel a zuhanyokat is. 

A halastó óriási viztömege hidrostat. regulatora a jobbparton lévő vala
mennyi meleg forrásnak; midőn egy alkalommal (1858) tudományos czélból 
a tó vizét lecsapolták, a Császár- és Lukácafürdök vizmedenczéi is kiapadtak, 
a gellérthegyalji források vízmennyisége pedig jelentékenyen csökkent. 

Ebben a tóban díszlik a hévvizi tündérrózsa (Nymphea thermalis), melyet 
Kitaibel Pál tanár 1800-ban a nagyváradi hévforrásokból ültetett át. A tó viz
bösége rendkívül nagy; 24 óránként körülbelül 1.000,000 köbláb vízmennyi
séget szolgáltat s épen ezen nagy vizböség oka annak, hogy a tó vize télen· 
nyáron megtartja állandó hőfokát, s nem fagyhat be. 

A Lukácsfürdőnek 11 forrása van ; ezek hőmérséklete 26·5 ° C. és 60 ° C. 
között váltakozik. 

A telep Duna felé eső részében vannak : 
Az iszapfürdő, ez egy nagy 38 méter hosszu, 18 méter széles tavat alkot, 

melynek hőmérséklete egyik részében 27° C., a másikban 60° C. Fürödni a 
nagy tóban is szoktak; de van 138 kényelmesen berendezett külön fürdő is, 
melyekből ajtók vezetnek ki a nagy tóba. 

A férfiak és nök számára berendezett uszodák, melyek ajózsefhegyi forrás 
ból kapják kristálytiszta vizöket. 

A kö-, márvány- és porczellán kádfürdők, melyekbe az iszapfürdő forrá
saiból merített fonó vizet vezetnek. Ezen fürdök langyos és hideg zuba~yokkal 
vannak ellátva. ' 

A férfiak számái·a berendezett gőefurdő, meleg, langyos és hideg meden · 
czékkel, különböző hömérsékletü zuhanyokkal, gőzkamarával, öltöző fülkékkel. 

A 28 ° R. hömérsékletü langyos timsós medencze. Ugyanilyen timsós forrás
vizet tartalmazó medencze van a nöi gőzfürdőben is ; ebben a meleg és langyos 
medenczén kívül egy téli uszoda-medencze is van, mely 21 ° R. hömérsékletü 
vizét egy alatta felbugyogó forrásból kapja. 

Az ivókutak, 56- 58 ° C. hömérsékletü vízzel. 
Eddig a Lukácsfürdöt használó betegek kénytelenek voltak az intézeten 

kivül elszállásolni magukat. A tulajdonosok áldozatkészsége e bajon is segített; 
a fürdőnek a Duna felé eső telkére - a Dunára nyíló ablakokkal - egy hatal
mas szállót építtettek. Ezen, a főváros díszére szolgáló szép épület különösen 
este nyujt felséges látványt, midőn elektromos lámpái kigyulnak, s nappali 
fényt árasztanak a fürdő gyönyö1-ü parkjára s az alatta hömpölygő Dunára. 
Az épület földszintjén pusztán fürdőszobák vannak; ezekből zárt folyosók 
vezetnek a lépcsőházhoz és a felvonóhoz (Lift). Az első emeleten a vendég
szobák, a másodikon az étkező- és társalkodó helyiségek vannak. 

Szobaárak: I. emeleti szoba egy hétre 15-16 frt, II. emeleti 12-14 frt. 
Fürdöárak : Iszapfürdő I. oszt. külön kabin 60 kr, II. oszt. külön kabin 40 kr; 
uszoda, ruhával 30 kr, gőzfürdő 50 kr, köfürdö 60 kr, I. oszt. kádfürdő 40 kr, 
II. oszt. kádfürdő 30 kr. 

A lukácsfürdői ásványvizek chemiai összetétele. Molnár János elem
zése. 1858. 



Káliumsulfat ___ ___ ___ ___ _ __ 
N atriumsultat ___ ___ ___ _ __ 
Calciumsulfat ___ ___ ___ --- ---
Magnesiumsulfat __ _ ___ __ _ _ __ 
Natriumthissulfat --- __ _ 
Natriumsulfid ___ __ _ ___ _ __ 
Chl6rnatrium __ _ ___ ___ ___ _ __ 
Chl6rmagnesium ___ ___ __. 
N atriumphosphat 
Calciumphosphat ___ ___ ___ _ __ 
Aluminiumphosphat_ __ _ __ ___ _ __ 
Calciumcarbona ___ _ __ · ___ _ __ 
Magnesiumcarbonat___ __ _ ___ _ __ 
Vascarbonat ___ ___ ___ ___ _ __ 
Mangancarbonat ___ ___ ___ _ __ 
Aluminiumoxid ___ ___ ___ _ __ 
J 6d --- --- --- --- --- --- ---
Kovasav___ ___ ___ ___ ___ _ __ 

Összesen: 

Szabad szénsav köbcent. ___ ___ _ __ 
Nitrogen köbcent._ __ ___ _ __ 
Kénhydrogen --· __ _ --· --· 
Hőmérséklet ___ ___ ___ ___ _ __ 
Faj suly ___ __ _ ___ ___ ___ _ __ 
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I. Ivókút 

0·0739 
0·1010 
0·0784 

0·0118 
nyom. 
0·1714 
0·1114 
00058 
0·0040 
0·0086 
0·4225 
0·0177 
0·0027 

II. Ivókút 

0·0605 
0·1268 
0·0905 

0·0140 
0·0026 
0·0625 
0·1235 
0·0045 
0·0023 
0·0038 
0·3606 
0·0588 
0·0031 

Ivóforrás 

0·0142 
0·0279 
0·0244 
0·0407 
0·0408 

O·Q415 
0·0430 

0·0031 

0·3111 
0·0729 
0·0006 
0·0014 
0·0007 

0·0451 0·0284 0·0196 
1 ·06--=o-,-1 ___ 0_·971.5- ---o-·6619 

20·3 21 ·30 0·58 
5·00 0·85 0·400 
nyomai 0·575 nyom. 
58° e. 56° e. 21 -3° e. 
1 ·000879 1 ·000399 1 ·000288 

Alagutforrás 

0·0133 
0·0662 
0·0283 
0·0403 
0·0175 

0·0438 
0·0466 

0·0037 

0·3118 
0·109G 
0·0234 ' 
0.0174 
0·0020 
0·0006 
0·0195 
0·7439 

0·66 

31° e. 
0·00309 

A Lukácsfürdö vizét ugyanazon betegségi alakokban használják, mint a 
Császárfürdőéi t. 

Fürdőorvos: dr. Doctor FrigY,es. 

A margitszigeti fürdő. 

. A Lipótváros és Ó-Buda között a Duna folyam kellő közepéből emelkedik 
ki a Duna gJ'.'ön~ye, Budapest dísze, a bájos Margitsziget. . 

. , A ~arg1tsz1getet ~-790-ben Sándor föherczeg vette meg. 1795-ben JózAef 
nador hHtokába kerult; 1847-töl István föherczegé volt, kinek halálával 
1867 ben ~ózsef föherczeg örökölte, kinek fejedelmi bőkezűsége paradicsommá, 
a budapestiek legkedvesebb üdülő-helyévé, a kontinens legragyogóbb fürdöjévé 
tette azt. 
. A sziget félóránként közlekedő hajóval hozzáférhető. A hajó a sziget alsó 
és felső végén, a fürdő eme két telepén köt ki. Az alsó végétől lóvonatu vasut, 
s a legpompásabb sétautak vezetnek a felsőhöz. Itt százados hársak, tölgyek, 
geszte~yések, platánok, örökzöld fenyőcsoportok, csodálatos szép rózsaligetek, 
ott a v1r~gkertés~et minden bájával fel.ékesitett virágágyak, a szönyegkertészet 
tark~ cz1fi:~s~ga1, amott -~~1 délszaki . őserdő pazar gazdagságát elénk táró 
tr?p1kus novenycsoport kozott halad el az ember. Csodálatos szép hely ez! 
K_mek lelke fogékony a természet szépségei iránt, azt el fogja ragadni ez a 
világrészeket felölelő buja tenyészet s annak tündéri ragyogása.' 

·Az alsó . kiszálló-állomáson ·díszes vendéglő emelkedik, mely magán
házak~al van összekötve. A sziget felső vége felé haladva, utunk, a dicső 
eml~ku ~ózsef nádor által épitett föherczegi nyaraló mellett vezet el; tovább a 
kerte~z~ti „te_~epet „s a diszes .. üv~gházat találjuk ; még tovább haladva a fák 
lomb.ia1 kozul a furdöház kupolája ragyog felénk. A Margitsziget felső végén 
vagyunk. Itt van a kénes hőforrás is, melyet 1868-ban Zsigmondy Vilmos 
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nyitott. A 118 méter mély artézi kutból nagy erővel tör elő a 43·3° C. hömér
sékletü kristálytiszta kénes víz. 

A fouás fölé emelt épület belső részéhez van építve az ivócsarnok. A fouás. 
épületének tetejére lépcsők vezetnek ; a m;öben felszökellő viz a Duna felöh 
oldalon vizesés alakjában zuhan alá. 

A meleg forrás egy részét a Margit-fürdőben használják fel; ezen pompás, 
palotaszerü, pazar fénynyel épitett és felszerelt fürdőépület képezi a fürdö
telepnek úgyszólván középpontját. Külsejére nézve egy stylszerüen épített 
templomhoz hasonlít ezen épület, melynek tornyai merész hajlásu kupolává 
borulnak össze. Az épület balszárnyában 21 kádfürdő van; a másik két szárny
ban a kő-, márvány-, porczellán- és tükörfürdök (összesen 31) vannak. A für
dök elöszobákka.l vannak ellátva, mindenik a legnagyobb fénynyel és pompá
val berendezve. A fürdőben villamos fürdőket is rendeztek be, a hévvizzel való 
együttes használ!l.tra; a berendezés a Barda dr. rendszere szerint történt. 
A felső telepen vannak a páratlan elegantiával felszerelt szállók, a villák, a 
vendéglő, a zene·pavillon és a tehenészet. 

A margitszigeti kénes hévviz chemiai összetétele. Dr. Than Károly 
elemzése. 1869. 

Calciumcarbonat ___ ___ ·-- ___ ___ ___ --- --- 0·22585 
Calciumsulfat ___ __ _ ___ ___ ___ ___ --- ___ 0·21087 
Chlornatrium___ ___ ___ ___ __ _ ___ · ___ --- --- 0·13794 
Magnesiumcarbonat ___ ____ ___ --- ___ --- --- 0·13041 
Chlorkálium ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ _ --- --- 0·08267 
N atriumsilicat ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __. 0·06008 
N atriumcarbonat ___ ___ ___ --· ___ ___ --- --- 0·03456 
Mangancarbonat __ _ ___ ___ --- --- --- --- 0·00144 
Strontiumsulfat ___ ___ ___ ___ ___ ___ --- --- 0·00092 
Lithiumcarbonat ___ ___ ___ ___ ___ --- --- 0·00078 
J odkalium ___ ___ ___ ___ ___ ___ --- --- 0·00008 
Bromkalium ___ ___ ___ _ ___ ------~---0~·0~0_00_6 

Összesen : .0·885156 

Szabad szénsav ___ --- --- --- --- --- --- ---
Félig kötött szénsav --- --- --- --- --- --- ---
Carbonitsulfic1 --- __ . --- ___ --- -- -
Hőmérséklet ___ --- --- __ _ -- - --- --- ---
Fajsuly ___ -- ~ ___ ___ ___ --- ---- --- --- ---

0·39820 
0·18304 
0·00462 
43·3° e. 

1.001.5 

A · forrásból fejlődő gázokból 100 térfogatban van: szénsav 29·240/o, 
nitrogén 70·460/o. 

Az elemzés már első tekintetre is mutatja, hogy a margitszigeti forrás a 
Bécs melletti Baden és Trencsén-Teplicz kénes forrásaihoz áll -legközehibb; 
a mennyiben mindannyiukban a csekély mennyiségü kénvegyületek mellett a 
chlorvegyületekkel szemben tulnyomók a szén- és kénsavas vegyületek. . 

A margitszigeti hévvizet a következő bet'egségi alakokban használják 
kitünő sikerrel: csúzos bántalmak, csonthártya- és izület-bántalmak, köszvény, 
zsugorodások. !'-- villamos fürdő ~Ital „ p~dig ~zép .. e~e<l.ményt é.rnek _el ~súz~s, 
köszvényes és ideges bántalmaknal, hudeseknel, kulonosen pedig az ischiasn~l. 
Belsőleg a vizet torok- és gégehurntnál nagy sikerrel alkalmazzák. A Margit
sziget tekintve tiszta, portól mentes levegőjét, mint klimatikus gyógyitóhely is 
figyelemre méltó hely. . 

Lakás-árak: A kis szállóban 1 kis szoba 1 ágygyal hetenkmt 10 frt. 1 nagy 
szoba 1 ágygyal 18 frt, 2 ágygyal 20 frt. A nagy szállóban 1 pagy -szoba 



1 ágygyal hetenkint 18 frt, 2 ágygyal ·20 frt. 2 nagy szoba előszobával, 3-4 
ágygyal, hetenkint 40 frt. 

Fürdöárak : Kőfürdö : 60 kr. Kádfürdő: 80 kr. Nagy társasfürdö: 
1 frt 30 kr. - Fürdőorvos : Dr. Bauer Antal, föherczegi udvari orvos. 

A Királyfürdő. 

A Királyfürdö a II-dik kerületben, a fő. utcza és kórház-utcza sarkán levö 
ódon épületben van. 43·75° e. hőmérsékletű vizét egy 664 méter hosszu 
földalatti csövön át a Lukácsfürdőből kapja. Az ujabb időben csinosan beren
dezett fürdőt majdnem kizárólag diretetikus czélokból használják. 

c1 A Királyfürdő a török hódoltság korából maradt ránk. Eleinte Pw·ga
toriumnak hivták, mert kisebb forrásának vize annyira meleg volt, hogy a ~ojás 
megfőtt benne. Később kórház-fürdőnek nevezték, mig a németek Sprenger-bad 
néven ismerték. Walsdorf Keresztély német utleirásában azt állitja róla, hogy 
udvara kellő közepén márvány-szökőkut állott, s arról nevezték el Sprenger
badnak. >J (Madarassy L.) 

A budai keserüvizek. 

A Gellérthegy déli lejtöjétől egész Promontorig elterülő földdarabot világ
hírűvé tették az abból felbuzogó keserüviz-források. 

Az első keseriiviz-forrást (Erzsébet-forrás) egy Schleiss nevü budai föld
mives véletlenül fedezte fel 1853-ban kutásás alkalmával. A keserüviz fontos
ságát felismervén, azóta a kutak száma nagy mértékben növekedett. Ma 
számbavehető concurrens hijával a budai keseriivizek uralják a világpiaczot. -
Hazánk e vizével szélesebb körben lett ismertté, mint tokaji borával. 

A budai keseriivizek az említett földterület 3 részén fordulnak elő : Lágy
mányoson, az őrmezői síkon, és a Dobogó alatt levő lapályon. 

A Lágymányos közepén felfakadó források : az Erzsébet-forrás és az 
Erzsébet-sósfürdő többi forrásai, ezeken kivül a Deák Ferencz-, Szent-István-, 
Heinrich-, Billiegard, Hunyadi Mátyás:források. Ezek mind egy telepen, 
Mattoni fürdő- és ásványvíz-telepén, vannak. Itt buzog még fel az Aeskulap
forrás is, mely egy angol társaság tulajdonát képezi. 

A doboyói források, melyek Saxlehner András birtokában vannak, 
c1 Hunyadi János-keserüviz>J név alatt kerülnek a kereskedésbe. 

Az őrmezői sikon levő források a következők: Rákóczi-, Ferencz-Józs~f-, 
Victoria-, Hunyadi László- és .!irpádjorrás. 

A budai keserüvizek az Erzsébet-forrást és a szomszédos forrásokát 
kivéve, helyi alkalmazásban nem részesülnek. Az Erzsébet forrás körül azon
ban virágzó fürdő-telep keletkezett; az Erzsébet sósfürdő, melyben az Erzsébet· 
és a szomszédos 7 forrás vizének gyógyitó erejét külsőleg is érvényesitik. 

Az Erzsébet sósfürdő. 

Az Erzsébet-sósfürdö a lágymányosi síkon, Budapesttől félórányira, egy 
gyönyörű szép parkban fekszik. Az összeköttetést a fővárossal a Ferencz-József
térről félóránkint induló kényelmes társaskocsik közvetitik. 

A szelektől a fürdő-telepet a kies budai hegyek védik. A telep fürdő- és 
lakóházai, a vendéglő mindmegannyi báj9s villa, a legnagyobb elegaijtiával, 
kényelemmel beren~ezve. 
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Ha a fürdőházban a fürdők berendezését, a lakószobákat s azok felszere 
lését, a vendéglőt s abban az ellátást, a forrásokat, s azoknál a viz kezelését 
tekintjük, az Erzsébet-sósfürdö egy par excellence mintafürdö benyomását 
teszi reánk, melyet mintául vehet bármely hazai és külföldi fürdötulajdonos. 
De nem is lehet ez máskép, a hol Mattoni a fürdőtulajdonos, s dr. Bruck 
Jakab az igazgató-orvos. 

A villákban, nem tekintve a társalkodó· és olvasó-szobákat, összesen 70 
pompásan berendezett lakószoba áll a vendégek rendelkezésére; a fürdőházban 
pedig 65 fürdőszoba van diszes márvány-, czink- és rézkádakkal és minden 
szükségessel ellátva. 

A fürdőkhöz a vizet az Erzsébet- forráson kivül még 7, ezzel meglehetősen 
hasonló összetételű forrás szolgáltatja. Ivásra a fürdőtelepen az Erzsébet-forrás 
vizét használják. 

Az Erzsébet-forrás chemiai összetétele. Dr. Nendtwich Károly elem
zése. 1854. 

Calciumcarbonat . .. ___ ___ ___ ___ ___ --- ___ 0·4-00 
Magnesiumbicarbonat ___ ___ ___ . .. ___ __ _ ... 0·330 
Kalium sulfat ___ ___ __ _ ___ _ __ ___ __ _ ___ ___ 0·160 
Natrium sulfat __ _ ___ .. .. ___ ___ ___ ___ ___ 14·180 
Magnesium sulfat ___ ___ __ _ ___ ___ ___ __ _ 8·040 
Calcium sulfat __ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ _ 1 ·230 
Aluminiumoxid ___ ___ __ _ ___ __ _ ___ __. ___ ___ 0·080 
Kovasav ___ ___ ___ __ _ ___ __ _ ___ ___ 0.040 

Összesen : 26·460 

Hőmérséklet __ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 9° C. 
Fajsuly ___ ___ ___ ___ ___ _ __ __ _ ___ __ _ ___ 1 ·0143 

Az Erzsébet-forrás vize, úgyszintén a többi budai keserüviz a következő 
bajok ellen használható sikerrel: székrekedés, makacs székszorulás, alhasi és 
általános vérböségnél, aranyérnél, a máj-működés zavarainál, lépbajoknál, 
elhizásnál, köszvényes bántalmaknál, idegbajoknál stb. 

Fürdök alakjában használva a keserűvizek akként hatnak, mint a sós
vizek. Az Erzsébet-fürdő vize külsőleg használva jótékony hatásunak bizonyult: 
csúzos és köszvényes bántalmaknál, az alhasi bántalmak egész sorozatánál, 
s mindenekfölött a nöi ivarszervek betegségeinél. 

A szobák árai, azok fekvése és nagysága szerint, a következők : egy szoba 
egy ágygyal hetenkint 6 frttól 15 frtig. Egy szoba két ágygyal hetenkint 
14 frttól felfelé. 

A mi a fürdök árát illeti, egy salon-fürdö ruhával 1 frt 50 kr.; egy I. oszt. 
fürdő 1 frt; egy II. oszt. fürdő 70 kr. 

Budai Király-keserüviz. 

Mattoni lágymányosi keserüviz-telepén az Erzsébet-forráson és szom
szédjain kivül még a következő források vannak: Szent-István, Deák Ferencz, 
Heinrich, Hunyady Mátyás I., Széchenyi, Hildegarde, Hunyady Mátyás ~II. 
Ezen források vize egyesítve Budai Király-keserüviz név alatt kerül kereske
désbe. A töltés, dugaszolás, a palaczkok kiállítása mintaszerü. A palaczkokat, 
valamennyi budai keserüviz töltésére C§.ehországból szállitják. 

A Mattoni-féle keserűvizek chemiai összetétele : 
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A forrás neve: Szt.- Deák Heinrich Hunyadi Széclienyi Hilde- Hunyadi 
faLvim Ferencz Mát~ garde Mátyás 1!· 

---- -·-

Az elemző neve: Hnue1· Hauer Hauer Hauer Ha.uer Hauer Bernáth 
1878 1878 1878 1878 1878 1871'1 1884 

Kaliumsulfat __ --- --- --- - 0-284 - 002'~ - - -
Natriumsulfüt ___ --- --- 14·1052 17-532 16·0487 15•947 9·5968 8.2159 17·001 
Magnesiumsulfat __ _ --- -- - 17·7773 17•759 9·9914 10·1371 9·9722 5·2157 27·765 
Calciumsulfat ___ --- --- 0·6979 0·460 1 ·4220 0·98'.'2 1 ·0797 1·7843 0·575 
Chlornatrium _ --- --- --- 2·5669 2·524 1'6876 0·9819 0·9641 1'1061 4·284 
N atl'imncarbonat -- - --- 6·7688 1-765 3·9572 

zm~ ''l 1·7212 2·651 
N atriumbicarbonat --- -- - 0·3130 0·835 1·5249 0·7105 1 ·4291 -
Calciumbicarbonat ___ --- - 0-093 0·1:126 0·3439 0·4429 -
Magnesiumbicarbonat . __ _ _. - 0·006 0·0049 0·2909 -
Vasbicarbonat __ _ - - --- - - 0·1207 - - 0-0001 
Kovasav __ --- --- --- --- 0·0106 0·185 0·0079 0·005 - 0·0139 0·150 

Összesen ___ „ 
42·2397 41·043 34·7763 28·9925 ·~2817 ,.,.~ 52·4261 --- ---

Hőwérséklet __ --- --- --- - 7·9°0 10·5° () 8° e 7-5° e 13-1° e I 
Fajsúly --- --- --- --- 1·0348 1·0345 1·0269 1·0269 1·0217 1 1 ·0160 1·0i71 

Az Aeskulap-forrás. 

Az Aeskulap-forrás egy angol társaság ('rhe Aeskulap Bitter Water Comp. 
Limited London) birtokában van. Vizét Molnár János 1878-ben elemezte. 

Az Aeskulap-forrás chemiai összetétele: 

Kalium sulfat ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ --" 0·0104 
Ammonium sufat ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ___ 0·0061 
N atrium sulfat ___ ___ ___ ___ __ _ ___ __ _ _ __ 13·9063 
Magnesium sulfat ___ ___ ___ ___ ___ __ _ ___ 17·2805 
Calcium sulfat___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ___ ___ 2·0788 
Chlornatrium ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ___ 2·9047 
Natrium carbonat ___ ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ 0·9989 
Vascarbonat ___ ___ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ __„ 0·0097 
Mangan carbonat ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·0429 
Alumínium oxid___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·0349 
Kovasav ___ ___ ___ __ _ 0·0092 

Hőmérséklet 
Fajsuly __ _ 

Összesen: 37·2824 
___ ___ ___ 7·3° e. 

--- --- --- --- --- --- --- --- 1 ·03514 

A Hunyadi János keserüviz. 
( Sa.'!Jlehrwrjéle keseriitJiz.) 

A dobogói völgyben, délről a dobogói domb és a kamarai erdő, ~szakról 
pedig a vadászhalom és a Péterhegy által köritett tágas síkon buzognak fel 
azok a keserüviz-források, melyeknek vize Hunyadi János keserüviz név alatt 
kerül a kereskedésbe. 

Általános a tapasztalat, hogy a keserüviz-kutak hosszabb használata után 
a viz keserü- és glaubersó-tartalma csökken, s ehhez képest a viz is jelente
kenyen higul. Ezt tudva, a .dobogói keserüviz-telep tulajdonosa Saxlehner 
András telepén 40 és egynéhány kutat ásatott; ezeknek egy része használatban 
van, mig a másik pihen; pihen addig, mig ismét visszakapta előbbi sűrűségét. 
Ilyen eljárás mellett lehetséges csak azután, hogy a piaczra bocsátott viz össze
tétele csak igen szűk határok között változik. · 

255 

A telepen levő kutakból a vizet egy közös földalatti -reservoirba gyüjtik 
össze, honnan _gőzszivattyu által Saxlehner szabadalmát képező rendkiviil 
elmés töltő készülékbe vezetik, a melyből a lefolyó csövek alá helyezett palacz
kokba kerül. 

A palaczkokat bedugaszolva, vignettával, kapsulával ellátva a nagyszabásu 
raktári helyiségbe szállitják. 

A budai keserüvizek a natrium- és magnesium-sulfatokat különböző 
arányban tartalmazzák, a talaj minősége szerint. A natron-földpátot nagyobb 
mennyiségben tartalmazó talajból felfakadó viz több natriumsulfatot tartalmaz 
mint az olyan, mely a dolomitban gazdagabból származik; emebben a keserüsó 
van tuisulyban. E körülmény azonban nem befolyásolja a viz gyógyitó értékét, 
valammt az sem"hogy 40, vagy 500/o szilárd alkotórészt tartalmaz·e a viz. 
Fődolog, hogy a viz kezelése okszerü, s a kereskedésbe bocsátott viz összetétele 
bizonyos concentratio mellett lehetőleg állandó legyen. A keserüviz-képződés 
folytonos és a helyszinén történik; képződésének gyorsitása czéljából ajánlatos 
volna megkisérleni Oelhofer H. Gy. ismert forrástechnikusnak módszerét. 
Oelhofer szerint minél nagyobb felületben érintkezik a levegő a talajréteggel, 
melyben a keserüviz képződ ése végbemegy, annál gyorsabban képződnének a 
sulfatok, mint az oxiO.ationak végtermékei. Oelhofer kutak helyett sajátszeriien 
szerkesztett csatornákat akar használni, melyek egyidejüleg a keserüvizet 
nagyobb mennyiségben szolgáltatnák Saxlehner keserüvize: a Hunyadi János 
~eserüviz vil~gszert? ismeretes orvosság, a legkisebb magyar faluban épp oly 
ISmeretes, mmt Párisban, Londonban, Berlinben, Pétervárott, Konstantinápoly
ban, Kalkuttában, Alexandriában, New-Yorkban, S.-Franciscoban Rio deJaneiro-
ban, vagy Sidneyben. ' 

A viz mintaszerü, reális kezelése, kiszolgálása, a tul~jdonos szíJ,kértelme, 
fáradthatlan tevékenysége, áldozatkészsége alapitotta meg a viznek hirnevét. 
Ezen tényezőkben van a talizmán, a mely a vizet világra szóló gyógyszerré és 
kereskedelmi czikké tette. 

Ezekben van titka a milliókra menő palaczk-forgalomnak, nem a Hunyadi
névben, melyet talán azért vett fel egyik-másik forrás-tulajdonos, hogy az hozza 
meg a forgalmat. 

A Hunyadi János keserüviz chemiai összetétele. Bunsen R. elemzése. 1873. . . 

Kalium sulfat ___ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ 0·1206 
Natrium sulfat __ _ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ___ 22·5514 
Magnesium sulfat ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ _ __ 22·3500 
Chlornatrium __ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ·7048 
Natriumbicarbonat ___ __ _ __ _ ___ ___ ___ ___ ___ 0·6760 
Calciumbicarbonat __ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0. 7967 
Strontiumbicarbonat ___ ___ ___ ___ ___ ___ -~ ~ . 0·0270 
Vasbicarbonat ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0·0006 
Kovasav ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ ___ 0·0106 

Összesen: 48·2377 

Az őrmezői keserüviz-források. 

Az őrmezői völgy Budapesttől 4 kilométer távolra, a kelenföldi állomás 
közvetlen közelében van. A részben szőlöhegyektől környezett szép völgyben 
több forrás-~elep van, melyek közül különösen a Rákóczi-, a Ferencz-József, 
és a Victona-telep válnak ki. Mindhárom igen keresett, kitünő minőségű 
gyógyvizet szolgáltat. Az őrmezői keserüvizek chemiai összetétele : 
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A forrás neve : lferencz Viktoria források : Hunyádi Arvitd Rákóczi 
Jó~ef I. 1 II. 1 IIL László 

Comp. Strassen-
Appoli-

A tulajd01ws neve: Hirschler Ungar Ignácz Igén. d'eam reiter 
nads 

minéro.les társaság 

Az elemző neve : Fehling Balló Mátyás 1878 Balló Molnár Vohl 
1882 1877 1873 1878 

Kaliumsulfat __ --- --· --- 0·007 0·3105 
133.5176 

0·2668 0·1592 0·0191 0 ·0976 
Natriumsulfat ___ -- - --- 23·189 20·9540 28·7813 22·7810 18·6546 ~1·1964 
Magnesiumsulfat ___ --- --- 24·785 32·3800 24•1900 18·7700 24-2065 18·0655 25·3448 
Calciumsulfat --· -- - --- 1·353 1 ·6020 1·6163 1 ·7979 1·6292 - 7·06~0 
Chlornatrium _ --- --- - 2·2431 1'7159 1 ·6050 - 1•582( 2·7530 

1 Chlormagnesium __ --- 1 ·756 - - - 1 •5466 -
0·00061 J odnatrium ___ _ __ --- --- - - - - - -

Bromnatrium ___ --- --- - - - - - - 0·0078 
Lithiumsulfat _ -·· - --- -- - - - - - - - 0·1989 
Aluminiumphosphat __ --- - - - - - - 0·0306 
N atriumbicarbonat_ --- --- 1·186 - - - 0·674( 0·862( -
N atriumcarbonat --- --- - 0·4980 - 0·3078 - 0•986~ 0·0293 
Calciumcarbonat ___ --- --- - - - - - 0•0058 0·1224 
Vascarbonat -- . --- --- - - - - 0·0026 0·0058 0.0488 
Vasoxid __ --- --- --- --- 0.005 - - - - - -
Aluminiumoxid __ --- --- 0·005 0·0'!29 - 0·0087 0·014-0 0·0155 -
Kovasav __ --- --- --- --· 0·010 0·0444 - 0·0028 0·0584 0·0145 0'0560 

Összesen ___ --- --- 52·295 58.0594 61.6128 51·56611 51·071~ 39.4388 56·952 
Szabad és félig kötött szénsav 0·419 0.3889 - 0·1358 0·4101 0·0050 0·105 
Fajsúly___ __ _ ___ ___ _ __ 1·051 1.0536 1.0554· 1-04631 1 · 04 1 ·0399 1·0524 
Hőmérséklet -- - --- ·- - 16° e 12°C 12°C 14°C 9°C 9°C i2·3° e 

Hunyadi László keserüviz-kivonat. A Hunyadi László keserüviz hesüritve, 
mint keserüviz-kivonat bádog-dobozokban kerül a kereskedésbe. Ezen kivonat 
a viznek minden alkotórészét változatlan állapotban tartalmazza. 

A Victoriajürdősót, a Victoria-keserüvizből bepárologtatás utján kapják. 
A fürdősó a viznek minden alkotórészét könnyen oldható poralakban tartal
mazza; az ebből készitett fürdő a budai sósfürdők összes jó tulajdonságával 
bir nemcsak, hanem azon előnye is van, hogy az az orvosi rendelethez képest 
tetszés szerint tömörithető. 

A budai Victoria-fürdősó chemiai összetétele. Roscoe elemzése. 
Magnesiumsulfat ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
Natriumsulfat ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
Calciumsulfat___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
Kaliumsulfat ___ .„. „.. ___ __ _ ___ ___ _ __ 

Chlornatrium___ ___ ___ ___ --- --- --- --- __ _ 
Natriumcarbonat ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ __ 
Kristályvíz ___ ___ ___ ___ __ _ ___ ___ _ __ 

Osszesen: 

Budapest vasas fürdői. 

43·540/o 
23·250/o 
4·520/o 
0·21°/o 
2·780/o 
1 ·850/o 

23·79"/o 
99·94o/o 

A király-utczában, hársfa-utczában és nyár-utczában több vasas forrás 
buzog fel. A kútakká átalakitott források vizét kádfürdők készitésére hasz
nálják. A fürdők berendezése sok kivánni valót hagy hátra. 

A Dunaviz chemiai összetétele. 
Budapest kitünő berendezésü hidegviz-gyógyitó intézeteiben, pusztán 

diretetikus czélokat szolgáló fürdőiben nagy szerep jut a Duna vizének. Itt 
közlöm összetételét. A Dunaviz chemiai összetétele. Balló Mátyás elemzése. 
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Calcium bicarbonat ___ _ __ 
Magnesiurn bicarbonat _ .. __ _ ___ ___ --- __ _ 
Calciumsulfat ___ --- ___ ___ ___ --- --- --- ---
Chlórnatrium __ _ __ _ __ _ ___ --- --- --- ---
Vasoxid ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _,_ ___ _ __ 
Kovasav ___ --- --- --- --- --- ---
Ammoniak ___ ___ ___ ___ --- --- ---
Szerves anyagok___ ___ ___ ___ __ _ --- --- -- -
Nitrátok ___ ___ ___ __ _ ___ ___ ___ --- --- ---
Szabaél szénsav __ _ ___ ___ ___ ___ __ - --- ---

A rnunka megírásánál használt források : 

0·1277 
0·0633 
0·029:2 
0·0035 
nyom. 
0·0028 
0·0036 
0·0118 
nyom. 
0·0163 

Dr. Boleman István: «A fürdötan kézikönyve.>J Uj-Tátrafüred, 1884. 
Dr. Edvi Illés L. : «A budai hévvizek, különösen a Császárfürdő. 1J Pest. 1843. 
Dr. Göőz József: <•Budapest története.>J Budapest, 1883. 
Dr. Hunfalvy János : ~Magyarország és Erdély1J. Darmstadt, 1856. 
Dr. Hampel József: "Jelentés az ó-budai ásatásról.i> Budapest, 1881. 
Lengyel Dániel: «Fürdői zsebkönyv.1J Pest, 1853. . 
Johann Molnár: <1Monographische Skizze über das Ofner Ra1tzenbad.1J 

Pest, 1863. 
Dr. Say Móricz : «Budapest ásványvizei és fürdői. u Budapest és környéke 

czimü monografiából. Bdest, 1879. 
Salamon Ferencz: «Budapest története.1> Bpest, U,378. 
Dr. Vári Szabó János: <1A budai Sárosfürdő.1J Pest, 1871. 
Dr. Tarczy Zoltán : <1 A budai Sárosfürdő. 1> Bpest. 1883. 
Dr. Than Károly: <<A városligeti artézi kut hévfon·ásának vegyi elemzése. iJ 

Bpest, 1880. . 
Török József: <1 A két magyar haza elsőrangu gyógyvizei és fürdöintézetei. 1J 

Debreczen, 1859. 
Dr. Wachtel David: (IUngarns Kurorte und Mineralquellen.1J Oedenburg. 185~. 
Zsigmondy Vilmos : <1 A városligeti artézi kut Budapesten.1> Bpest, 1878. 
Dr. Joq. Nep. von Heinrich: "Das Raitzenbad in Ofen.1> Leipzig. 1873. 
Dr. Kuzsinszky Bálint: «Aquincum és romjai.1J Budapest, 1890. 
Dr. Szatmári In;ire: «A Császárfürdő Budapesten.)) 
Sólyom Jenő: «Buda déli környéke és keserüviz-forrásai.i> 
Bernáth József: <•A budai keserii.viz-források.1> 
Balló Mátyás: (!Budapest főváros ivóvizei és néhány ásványvíz elemzése,)) 
A «Lukácsfürdő.1> Szerkeszti és kiadja a Szt.-Lukácsfürdő igazgatósága. 
A (1 Margitsziget.)) Kiadja az igazgatóság. 

15. 

A GYERMEKEK ROSTONYÁS TÜDŐLOBJÁNAK 
SAJÁTSÁGAIRÓL ÉS GYÓGYKEZELÉSÉRŐL. 

Dr. SzoNTAGH FÉLIX·től. 

A rostonyás tüdőlob (pneumonia fibrinosa) lefolyása a gyermekkorban 
nagyjában véve teljesen egyezik a felnőttekével: Vann~k az~n?an esetek, ,a 
melyekben a lefolyás mégis máskép alakul ; valamm~ f~ln~tteknel is a ros~onyas 
tüdölob kórképe az individuum szerint más-más khmka1 változatokkal Jelent-

XXV. VándorgyÜlés Munkálatai. 17 
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kezik és lefolyhat (asthenikus pneumoniák, továbbá az aggok, iszákosok stb. 
pneumoniája), ép úgy a gyermekkorban is sok tekintetben lehetnek eltérések 
az ismert typustól, mely eltérések okát mindenesetre a gyermeki szervezetnek 
a felnőttekétől elütő pbysiologiájában kell keresnünk. Ezen eltérések, vagyis 
a gyermekkori rostonyás tüdőlobnák némely specifikus sajátságai, vonatkoz
hatnak pedig vagy az egész lefolyásra, vagy csak egyes tünetekre. 

Bár a gyermekek rostonyás tüdőlobjának kitünő leírását az irodalomban 
többektől bírjuk (így Ziemssen: (IPneumonie und Pleuritis im Kindesalter», 
1862, Thomas, a nagy Gerhardtban, Barthez és Rilliet, Henoch, stb.) mégis nem 
tartottam érdektelennek ezen valamennyiünk által jól ismert betegségnek egyes 
ritkább jelentkezési alakjával és némely tüneteivel a szakülés előtt röviden 
foglalkozni. A gyógykezelés pedig, mely körül a nézetek még mindig eltérők, 
már csak épen ez okból is a megbeszélésre érdemes. - Azonban én itt is csak 
arra akarok leginkább szorítkozni, a mit e téren magam láttam és tapasztaltam, 
a therapia terén pedig csak saját álláspontomat kívánom röviden jelezni. 

Ismeretes a gyermekek idegrendszerének rendkívül könnyen bekövetkező 
ingerlékenysége - (Reflexerregbarkeit) ; - igen sok heveny és magas lázzal 
járó betegség megnyitója az eclampsia, de seholsem oly gyakori a ránggörcsök 
jelentkezése, mint épen a rostonyás tüdőlobnál a betegség kezdetén, különösen 
a legkisebb korban (1-2 évig); - teljes jólét között eclampsia és hirtelen 
magas hőfok fellépése pneumonia esetleges fejlődésére irányítsa mindenkor 
:figyelmünket. 

Azonban ezen az egész kórképet megnyitó eclampsiától eltekintve, a gyer
mekek rostonyás tüdőlobja némely ritka esetekben agybántalomhoz hasonlóan 
folyhat le és ez az alak az, melylyel behatóan akarok foglalkozni. 

Már Barth ez és Rilliet szükségesnek tartották az úgynevezett <1 pneumonie 
cephalique»-ot, mint a gyermekek, rostonyás tüdőlobjának egy nem épen ritkán 
jelentkező, de annál sulyosabban lefolyó alakját, mint a rendestől elütőt, leírni. 
Nevezett szerzők ezen agyi pneumoniának két válfaját különböztetik meg; egy 
eclampticus formát, melynek jellege ránggörcsök jelentkezhetése a betegség 
egész tartama alatt, és egy meningitikus alakot, melynek ismét két jelentezési 
módja lehet a szerint, a mint az agy-irritatió symptomiái (deliriumok, nagy 
nyugtalanség stb.), vagy pedig a depressiv tünetek, mint sopor, stb. tulnyomók. 

A legelső, mit hangsulyozni kívánok az, hogy ezen agyi pneumonia nem 
azt jelenti, hogy a tüdőlob egy meningitissel complicálódott, avagy a menin
gitishez, (természetesen csak az epidemikus cerebrospinál meningitisre illik 
leginkább ez utóbbi kimondás) másodlagosan pneumonia társult. Barthez és 
Rilliet agyi pneumoniájának a valóságos meningitishez semmi köze. Ismeretes 
ugyanis, hogy genuin rostonyás tüdőlobhoz genyes lágyagykérlob társulhat -
a gyermekkorban ez a complicatió igen ritka - valamint hogy a meningitis 
folyamán (főképen és majdnem kizárólagosan az epidemikus cerebro-spinál 
menningitisnél avagy ennek nem epidemikus, tehát sporadikus alakjánál) crou
pos tüdölob felléphet, és az agybeli folyamat mellett rendes lefolyását veheti, 
mint a minő eseteket le is irtam ; de az úgynevezett agyi pneumoniánál az 
agy lágyburkai épek, meningitikus megbetegedésnek nyomát sem mutatják. 
Mert bár az agyi pneumonia a gyermekek rostonyás tüdőlobjának legsulyosabb 
alakját képviseli és így halálosan is végződhetik (az esetek kisebb számában), 
mégis ezen halálosan, tehát legsulyosabban lefolyt esetekben sem találunk a 
meninxeken olyan elváltozásokat, melyek az agyi pneumoniákra pathognomi
kusok volnának. 

259 

Az agyi pneumonia fogalma tehát csak a klinikus kórkép elemeiből alakul ; 
ezen klinikus tünetcsoportnak megfelelő kórbonczi elváltozások eddig nem 
ismerete3ek. - A'Li a kérdés merül fel tehát, mennyiben jogosult a cerebral 
pneumoniának, mint külön alaknak a felvétele. Jürgenssen Ziemssen gyüjtő 
munkájában a tüdőlobról következőket mondja: <•Hirtelen kezdet; az agy vala
mennyi szerv fölött a betegségben részt vesz; a halál néha 1-2 nap alatt bekö
vetkezik; máskor megint lassu senyvedés (schleichendes Siechthum) ; csak a 
táplálkozás nagyjában és egészben látszik szenvedni; a kimenetel bekövetkezik 
kimerülés, vagy az élethez megkívántató functiók lassankénti kialvása által; 
végre küzdelem a lélegzésért, a légző szervek viaskodása, mely a legostobább 
szemnek is elárulja, hogy a halál mit támadott meg, - mind ez a rostonyás 
tüdőlob. A menynyire ingadozó a jelentkezés alakja, annyira változó a tartam 
is," stb. - tovabb: (IS ha meggondoljuk, hogy a rostonyás tüdőlobnak vala
mennyi életkor áldozik, könnyen értjük, hogy az egyéni tényező (az individua
litás) végtelen sok variátiója által a betegségnek ennyire változatos képe fejlődik. 
Egy, a maga természetes összeköttetéséből kiszakított lánczszemet leírnak a ros
tonyás tüdőlobnak neve alatt. 1i 

Azt hiszem, Jürgenssen ezen szavai fején találják a szeget. A gyermek 
agyi pneumoniája sem önálló kóralak, hanem csak a rostonyás tüdőlobnak 
egy nem épen gyakori, eléggé sulyos s mindenkor · érdekes jelentkezési forn;iája, 
az ismert typusnak egy szokatlan változata, mely eredetét első sorban is az 
individualitás általunk eddig még nem ismert tényezöinek köszöni. - Hogy a 
magas láz, az agyvérbőség, szívgyengeségnél az agy vérszegénysége egy maguk
ban nem elegendők az .agyi pneumonia neve alatt leírt tünetcsoport magya
rázására, az bizonyos. És én azt hiszem, hogy itt egyáltalában csak intensitási 
fokozatokról van szó; nem quantitativ, csak qualitativ különbözetek ezek. Csak 
különbözeti fokozatot látok azon pneumonia, melynél ránggörcsök a betegség 
egész lefolyása alatt nem jelentkeznek és azon rostonyás tüdőlob között, mely 
eclampsiával kezdődik, s melynek további lefolyásában is ránggörcsök még 
jelentkezhetnek; épúgy csak intensitási lépcsőzet az, mely ott kezdődik a 
hol pneumoniánál a sensorium ép, agy functiói egészen normálisak, s fokozódik 
odáig, hogy valóságos deliriumok, óriási nyugtalanság váltakozva comatosus 
állapottal, nem különben opisthotonus stb. léphetnek fel. - Némi analogiával 
másutt is találkozunk. Emlészem egy három éves leányka esetére, a kinél mér
sékelt láz mellett eclampsia jelentkezett egy genyes tonsilitis kezdetén és bátor 
vagyok arra :figyelmeztetni, hogy teszem a scarlatinának különösen perniciosus 
septikus alakjánál coma, furibund deliriumok stb. felléphetnek a nélkül, hogy 
egyszersmind meningitisnek kellene jelen lennie. - Sajátságos és tagadhatatlan 
azonban, hogy a csucspneumoniák azok, melyeknél tünetek az agy részéről 
aránylag gyakoriabbak, mint az alsó lebenyek megbetegedésénél. Ezen érdekes 
tény magyarázására létezik elég hypothesis, de egy sem kielégítő. Ha már 
mostan még hozzáveszszük, hogy épen nem ritkán a csucspneumoniák azok, 
melyek a physikalis diagnosis számára gyakran nehezen hazzáférhetők, hogy 
nem ritkán a tüdő consolidatiójának tünetei, mint hörgi légzés és tompulat csak 
a megbetegedés 5. sőt 6-ik napján constatálhatók, sőt hogy lehetséges, hogy 
ilyen csucspneumoniák, mint kisebb kiterjedésű centralis góczok, egészen rejtve 
is lefolybatnak, akkor könnyen beláthatjuk, hogy ilyen esetek az orvosnak elég 
nehézséget, kételyt, bizonytalanságot és meglepetést hozhatnak. Nem ritkán 
csak a krízis az, mely az egész esetet valójában felderíti. 

Az elmult télen, egy délelőtt folyamán egy 4 éves leánygyermekhez hivat-
17 ':' 
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tam, a kinek éjjel egy igen sulyos pseudocroup rohama volt. Bár a torok tiszta 
volt, a dyspnre és stenoticus hangos légvét még mindig akkora .volt, hogy 
valóságos croupnak keletkezését nem tudtam kizárni. Therapiá_i:n is ez el~en 
irányult (sublimát 0·02: tOO-ra), - 3 nap alatt azonban a tunetek a ge~e 
részéről egészen viszszafejlődtek - croup nem fejlődött. 4 ik napon este hir
telen teljes jólét között magas láz (40°) lépett fel - a közérzet tetemes alterá
tiójával és a láz által nem eléggé magyarázható feltünő nyugtalanságg~l és 
hyperaesthesiával Teljes 4 napon keresztül nem tudtam mivel van tulaJdO~
képen dolgom, folytonosan magas láz - 2 ízben hányás fellépte, constipatió, 
semmi objectiv lelet - a kis leányka soporosus volt, de időnkint óriási nyug
talansáa vett rajta erőt - már a legkisebb érintésre is velőtrázó sikoltásba tört 
ki, mely egész környezetét kétségbe ejtette. Ezen rohamok különösen éjjel voltak 
borzasztóak s még a szomszéd lakók éjjeli nyugalmát is zavarták. E mellett 
az erőbeli állapot feltünően hanyatlott, az arcz halvány lett, szemek beestek, a 
prominentiák pedig hüvösek lettek. Dyspnoo avagy lihegő légzés nem volt jelen -
a tüdők physikalis vizsgálata, mi a gyermek nagy nyugtalansága mellett caak 
nehezen volt megejthető, semmi lényegeset nem derített ki. A kfitségbeesett 
szülök, minthogy egy délutánra te1jedő elutazásom miatt estefelé a gyermeket 
ezen sulyos betegségének 4-ik napján nem látogathattam meg, távollétem alatt 
egy más orvoshoz fordultak. Rendeléséből, a mennyiben a kis beteg számára 
busz antipyrin port a 0·30 irt fel, azon utasítással, hogy a kis leányka ebből a 
délutáni órákban összesen hármat vegyen be, azt kellett következtetnem, hogy 
pneumoniára nem gondolt. 5-ik napon végre a jobb hónalj kupban felfedeztem 
a hörgi légzést - a légzés nyögővé vált, és köhögés fokozódott. A 6-ik nap~n 
a jobb felső lebeny pneumoniája kétségen kívüli volt - e napon este az eddig 
folytonosan 40° körül ingadozó temperatura 37·0-re szállott alá, de resolutiónak 
más tünetei nem jelentkeztek. - 7-ik napon reggel a hőfok ismét 40-felé szállt 
fel és ezen magasságán megmaradt a délutáni órákig; (megjegyzendő hogy az 
agyi tünetek sulyosságukban nem csak nem en~edtek, sőt e.z utolsó 2 nap alatt 
még fokozódtak) - én az éji órákban még harmadszor is meglátogattam a 
kis beteget, és ekkor a hőfok 38-ig szállt már le - de egyszersmind a collapsus 
ijesztő képével is találkoztam, pulsus alig volt tapintható, a betegség alatt 
lesoványodott arcz hullaszerü benyomást tett, az orr hegyes, az ajkak kékesen 
halványak, a szemek üvegesen merevek, egészen beesvék, feketén övedzettek, a 
végtagok egészen hüvösek, a bőr tapintata már kissé nyirkos - a kis leányka a 
kialvó élet minden tüneteivel, teljesen részvétlenül feküdt, jobban mondva 
hánykolódott ágyában, időnkint élesen felsikoltva. - A nagy kitartással nyujtott 
excitantiák (mint cognac, fekete kávé, thea) behatása alatt ezen ijesztő kép 
jobbra fordult; a kis leányka felélénkült, a pulsus az uj alatt ismét megtelt -
és a kis leányka álomba merült - de csak kis időre; csakhamar felriadt és a 
szülék leírása szerint az előbbi scena ujra kezdődött - már a korai reggeli 
órákban elküldtek értem. A höfok (8-ik nap) 36·0° - a bőr izzadtságtól nedves, 
a pneumonikus területen resolutió tünetei, de a kis leányka még mindig colla
bált, a krízist követni szokott euphoriának semmi nyoma. Sőt azt kell mon · 
dani, hogy az agy-izgatottság tünetei körülbelől még 49 óráig fennállottak. 
Végre engedtek, a collapsus is leküzdetett; a kis leányka bár nagyon lassan 
convalescált, de teljesen felgyógyult. 

Ime egy pneumonia, még pedig egy sulyos pneumonia, mely egy a?.Jbán
talom képe alatt folyt le. Ez esetben különben még érdekes az, hogy a tudölo~ 
előfutárjaként egy heves laryngitis jelentkezett. A légutak hurutos bántalmai 
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(bronchitisek) a croupos pneumonia fejlődése előtt saját tapaszt~lataim szerint 
is nem épen ritkák - laryngitist még egy másik esetben is és_zl_elt~m, mel;yre 
mindjárt más okból visszatérek. - Sulyos volt ez esetben a knz1s is, annyira, 
hogy merném állítani, miszerint a gyermek életben maradása talán az alkal
mazott excitantiáknak köszönhető csak. - Hogy az agy részéről ez esetben 
jelen volt irritationális tünetek az agy vérbőségéből és a láznak az agyra kifejtet~ 
hatásából egyedül nem magyarázhatók, bizonyos, mert ez esetben az agyi 
tünetek a bekövetkezett krízisen tul még fennállottak teljes negyvennyolcz 
óráig intensitásukból mit sem engedve, s csak napok mulva halványodtak 
el, a normális állapotnak engedve helyet. Sőt azt kell mondanom, hogy ezen 
az agy izgatottságát alkotó tünetcsoport inkább azon képre emlékeztetett, melyet 
néha hosszan tartó, sulyos és nagy consumptióval járó betegségeknél, mint teszem 
typhusnál észlelünk, a mikor az agyi tünetek magyarázására az agy hiányos 
táplálkozását és a fennálló szívgyengeségből eredő vérrel való hiányos ellátását 
veszszük fel. 

Ehhez hasonlóan folyt le egy másik esetem; a pneumonia előtt néhány 
napig tartó laryngitis catarrhalis és diffus bronchitis volt jelen - a hurutos 
tünetek javulásával a jobb alsó lebenyben rostonyás tüdőlob fejlődött; a 
diagnosis' azonban itten nem járt nehézséggel, mert már a 2-ik napon kétségen 
kívül felismerhető volt a pneumonia jelenléte, az agyi tünetek egészen hason
lóan, mint a fenntebb vázolt esetben, az egész kórkép felett domináltak - e 
mellett az előbb viruló leányka rapide soványodott, az erőbeli hanyatlás pedig 
feltünő volt. A 7-ik napon bekövetkezett krízist itt is egy psendokrizis a 6-ík 
napon (37·0°) előzte meg; maga a krízis pedig rendkívül sulyosan folyt. 
A collapsus óriási volt, a krízisen tul még 48 óráig tartott, de a k~s leányka meg
gyógyult. Ez esetben még feltünő volt azon rendkívül heves fáJ~alom, mel7~t 
a krízis alatt és azon tul ürített vizelet a gyermeknek okozott. A kis leányka JaJ
veszéklése ezen rohamok alatt a szüléket kétségbe ejtette. Az erősen concentrált 
vizelet (urina spastic~) ezen nagy fájdalmakat okozó tulajdonsága ismeretes -
de hogy ily heves rohamokat kepes legyen előidézni, eddig még nem tapasz
taltam. 

Agyi pneumoniának egy igen szép, meningitis simplex kórképe alatt lefolyt 
esetére tudok vissza emlékezni a gyermekkórházból, a hol a physikális vizsgálat 
a pneumoniát nem tudta kideríteni - volt főnököm Bókai tr. mégis e~Te te~te 
a diagnosist, s a kórlefolyás - az eset per crisim gyógyult - ezen dmgnos1st 
igazolta is. 
· Gyakori ránggörcsök közt halálosan végződött egy kétoldali tüdőlobban 
megbetegedett 10 hónapos leányka esete; de minthogy ez esetben .bonczolat ne~ 
végeztetett, az esetet absolut bizonyossággal az agyi pneumoma, TI?-ég pedig 
eclamptikus válfaja alá nem merem sorozni, minthogy egy esetleges Jelen volt 
complicativ meningitist kizárni még sem lehet. . .. . 
· · .Hendkivül érdekes két tüdőlob-esetet irt le Aufrecht az Arch1v fur Kmder
heilkunde XI-ik kötet 4-ik füzetében. Az egyik esetben, egy 13/4 éves gyer
meknél, jobb felső lebenypneumoniánál, a megbetegedé~ 8-ik napján 3:. baloldali 
végtagok teljes hüdése lépett fel; ezen hüdés a 10-ik napon bekovetkezett 
krízis daczára csak két hét mulva tünt el egészen. Egy másik esetben, hason
lóképen a felső lebeny pneumoniánál, a féloldali hüdés csak órákig tartott. 
Aufrecht ezen pneumonikus hüdéseket következőképen véli magyarázhatn~: 
valamint urremiánál is az agy és gerinczagyburkok és magának az agy ~lloma
nyának cedemáját a vérnek változott vegyi összetételéből kell levezetnunk, ép 



1 1 

1 

1 

11 

úgy feltehetjük, hogy a pneumonia a vér összetételét befolyásolja, olyaténképen, 
hogy a vizes alkatrészeknek az agy állományába való belépése által cedema 
fejlődik. Ezen cedema fejlődése szerző szerint még elősegitve lesz azon körül
mény által, hogy felső lebeny-pneumoniáknál a negatív inspiratorikus nyomás 
befolyása leginkább csökkenttetvén, a vérnek visszafolyása az agytól a szív felé 
nehezittetik, és így agy-cedema könnyebben keletkezik. Hogy Aufrechtnek 
ezen hypothesise mennyiben bír positiv alappal, nem akarom vitatni; én fel
hoztam, mert esetleg képes volna nemcsak ezen pneumonicus hűdések, de 
általában az agyi tünetek keletkezését is magyarázni sok esetben. 

De abban határozottan téved Aufrecht, a midőn ezen pneumonikus hűdések 
ritkaságát a felső lebeny pneumoniák állítólagos ritkaságából magyarázza. A felső 
lebeny pneumoniák általában valamivel gyérebben fordulnak elő, mint az alsó 
lebenyek megbetegedése, de absolute véve épenséggel nem ritkák. Ziemssennek 
191 rostonyás tüdőlob esete közül 57 illeti a jobb felső, 19 a bal felső lebenyt. 
Tehát 191 eset közül 86 tiszta felső lebeny pneumonia volt, a mi épen 45 % 
százaléknak felel meg. 

A gyermekek rostonyás tüdőlobjának még egy különös typusáról szeretnék 
pár szóval megemlékezni. Baginsky tankönyvében a pneumonia gastricának 
külön kis fejezetet szentel, véleményem szerint igen helyesen. S kiemeli, hogy 
ez a válfaj a diagnosis elé a legtöbb nehézséget gördíti. 

Eltekintve attól, hogy a legtöbb tüdőlobnál az étvágy teljesen hiányzik, 
a nyelv erősen bevont, továbbá, hogy nem ritkán a kezdeti hányáshoz hig 
székletek is társulnak, találkozunk nagy ritkán olyan esetekkel, a hol a 
gyomor-affectió tünetei annyira előtérbe lépnek, hogy a tulajdonképeni alap
betegséget egészen elfedik; a tévedés itt annál könnyebb, mentül későbben 
jelentkeznek a tüdőlob physikalis tünetei. Sőt kiemelni akarom, hogy még 
a subjectiv tünetek is oly csekélyek lehetnek (kezdetben !) , hogy pneumoniára 
nem is irányítják figyelmünket. 

Ez évi május hó 26-án egy 6 éves leánykához hívattam; az előtt a kis 
leánykát nem ismertem. Az igen intelligens szülék leirása szerint a gyermek 
négy nap előtt betegedett meg hányással és lázzal ; azóta teljesen étvágytalan 
és székrekedésben szenved, s különösen éjjel nyugtalan. A kis leánykát megvizs
gáltam, de 39·5 foknyi láztól eltekintve, semmi lényegest nem találtam. 
Gyomortáj érzékeny, kissé pöffedt, nyelv igen erősen bevont, feltűnő savanyu 
szájbűz. 

Másnap ugyanezen lelet, de a szülék mondják, hogy a kis leányka köhög, 
s különösen rossz éjszakája volt; az interscapularis táj felett nehány száraz zörej. 

Harmadik nap, vagyis a betegség 6-ik napján megtaláltam a bal alsó lebeny 
pneumoniáját, minden attributumával; a tüdőhurut is fokozódott. 

A betegség 7 -ik napján deffervescentia. A betegsége alatt feltűnően morosus 
kedélyű leányka vígan ült ágyában s mosolygó képpel fogadott. 

Az étvágy csak lassan tért vissza, a physikalis tünetek még 2 hétig fenn
állottak, de a kis patiens teljesen meggyógyult. 

Ez esetben engemet a subjectiv közérzet folytonos sulyosbodása és külö
nösen a gyermek éjjeli nyugtalansága figyelmeztettek a tüdőlobra. A positiv 
diagnosis azonban közvetlenül a krizis előtt volt csak lehetséges. 

Szólanom kellene még a vándor-, továbbá az abortiv pneumonia stb.-ről, 
de ezeket ezuttal mellőzni kivánom. 

A gyermekek rostonyás tüdőlobjának physikalis kórisméje a typikus esetek
ben általában véve nem nehéz. Csak röviden kívánok azonban mégis némely 
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nehézségre utalni. Kétes esetekben ugyanis, a hol finoni auscultativ és percutiv 
különbségekre volna szükség, a gyermekek nyugtalansága minden erre irányí
tott fáradozásunkat egyszerűen meghiusitja. (Erre a pontra figyelmeztet igen 
helyesen Bieder is.) Ott, a hol a tünetek kifejezettek, a gyakorlott fül a gyermek 
sikítása daczára is, képes leend kivenni a hörgi légzést, az erősbült broncho
phoniát és a tompult kongtatási hangot, de már finomabb nuanceok megítélésé
ről szó sem lehet. Pedig némely esetekben a diagnosisnak épen ezekre volna 
szüksége. Épen a tüdőlob az, mely a gyermekek subjectiv közérzetére oly 
sulyosbitólag foly be. Az egészséges korában vidám arczu szopós, vagy több éves 
gyermek is már éktelen lármába tör ki, ha vizsgálat czéljából felültetjük; szó 
sincs róla, hogy ezt megtehessük. Különösen csecsemőknél zavaró azoknak 
éles hangja; pedig náluk a pneumonia diagnosisa még több jártasságot igényel, 
mint nagyobb gyermekeknél; és csecsemőknél a pneumonia nem is oly ritka, 
mint sokan hiszik. Azt hiszem, hogy nem egy, de sok lesz azon esetek száma, 
a hol az ominosus fogzásra visszavezetett eclampsia helyett (mely diagnosissal 
oly sokszor megelégszenek), egy csúcspneumonia volt túlajdonképen jelen, csak
hogy az nem lett diagnostisálva. 

Hogy a centralisan székelő pneumoniák a physikalis diagnosis által egy
általában nem ismerhetők fel, már felj ebb említettem. A differentialis kór
isme két irányban különösen fontos. Az egyik a mellhártyalob, a másik a 
hurutos tüdőlob. De nem akarok e tárgyba mélyebben bocsájtkozni, csak egy
néhány megjegyzésre szorítkozom. 

A mi az exsudatum pleuriticumot illeti, úgy nem szabad elfelejtenünk, 
hogy annak diagnosisa gyermekeknél gyakran nehéz, (különösen recens esetek
ben, a hol az exsudatum csak néhány napos), nehezebb, mint felnőtteknél. -
Ha a gyermeknél egész mellkasfélre terjedő tompulat mellett mindenütt éles 
hörgi légzést is hallunk, ne csak arra gondoljunk, hogy egész tüdőfélre terjedő 
pneumoniával van dolgunk, - a mi aránylag véve ritkaság - hanem inkább 
arra, hogy egy pleuritis humidával állunk szemben, a mi a gyakoribb eset lesz. 
Hogy a felnőttek mellhártya-izzadmányának minden tünete diagnostikus czélból 
a gyermekkorban nem értékesíthető, ismeretes, valamint az is, hogy aránylag 
nem is csekély exsudatumok mellett nem csak nem találjuk a bronchophoniát 
gyengültnek, hanem a tompulat helyén hörgi lég~ést is hallhatunk. Ezen 
tények szem előtt tartandók a különzeti kórisménél. Epen azért kétes esetekben 
nem habozom egy jól desinficiált Pravaz-tfivel próbapunctiót tenni, még ha 
izzadmányra nem is akadok ezen ártalmatlan beavatkozástól kár nem származik. 

A mi a rostonyás tudőlobnak a hurutos-lobularis-pneumoniától való külön
zeti kórisméjét illeti, úgy ismeretes dolog, hogy az általában nem nehéz. Nehéz
ségek azonban mégis felmerülhetnek, még pedig nem is annyira a magán, mint 
inkább kórházi praxisban, a hol gyakran nincs alkalmunk az esetet kezdetétől 
fogva észlelni. Lehetséges ugyan is, hogy a catarrhalis pneumonia aránylag igen 
gyorsan lobaris elterj edtséget nyert az egyik oldalon, mig a másik oldalon még 
nem - s ekkor, ha az esetet csak most látjuk először, kérdés támadhat, nem 
rostonyás folyamattal van-e dolgunk? De figyelmeztetni bátorkodom még arra, 
hogy, a mint különösen Charcot górcsői vizsgálatok alapján állitja, lehetségesek 
vegyes alakok is. 

Azonban következő pontokra kívánnék csak röviden utalni: 
A rostonyás tüdölob - még pedig a primar, genuin, nem pedig fL secundar 

pneumonia fibrinosa, melytől teljesen eltekintek - válogatás nélkül megtámad
hatja úgy a teljesen egészséges, viruló ép gyermeket, mint a gyengébbet, sat-
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nyát, sőt azt kell mondanom, hogy sok szerzővel ellentétben épen azt tapasz
taltam, hogy a rostonyás tüdölobban épen a legegészségesebb gyermekek beteg
szenek meg többnyire. A hurutos tüdölobról épen az ellenkező áll. A kevésbbé 
resistens, rhachiticus, satnya, dyscraticus (első helyen lueticus !) gyermekeknél 
fejlődik, kiknek szervezete ellentállási képességét illetőleg az ép gyermekével 
szemben határozott deficitben van. A ki nagy anyaggal dolgozott, s a kinek, 
csakhogy a diagnosist gyorsan és biztossággal megcsinálja, szükséges, hogy 
minden érzékét jól begyakorolja, hogy egy szóval kimondjam, routinra kell 
szert tennie, az képes leend semiotikus tekintetével egyedül is felismerni, (ter
mészetesen nem absolut biztossággal és nem is minden, de sok esetben), vajjon 
hurutos, avagy rostonyás tüdölobbal van-e dolga. 

Azután meg a hurutos tüdőlob egész klinikus fejlődése is más. Igaz ugyan, 
hogy a rostonyás tüdölob elöfutárjaként szintén bronchitis jelentkezhetik, és azt 
complicálhatja is, de ez a bronchitis sohasem vergődik oly fontosságra, mint 
a hurutos tüdőlobnál; ennél megint a bronchitis uralja kezdetben és mf>g 
gyakran azon tul is a helyzetet; a bronchitis a fö. és alapbántalom, a tüdőlob 
csak. em~ek ~apcsán fejlődik. Es itt van még a lá_zmenet, mely gyakran útba 
fog igazitani. 

Mindazáltal nem tagadom, hogy lehetnek ritka esetek, hol csak a lefolyás, 
illetőleg a sectió fog azok természetéről végérvényesen fölvilágositani. 

Az egyes tünetek közül csakis a lázmenettel akarok még néhány szóban 
foglalkozni. 

__ Azt hiszem, nemcsak magamnak, de másoknak is bizonyosan volt elég 
esetuk, a hol a láz menete, a pneumonia fibrinosa paradigmájától, kisebb
n~~?'o~b fokban eltért. Nem i·itkák ugyanis az oly esetek, a hol a láz görbéje 
k~onosen a betegség vége felé tetemesebb reggeli remissiókat tüntet fel, vala
~mt elég esetben azt is látjuk, hogy a hőfok egyszerre a normalis határig 
sulyed~ de csakhamar ismét felemelkedik, A gyermekek rostonyás tüdőlobjái;ál 
e~en, ~.gynevezett pseudocrisisek aránylag gyakoriabbak, mint felnőtteknél. En 
tobbszor találkoztam velük. 

, E~ teljesen intermittáló láztypussal lefolyt, 7-ik napon spontan resolutióval 
vegzödott rostonyás tüdölob ritka, mondhatnám classicus esetét két év előtt 
volt alkalmam észlelni. Az esetet a budapesti kir. orvosegylet 1889. évi márcz. 
hó 2-án_ tartott ülésén röviden ismertettem és a jellegzetes láztáblát bemutattam. 

. Leirtam az esetet németben is, s leírása megjelent az Archív für Kinder
heilk~nd~ 1889. évi XI.-ik k., 2-ik füzetében. Az egész esetnek malariához 
semmi koze, nem volt tehát egy intermittens pneumonia Bohn, Korányi stb. 
értelmében. 

A rostonyás pneumoniának a gyermekkorban is lehetnek complicatioi; a 
tankönyvek mind felsorolják őket. Eddigi tapasztalataim után azonban azt kell 
mondanom, hogy mégis csak ritkák. 

A pn~umonia fibrinosa kói:ióslata a gyermekkorban a lehető legjobb. 
A halálos kimenetel a kivételekhez tartozik; teljes gyógyulás majdnem mindig 
b_ek~vetkezik, még pedig az esetek túlnyomó többségében per krisin, sokkal 
ritkabban per lysin. 

Az orvosra nézve alig tudok hálásabb feladatot, mint egy rostonyás tüdő
lobban megbetegedett gyermeket kezelni. Pedig a rostonyás tüdőlobot magát 
nem is lehet, de nem is szükséges kezelni, mert az magától meggyógyul! Ha 
semmit sem teszünk, már akkor is sokat tettünk ; ha valahol, úgy itt a non 
nocere elv álljon mindenek felett. Hála a gondviselesnek, az idő elmult, pedig 
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nem is oly régen volt, a mikor a pneumoniában megbetegedett felnőttet és 
gyermeket egyaránt, érvágással, hánytatókkal gyötörték és kínozták. Hogy 
ez a therapia, főképen gyermekeknél, többet ártott, mintsem használt, azt 
hiszem, ma senki sem vonja kétségbe. A rationális felfogás diadalmaskodott, 
legalább a padiatriában, a hol ezek a torturák már el vannak felejtve. 

Azt mondom, hogy a pneumonia magától meggyógyul. Azt hiszem, min
denki aláirja. Elég esetben láttam, hogy a szegény, gyakran indolencziából 
gyermeke egészségevel nem sokat törődő szülö pneumoniában beteg gyermekét 
akkor hozta a nyilvános rendelésre először, a mikor a tüdőlob resolutiójának 
tünetei már fennállottak. Ilyenkor tehát a pneumonia orvosi felügyelet, orvosi 
beavatkozás nélkül lefolyt és gyógyulásba ment át. Elég számos esetben egye
bet sem rendeltem, mint ac. phosphoric.-ot; a kis patiensek ezen therapia mellett 
is meggyógyultak. 

A pneumonia fibrinosa gyógykezelése tisztán expectativ symptomatikus. 
Nincs más teendőnk, mint a kis beteget gondosan megfigyelni, hogy az eset
legesen fellépő veszélyt ideje korán észrevegyük és ellene küzdjünk. A főve
szély - eltekintve természetesen esetleges complicatióktól - pedig mindig a 
szív részéről fenyeget. A szív az, mely a pneumoniánál könnyen elfárad, a szív 
az, melynek ereje a tüdölobos folyamat következtében oly könnyen gyengül. 
Véleményem szerint a rostonyás tüdőlob therapiájának első és legfőbb indi
catioja a szív erejének kimélése, a szív működésének erősbitése. A szivet 
kiméljük akkor, ha az antipyreticumokkal óvatosan bánunk ; - hiszen tudjuk, 
hogy az összes antipyreticumok, kezdve a chinin és natrium salicylicumtól 
egészen az antipyrinig, kisebb-nagyobb fokban mindig a szivre bénítólag hatnak. 
Szívgyengeségnél hatalmas excitancziák felett rendelkezünk. E tekintetben 
azonban a digitalis kevésbbé bizonyult be kitünő cardiacumnak a pneumoniánál, 
mint azt sokan várták, miért is a digitalist teljesen elhagyták. Sokkal többet 
várhatunk e tekintetben az alcoholtól, cognac, tokaji aszú„ champagner stb., 
de én csak arra akarnék figyelmeztetni, hogy e szerekkel is különösen kezdetben 
mértékletesen bánjunk, nehogy a szervezet megszokja azokat, és a szolgálatot 
fölmondják későbbre és akkor, a midőn igazán szükség volna reájuk. 

Az alcohol mellé sorakoznak a többi excitantiák, mint rether, fekete kávé, 
orosz thea stb. - ezek alkalmazására azonban csak ritkán kerül a sor, leginkább 
gyorsan fejlődő collapsusnál. 

A lázat illetőleg az a kérdés merül föl, szükséges-e az ellen küzdeni, vagy 
sem. Ez a kérdes egybeesik általában az antipyresis kérdésével, melyre nézve 
a klinikusok még mindig két táborra oszlanak. Az egyik rész a fertőző, lázzal 
járó bántalmak lefolyása alatt jelentkező minden magasabb hőfoknál azonnal űz 
antipyresist, még pedig vagy gyógyszer, vagy hüvös, hőelvonó fürdök alakjában; 
a másik rész a magas temperaturákat egy magukban véve nem tartja káro
soknak, sőt azt vallja, hogy ezen magas temperaturákra a szervezetnek szüksége 
van, hogy képes legyen ez úton a szervezetbe jutott fertőző kórokok11t mcgsem· 
misiteni; a lázat a szervezet egy természetes és a beléje jutott vírus kiküszöbö
lésére szükséges reactiojának tartja. 

Csekélységemet nem tartom competensnek arra nézve, hogy ezen, modern 
klinikusaink legkiválóbbjait foglalkoztató s sok controversiára okot ~zolgáltató 
kérdésben egyik, vagy másik irányban határozott véleményt merjek nyilvá
nitani, jogosult-e az antipyresis, vagy se, - de a gyermekek rostonyás tüdőlob
jám vonatkozólag azon me.ggyőződésemnek bátorkodom mégis kifejezést adni, 
hogy itt az antipyresis szükségtelen. Ezen kimondásomat pedig nem tartom 
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szükségesnek bövebben indokolni - de megis megjegyzem - miszerint: 
mások, de saját tapasztalataim szerint is az erélyes antipyresis nem képes 
sem magát a betegség tartamát megröviditeni, sem pedig a gyógyulás esélyét 
kedvezöbbé alakitani. A rostonyás tüdölobnak megvan a maga cyclikus lefolyása, 
ezen az antipyresis nem fog változtatni. Azok, kik a gyermekek tüdölobjánál 
antipyreticumokat alkalmaznak, egyáltalában nem rendelkeznek jobb gyógyu
lási perczenttel, mint azok, kik nem esküdtek az antipyresis zászlaja alá. 
Hiszen még egyszer hangsúlyozom, hogy a tüdölob meggyógyul így is, meg
gyógyul úgy is. De meg arról sem tudtam meggyőződni, hogy a magas höfokok 
a gyermeki szervezetre nézve oly imminens veszélyt képviselnének. A láztáb
lából, melyet köröztetni bátor voltam, azt látjuk, hogy a 3-ik naptól kezdve már 
a korai délutáni órákban mindenkor 41 ·0 fölé emelkedett volt a temperatura -
a fiucska ezen höfokok daczára meggyógyult. A 3., 4., 5. napon, a midőn a 
hőfok 41 ·5-ig emelkedett volt, a gyermek apja - ki maga is orvos - már 
d. u. 3 órakor antipyrint nyújtott, még pedig mindenkor két 1 ·00/o-os dosist, 
óránkint egyet; ezen nagy adagoknak volt ugyan némi, de alig számba vehető 
hatásuk. A magas höfokok tehát egymagukban véve nem oly ijesztők. 

A rostonyás tüdőlobnál kezdetben, mikor gyakran azt sem tudjuk, mivel 
van tulajdonképen dolgunk, antipyreticumokat alkalmazni, valóban nem volna 
észszerü eljárás; a későbbi napokon pedig ügyelnünk kell arra, nehogy a 
spontan hőleszállás egybeessék egy antipyreticum okozta hő·depressióval, a 
miből esetleg végzetes collapsus fejlődhetnék. De ha már egyszer antipyreti
cumot nyujtunk, nyújtsuk azt a hatásos adagban; félrendszabályok mitsem 
érnek. De legyünk mindenkor ügyelettel a szívre és az individualitásra! 

16. 

A CHRONICUS GÉGEHURUT GYÓGYKEZELÉSE. 

Dr. NEUMANN M. JózsEF-től. 

Elég gyakran hallani panaszt, hogy a chronicus gégebántalmak rendkívül 
makacs ellentállást tanusitanak a gyógykezeléssel szemben, hogy a kezelés nem 
vezet a kivánt gyógyitási eredményre és hogy a gégespecialisták is a végtelen
ségig kezelik a chronicus gégehurutot a nélkül, hogy az meggyógyulna. 

Ezen látszólagos balsikert megbeszélni óhajtván, mindenek előtt arra kell 
reflectálnom, hogy a nyálkahártya hurutos állapotai egyáltalában igen makacsok, 
és ha köztudomásu, hogy a chronicus gyomor-, a húgycső-, a szemhurutok stb. 
is mily hosszadalmas bajok, akkor a gégenyálkahártya hasonló viselkedése 
nem tűnhetik fel kivételesnek. 

De azon tapasztalatok, melyeket számtalan gégehurut gyógykezelése körül
részben olyan eseteknél, melyek már hosszasabb gyógykezelési körutat tettek 
meg - szereztem, azt mutatják, hogy a gyógyítás sikertelenségét diagnosticus 
tévedések és czélszerütlen gyógykezelés szokták okozni. 

* 
A mi a gégehurutok helyes diagnosisát illeti, az nem mindig oly egy

szerű, mint sokan hiszik. 
Teljesen idealis szépségü gége-nyálkahártyát, rózsapiros, üde színben, 

minden fölösleges nyálka nélkül, fehér gyöngyházfényű hangszalagokkal 
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ritkán - főképen nőknél, sopran énekesnőknél, továbbá tenoristák~ál lehet 
találni; mig rendszerint hurutosnak nem mondható állapotoknál is vagy a 
kannaporczok mérsékelt pirosságá.t, vagy az egész gégenyálkahártya diffusabb 
könnyű fokú belöveltségét, a hangszalagoknak szürke, vagy pirosas színét, sőt 
kevés nyálkalepedéket is találhatunk és meglehetős tág tér nyilik annak elkülö
nítésére, hogy mi normalis még, és mi hurutus már. Ha rózsapirosba menő 
szürke hangszalagokkal, kissé belöveltebb nyálkahártyával látunk elég gyakran 
baritonénekeseket, kik hangjuknak teljes birtokában, finom lágysággal és csengő 
érczességgel tudnak énekelni, akkor állapotjukat távolról sem fogjuk hurutosnak 
mondani, mig ha pl. egészen vérszegény alapon körülirt bár nem igen intensiv 
vörösséget látunk és egész fehér hangszalagokon is szivós, a hangoztatásnál 
széthuzódó nyálkát találunk, a gégehurutot constatálni szoktuk. . 

Másrészt azonban azt is kell mondanunk, hogy csekély fokú gégehurut igen 
eltmjedt jelenség ; csakhogy nem okoz kellemetlen tüneteket, vala~int. hogy 
számtalan embernek van szemkötőhártya-hurutja melylyel nem torőd1k, és 
mely az ártalmas külső körülmények megszűntével lassankint spontan vissza
fejlődik. 

És ez nem is csoda, mindnyájunk gégéje naponta kisebb-nagyobb ártal
maknak van kitéve, milyen a por, füst, dohányzás, szeszes ital (cognac), tulságos 
sok beszéd, melyek nem maradnak rossz hatás nélkül; és azután öntudatlanul 
szokott a hurut javulni ezen ártalmasságok megszüntével; pl. nyári üdül~s 
alkalmával; de máskor rosszabbodik, ha az ártalmak folyton tartanak. Es 
midőn oly egyéneket is látunk, hol a gégetükör elég nagyfokú hurut csalhatatla?i 
jelét mutatja, a nélkül, hogy az egyén azt .figyelemre méltatná ,- mások pedig 
legcsekélyebb chronicus hurut rniatt egészen k~jönnek sodrukból ; akkor -:- ezen 
mindennapi tapasztalataink alapján azon f eltünően különböző egyéni érzé
kenységgel is kell számolnunk, melylyel az egyének a gégehurutokra reagálnak, 
hogy úgy a kórisme valamint a gyógykezelésnél követendő eljárásra nézve kel
lően tájékozva legyünk. . 

Mert ha felteszszük a kérdést, vajjon szükséges-e az oly hurutokat kezelm, 
hol az egyén indifferentismusa daczára, részint a biztos tükri leletből, mely 
például diffus belöveltséget, a kannaporczok közti árok megvastagodását, 
ugyanott a nyálkahártyának a hangoztatásnál vastag redőkbe való ~zedésé~ mu: 
tatja, részint a fátyolozott vagy rekedt beszédből csalhatatlanul dmgnostizálm 
lehet: akkor azt kell mondanunk, hogy a kezelés legtöbb esetben fölösleges, 
és gyakran eredménytelen is volna az állapot régi volta miatt, és csak igen ritka 
esetekben válik szükségessé, midőn az állapot súlyosbodása az egyént már 
kellemetlenül érinti, a mikor tehát már az indifferentia meg is szünt, vagy a 
midőn az egyén hivatása a rekedtség meggyógyítását teszi kivánatossá. 

Kit gégehurutja nem bánt, az nem is igen kerül e miatt az orvoshoz; és ha 
megvizsgálta tik véletlenség folytán, vagy pl. mert másnak betegsé~e az ő figyelmét 
is torkára irányítja, akkor az orvostól várja azt, hogy megmondJa, beteg-e vagy 
sem, gyógykezeltessék-e vagy sem. Az orvo.s teh~t nem.hely~~ irány?an halad~a, 
ha nem tenne különbséget azok közt, kik ba7uk miatt JOnne.k es azok kozt, 
kik esetleg bajok megtudása végett -jönnek h.ozzá; ezen utóbbiakna.k gyógy
kezelése ritka esetben szükséges, mig az előbbiek egészen más megitélés alá 
esnek. 

Főleg a subjectiv tünetek tehát azok, melyek úgy a gégehurut diagnosisánál, 
valamint a gyógykezelésnél is, majdnem mondhatnám, mérvadók; és tudva azt, 
hogy a subjectiv ér~ések maguk is mily különböző megítélés alá esnek, annál 
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inkább kell törekednünk ezen érzések és panaszok valódi értékét a található 
anyagi változásokhoz viszonyitva, helyesen itélni meg. Hysteriás, ideges, tul
érzékeny egyéneket el fogunk különiteni más esetektől, bár ezeknél is ha laryn
gitis határozott jeleit látjuk, a subjectiv tüneteknek engednünk kell. 

A subjectiv tünetek a megbizhatóságon kivül legtöbbnyire más irányban 
vezetnek tévutra, és tapasztalásom szerint szerfölött gyakran. Ha a beteg 
torkában kaparó érzetről, viszketésről, harákolásról és egyéb kellemetlensé
gekről panaszkodik, ezek mind garattiinetek lehetnek és az orvos figyelme mindjárt 
a gégére irányul. Természetes, hogy a gégében a keresett hurutot megtalál
hatja, ha akarja; a gégét tehát gyógyitja és eredmény nélkül, mert ott vélet
lenül nincsen is baj. 

A gégére vonatkozó és garathuruttal kevésbé felcserélhető subjectiv tünet 
köhécsel~s és rekedtség, és nem utolsó helyen áll a külső vizsgálat sem, ha a 
pajzs-gyürüporczra, továbbá a nyelvcsont két oldalára helyezett ujjnyomással 
vizsgáljuk, vajjon hol székelnek a panaszolt érzések, melyek utóbbi esetben a 
garatra vonatkoznak. 
. Ámbár a garat érintkezésbe jövetele a gyógyszerekkel ilyféle gégekezelé
seknél alig is kerülhető el, még is a garatnyálkahártya nem elég czélszerüen 
kezeltetik, főleg a garat felső része, az oldalsó tasakok, a dúrvább szöveti válto• 
zások, a gégére irányuló figyelem mellett elhanyagoltatnak és a vélt gégehurut 
nem gyógyul, néha nem is javul. 

Eltekintve a felcseréléstöl, a tényleg jelenlévő gégehurut is, az esetek 
nagy sokaságában garat és orrhuruttal van complicálva, illetve ezeknek követ
kezményes állapota. Nagyjában két csoportra lehetne osztályozni a chronikus 
gégehurutot; az egyik féleség idiopathicns, többször légcsőhuruttal társult, és 
leginkább valamely alkati baj jelensége (tuberculosis lues, vérpangások) néha 
azonban heveny hurutok után fenmaradó állapot. 

A másik félesége pedig a különböző eredetü garathurutok tovaterjedése per 
continuitatem. 

Hogy garathurutok a gégére leterjednek, az e szervek szomszédságából 
könnyen érthető és kétséget sem szenvedhet. Kevésbé a gégefedő, mely a garat
hurutban legközelebb participálhat, mint inkább a kannaporczok azon szom
szé~o~ részek, melyek e hurutok átmenetelét közvetitik. Lélegzéssel való aspi
ratióJa a nyálkának a garatból, - pl. alvás közben - már elég alkalmat adhat 
e kqrülményre, ehhez járul még az is, hogy a gége nyelés közben sincs oly teljes 
pontossággal a garattól elzárva, hogy ne szivároghatna minimalis folyadék a 
kannaporczok közé. Ha ártalmatlan szines folyadékot nyel valaki, nyelés után 
valami a szinességből a kannapOl"czok közt is fellelhető, e kisérletet már 
Voltolini régebben tintával tette meg. 

A tintafestést még órák után is meglelhetni a gégetükörrel. Kétséget 
nem szenved, hogy a nyál és nyálka nyelésekor is valami kevés érintkezésbe 
jut a kannaporczok hegyével és némileg a belső felülettel, illetve az interaryt. 
tájékkal. 

A garathurutnak aspiratió és nyelés általi átte1jedése a gégére azon szer
~-ölött gyakori gégetükörlelet által nyer tapasztalati megerősítést, hogy a gége 
uregének egyébként teljesen normalis kinézése mellett a kannapoczok közötti 
nyálk&hártya és a kannaporczok hegye, nemkülönben a gégefedő is hurutus 
szinezetü, illetőleg a jelenlevő garathurutban participál. 

A kannaporczokról a hurut későbben tovább terjed lefelé a hangszalagokra 
és egyébb oldalsó képletekre, de ettől eltekintve a kannaporczolc közti nyálka · 
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há1~tya ~qyi~ le,qfontosabb képlete, mondhatni Achilles-sarka a gégének. Ezen 
nyalkahartyanak kell a hangoztatásnál rendkivül finom redőkbe szedődni, 
~?KY .a hangszalagok zárása a hátsó ponton teljes legyen; mihelyt ez nem 
tortemk: a hang cs.engő volta szenved és csak még azon hangnemeknél nem 
h~~at~zik m_eg a hr~ny melyeknél éppen a hátsó hangrés teljes zárása nem 
sz';1kseges, (illetve ki~ méretben való nyitvamaradása szükséges) milyenek a 
mely mellhangok, mig ellenben a halk falsett vagy a magas fejhangok már 
nem 1!1ennek. - Ha meggondoljuk, hogy a kannaporczok, és a közti árok min
d~n ~1 és, belé~zésnél bizonyos excursiót végeznek, hogy tehát a kannaporczok 
kozti nyalkahartya perczenkint, mondjuk 18-szor, naponta legkevesebb 
24000-szer ;ongáltatik a légzési mozgással, hogy nevetésnél, köhögésnél stb. 
h~ves mozgas?kat. tesz, akkor ,ezen tájék hurutos állapotának bizonyos fontos
sagot kell tulaJdomtanunk és tenyleg e helyen a hurut legmakacsabb, e helyen 
szok?tt a nyákhártya régi hurutok és megvastagodások következtében berepe
de~m, .e helyen szoktak gümőkóros beszürődések is középen berepedni és 
szetesm. 

A kannaporczoknak, mint a lélegzés és hangképzésnél oly rendkivül fontos 
szerveknek huru~os állapota, már egymagában is gégehurut elnevezés alatt 
szokott szerepelm és ezen következményes állapota a garathurutnak termé
szetesen egészen eredménytelenül és czélszerütlenül kezeltetik akkor midőn 
a .. g~rathur?t mint folytonos ártalom fe11nmaradván, ujra és ujra a bántalom 
korebe vonJa a vele szomszédos kannaporczokat. 

Ezzel ellentétben gyakran láttam garathuruttal kapcsolatos gégehurutoknál 
ez utób?inak .elhanyagolását, illetve a járatlanság folytán föl nem ismerését és 
a keze~esből kihagyását. Ily esetekben, midőn pusztán a garat czélszerüen és 
eredmenyesen kezeltetett, a gége-symptomák is jóval alább hagytak. 
. .!1 ~égehu_r~t t?erapiája külön választható nem levén a garathuruttól, erre 
is ~~ukseges kiternunk. A garattal ugyancsak úgy vagyunk, hogy csekély foku 
belovelt~éget és eltérést az idealistól majdnem minden garatban találunk, úgy 
hogy . bizonyos fokot kell a változásoknak elérniök, hogy már hurutosnak 
mondJuk. A garathurut már sokkal gyakrabban vezethető vissza külső ártal
makra, de azért jó részben alkati baj is. 

J!'őleg a szes~es ·italok (pálinka par excellence) és dohányzás jönnek tekin
tetbe itt; míg a diffus·vörösséget és tulságos refiexingerlékenységet mutató garat, 
a potator hur'!"t, nem] szokott hiányozni pálinkaivóknál, addig a dohányzást 
~émely ,torok igen )ól .. tűri, másik pedig jelentékeny belöveltséggel és inger
lekenyseggel reagal. Osmerek egyéneket, kik 4-5 évtized óta igen szenve
délyes dohányzók, nagy mennyiségű czigarettákat, vagy igen erős szivarokat 
fogyasztanak naponta, a nélkül, hogy náluk garathurutról csak szó is lehetne. 
.Bizonyos sérülékenység vagy ellenállási képesség jő számba itt is, mint egyebiitt. 

1 f arathurutot okozó bántalomnak tartom a rossz fogakat is, az ezekhez 
pa?g~ etelmara?ék ,~. nyállal ~ülönbözö bomlási termékeket producál, és 
utobbiaknak egesz eJJelen át eleg alkalmuk van a O'aratra ártalmas behatást 
gyakorolni, az itt fejlődő szerves savak pedig oly Ízgató és maró hatással 
vannak a torokra, hogy csodálnom kell, miszerint mások e körülményt alig 
vették figyelembe. 
. .. Valami;it a. gégehurut a gara_tr?l te1jed át, úgy viszont a garat még sokkal 
k~nnyebbe"! es kozvetlenebb~l partipicál az orrhurutban, úgy, hogy az orrgarat
ger;e~itrut igen gyakran t~lalható együtt. Ha az orr hátsó részéből váladék folyton 
.szivarog a garatba, fökep ott, hol az orr dugult volta miatt alig fujható ki, 
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ha oly gyakran látjuk a garat hátsó falán leszivárgó, n~ha be i.s ~záradó vála
dékot, akkor a következményes garathurutot nem tarthatJuk feltunőnek. Az or;
hurut pedig, - mely iránt nálunk, úgy a közönségnél, mint az orvosoknal, 
páratlan az indolentia, - igen gyakori jelenség. . 

A garathurut - ép úgy mint az orr hurut is - elég gyakra!1 a .. lymphatwus 
discrasiának jelensége. Egész fiatal egyéneknél, gyermekeknel tob,b-kevesebb 
nyaki mirigy mellett, különben vérszegény nyákhártyán hurutot lat~atunk a 
garatban, mely átterjed a kannaporczokra; megvastagodott tultengese.s. orr
kagylókat találunk, melyek az orr-ventilatiót is _megak~dályozzák. ~. mm~es 
részek tultengése van jelen az orr- és garatban is; az u. n. php.ryng1tis f~ll~c';1-
laris tudvalevőleg a nyálkamirigyek körüli lymphaticus elemek tultengeseből 
ered. Néha az egész lymphaticus alkat legjobban jut kifejezésre a torokban és 
orrban. A mirigyes elemek tultengésében részt vesznek a mand?}ák, , mel!ek 
megnagyobbodása eléggé ismert kellemetlen következményekkel Jar, es :eszt 
vesznek a garat tetején székelő lymphaticus elemek, melyek aztán az u. n. 
adenoid vegetatiókat okozzák. . . 

Az adenoid vegetatiókra e helyen a figyelmet fel kell h1vnom. Kisebb-n3:gyobb 
mértékben rendkivül elterjedt baj és annál feltünőbb, hogy nálunk még maJdnem 
teljesen terra incognita. Néha csak a bursa vagy ton~i}la pharyngeát Jll~.ti .a 
tultengés, néha leterjednek a garat két oldalán avegetat10k az Eustach-kurto~1g 
és felülről is mint a cseppkő lógnak be a garatba, eltömve a hortyogókat, neha 
a tubákat, folytonos vérpangásban tartva a garatot és az orrkagylókat úgy, hogy 
ezek is tultengve, az orrlégzést rendkívül megnehezítik. . . 

Képzeljük az ily nyitott szájjal alvó, szuszogó, többnyire «torok~~J >) m1~tt 
az orvos elé kerülő gyermeket, gégeecseteléseknek alávetve: vaJJOn mily 
kilátás van a gyógyulásra? . . , . . , , 

A géaehurut itt harmadsorban jön tekmtetbe, a nyitott szaJJal valo alvas 
közbeni k~záradás, vagy tovaterjedés folytán jött létre, és a bajok egész láncz~
latának - melyben a hallószerv veszélyeztetése és a fejlődés visszamaradása lS 

foglaltatnak - először is a vegetatióknak egészen egyszerü, könnyű és veszély
telen sebészi eltávolításával, azután az oITkagylók sorvasztásával vetünk véget. -
Kevésbbé burjánzó vegetatiók, .~elyek az orrlégzést nem ~~t~ált~tják, de _mé9is 
mindig garat- és orrhuruttal 1arnak, melyhez gyakran kozep-fullobok lS tar
sulnak, és melyek keretében a gégehurut is foglal helyet, a .lehető l~ggyakrabban 
maradnak figyelmen kívül, a következményes hurutok pedig a gyogyszeres keze-
lésre természetesen nem gyógyulnak. . . 

Az előadottakból önként folyik, hogy a gégevizsgálat sohasem teljes, ha 
az orr- és orrgarat-üreg is meg nem vizsgáltatik. Az annyira fontos, á~bár 
olykor elég nehéz rhinoscopia posterior elhanyagolása mulasztást kepe~ ; 
a hol kivitele egyáltalában lehetetlen, ott az ujj-vizsgálatnak k~ll helyébe, lépn.~e. 
A rhinoscopia és rhinotherapia, mely csak az utolsó évtizedben. r~s~es~lt 
nagyobb méltánylásban és figyelemben, úgy, hogy az a nagy orvosi kozonse~ 
vérébe még át nem ment, manapság már kiváló tökélyre emelkedvén, az előbb1 
sötétség helyén világosságnak kell uralkodnia ; a szemnek vezetése m?llett 
vezetjük a karcsu eszközöket, finom égetőket az orrba, és operálunk gyengeden, 
galvanocauterrel fájdalom nélkül elpusztítva az orrkagylók hasznavehetetlen 
tultengéseit. És az orrhurutot gyógyítva, látjuk szünni a minden kezelésnek 
ellentállott garat- és gégehurutokat. 

A gégehurutnak, mint olyannak, gyógykezelése . összehuzó szerekkel 
történik; leggyakoribb az ecsetelés és a befúvás. Ha magának a gégehurutnak 
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kezelése indicalt, ha tehát a fentebb említett körülményekre tekintettel voltunk, 
és ha nem foro~ fenn alkati betegség sem, akkor a sikeres gyógyításnak föltétele 
a correct helyi kezelés. Az ecsettel tényleg a gége belsejébe kell jutnunk 
nemcsak, hanem még az is megkívánható, hogy a tükör vezetése alatt föleg a 
gége hurutos részei érintessenek. Az ecsetelésnek gyorsan, (mert lassan lehe
tetlen) kiadóan, de mégis gyengéden kell történnie, hogy túlságosan ne izgasson. 
Gyakran láttam oly eszközökkel manipulálni, melyekre eleve azt lehetett mon
dani, hogy a gégébe bejutni velök lehetetlen; ilyenek helytelen görbületű vagy 
egészen hajlékony nyelek nagyobb átmérőjü szivacscsal, mint maga a gégeüreg. 
Részemről a majdnem derékszögü görbületet (Mackenzie) ajánlom, a függélyes 
része a nyélnek körülbelül 5 cm. (gyufa) hosszúságú legyen. Czélszerüek a 
karcsú kaucsuk nyelek, kicsiny kerekre vágott szivacscsal (Navratil) és kevésbé 
gyakorlottaknak még inkább ajánlom a merev gégesondákat, bármilyen fémből, 
melynek rovátkolt végére vattát csavarva puha és karcsú ecsetelőt lehet (Störk 
szerint) készíteni. 

A nyél és ecsetelő sokkal vékonyabb levén, a tükörképet nem takarja el a 
~evezetésnél; a vatta pedig mindannyiszor tiszta; csak a rácsavarása igényel 
ugyességet, mert ha rosszul van készítve, akkor a gégében is maradhat. Szőr
ecseteket nem kedvelek, már azon okból sem, mert szálakat ereszthetnek. 

Ecsetelésre leginkább a zinc. sulf. 1/20/o-20/o oldatban glycerinben, és 
a pokolkő 1 O/o-50/o oldata van használatban. Kezdjük a leggyöngébbel, mert 
az illető érzékenységét nem ismerjük; sőt a zincum-oldathoz cocainum mmiat. 
is adható; (pokolkő-oldatban azonban csapadékot képez). Mihelyt az egyén 
tűri, térjünk az erősebb oldatokra, mert a gyengék keveset használnak. Inkább 
30/o vagy 50/o-os pokolkő-oldattal ecsetelek, de másodnaponkint, mint 1°;o-ossal 
naponkint. Az összehuzó rszereknek változtatása is szükséges: az említett két 
folyadékot egymás közt és befuvásokkal változtatom. 

Befúvás a gégébe hangoztatás közben történjék, mert inspiratio közben 
a por mélyen a légcsőbe jut; tehát csak ha az utóbbit szándékoljuk, akkor 
inspiráltassunk a beteggel. Ha a befuvás valamivel erősebb légárammal csapja 
meg a hangszalagokat, vagy valamivel több a por, akkor hangrésgörcs támad, 
mely kellemetlen tünet érzékeny egyéneknél gyengéd kezelésre is beáll, de csak
hamar elmulik. Ha a beteget megnyugtattam, hogy baja azonnal elmulik és 
felszólitám, hogy a belégzést ne erőszakolja, hanem ne vegyen lélegzetet: 
akkor leghamarabb mult el a görcse. Befuvásra leggyakrabban tannint és 
timsó ,finom porát veszik. 

~n erősebb keveréket: tannint czukorral egyformán, sőt egészen tiszta 
tanninport használok, de annál kevesebbet veszek a porból befuvásra. 

Természetes, hogy a kellő helyre való fuvás tükör ellenőrzésével képezi a 
siker feltételét. - Nem ritkán rendelnek a betegnek - ki nem járhat el az 
orvoshoz - befuvást, mit auto-1'.nsufflator segély'3vel önmaga végezhet; úgy 
ebből, valamint egyszerű tollszár vagy üvegcsőből a beszívott por, néha a gégébe, 
légcsőbe, néha a garatba, a nyelv gyökére stb. jut; ha csak néha jut is a por a 
kellő helyre, akkor is jobb, mint semmi; de a beteg, ha nem lát csakhamar ered· 
ményt, egy idő mulva elveszti türelmét és bizalmát a kezeléshez. 

Talán még czélszerübb por vagy pilula alakban adni tannint, (a port ostya 
és víz nélkül, ép úgy mint a labdacsot a torokban kell hagyni oldódni) 1 cgr. 
egy adagra kevés lactucariummal napjában 2-3·szor elégséges, több a gyomrot 
rontaná meg; hogy a garatból valami a kannaporczok közé is jut a szerből, azt 
már említettük. 
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A mit a gégehurutos még otthon használhat, az az ásványvíz (Luhi, 
Gleichenberg, Ems stb.) és az inhalatio. A gözök belégzésével úgy vagyunk, 
hogy talán már fél évszázad óta használják, de elég sajátságos, hogy még a leg
njabb időben is egy körülményre való tekintet nélkül. Ha t. i. a beteg nyelvét 
elő nem huzza, akkor a gőzökből vagy porlasztott vízből semmit sem sziv le a 
gégébe, hanem a garatban csapódnak le a párák. 

Belégzésre általában konyhasót használnak; igen czélszerüek az ásvány
vizek is, a kali chlor. , a natr. bicarb. 1 % oldata, melyekhez a keserü mandolaviz 
nagyon kellemes hozzátétel. 1-2 csepp eucalyptus·olaj hozzáadása elő
segiti a kiköhögést, csakhogy érzékenyebb légcső nem mindig jól tűri. De az 
ö~szehuzó szereknek adagolása inhalatiókban (mint tannin, sulf. zinci.) nem 
a1ánlatos, mert az inhalatio legnagyobb részt a szájban és garatban marad, 
gyomorba is jut és erős oldat nem adható, gyenge pedig nem használ; míg 
a fenti szerek legalább mint nyálkaoldók hatnak igen jótékonyan. Mindezen 
módok alárendelt .értékűek a chronicus vérbőséggel, duzzadtsággal, nyákhártya
va:stagodásokkal Járó gégehurutnál, a tulajdonképeni helyi kezeléshez képest. 
Nemely szerzők a pokolkőnek 100/o -os és még erősebb oldatát is ajánlják a 
makacs hurutok ellen; de ily erős oldatoknál többre becsülendő máqa az edzés 
tiszta pokolkővel. Különösen durva felületü, kissé tultengett nyákhártyán, midőn 
a ~angszala~ok rég_i hurut következtében számos kölesnyi szemölcsöket (papil
lans tultengesek) viselnek, lehet a pokolkőedzést többszörösen is megkisérteni. 
A :pokolkőből e.fJY cseppet ráolvasztunk a megtüzesitett gége-szondára (mely 
legJobb, ha ezustböl van), melynek épen alsó hegyébe folyik le a pokolkő. 
Az így elkészitett szondával bekenjük az előbb cocainnal érzéstelenitett gége 
megfelelő részeit. A pörk nehány nap mulva leválik, helyére új epithel-hártya 
képző~ik,, és többszöri isi;nétlésr.e kisebb foku megvastagodások engednek. 

~p igy l~het megk1sért1m1 a hangszalagok szabad szélein előjövő hurut
csomoknak (Sangerknoten) edzését, melyeket már inkább véres uton (összezuzás 
által) operálunk. 

R~gi és makacs hurutoknak is feltünő javulása correct helyi kezelésre 
gy:i-kon tapas~~alat; a hurut.na~ telj~s meggyógyitása nem is szükséges, mert -
mmt emhtettuk - normahs, 1deahs tiszta nyákhártya ritkaság mely után 
hasztalan iparkodunk a kezeléssel. ' 
, , O.zélunk csak a hurut ~gszüntetése oly fokig, hogy az egyén kellemetlen 
erzese~. a_ to~k-~ba~ megszürlJ~'f!ek, hogy hangja, a mennyire még lehetséges, 
cseng?bbe val7ek es meg lehetunk elégedve, ha az egyszer így elért eredmény 
meg is marad. Ezen czél elérésére szolgál az is, ha még egy ideig folytatjuk a 
gyógykezelést. Az egyén azonban továbbra is ki lehet téve azon ártalmaknak, 
mel~ek gége~urutját okozták, mint por és füst, sok és hivatásszerű beszéd, iszá
kossag stb. es a hurutnak rosszabbodása nemsokára újra várható, és termé
sz~tesen -. miut_án socialis viszonyain segíteni nem az orvos dolga - egyebet, 
mmt hurntJát ÚJra kezelni és megjavitani, kivánni tőlünk nem lehet. E tekin
tetben l~gkárosabb a ~ok, é~ főképen az indulatos beszéd ; az ügyvéd, ki egész 
~~p?.n at ~e~e~kel érmtkez1~ és azoknak mindig magyaráz, a vendéglős ki éjjel 
fustos. ?elyrnegeben vendégeit beszéddel tartja és alkalmazottjaival kiabál, gége
hur?tJaval az .oly~n gyomo:hurutossal hasonlítható öasze, ki burgonyát kénytelen 
enm, vagy mmt myencz, folyton gyomrát rontja el. 

. A ~égehurntok ezen félesége, mely kezelésre mindig javul, de mindannyiszor 
vis~~aesik,_ . hosszas és hálátlan kezelési objectumot képez, és ha a kél"dést fel
vetJuk, vaJJon a gyógykezelésre egyáltalában alkalmas- és érdemes-e, azt kell 
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mondanunk, hogy bár palliativ értékü a gyógykezelés, meg1s mindannyiszor 
javalt, a mennyiszer javulást lehet vele elérni. A gégehurutot így mégis korláto~ 
közt lehet tartani, és ha az ártalmas körülmények egyszer megszűnnek, akkor 
a hurutnak maradandó megiavuiása érhető el ; míg a magára hagyott, folytonos 
ártalmaknak kitett gégehurut rendesen a nyálkahártyának nagyobb foku tulten
gésével (pachydermia) és a subjectiv nehézségek sulyosbodásával, a hang elvesz
tésével jár és kimenetele esetleg gégeszükület is lehet. 

Szeren9sére azonban, a hurutnak ily kellemetlen kimenetele ritka és még 
ritkább azon sajnos folyamat, midőn a tultengett nyákhártyában heteroplastikus 
növekedés lép fel és kifejlődik a gégerák.* 

Relative leghálásabb az olyan idült gégehurutot gyógykezelni, mely a 
heveny után maradt fenn, és mely csak nehány hónapos. Ezeknél 4-8 heti 
kezelésre, másodnap9nkint erős összehuzókkal, a kívánt és maradandó ered
ményt lehet elérni. Ep oly jól szokott sikerülni a garathurutból tovaterjedő 
gégehurut gyökeres javulása, ha a garat és orr czélszerüen gyógyittatik. 

Évek óta tartó hurutoknál részleges eredménynyel is be kell érnünk ; 
ha a kannaporczok közti nyálkahártya megvastagodott, a hangszalagok egye
netlen felületüek; ha a hangszalagokat a hangtalanság javítására törekvő tul
tengett álhangszalagok . fedik ; ezek oly szöveti változások, melyek semmiféle 
.gyógyszeres kezeléssel sem szüntethetők meg, a mi pedig az operativ beavat· 
kozást illeti, a villamégetővel való kezelés a gégében, az utolsó időben igen 
helyesen, mindinkább gyérebben gyakoroltatik. 

Azért az oly gégehurutokat - melyeknél 4-6 hónapon át czélszerü és 
correct helyi kezeléssel még javulást sem lehetne elérni - legjobb egyáltalában 
nem kezelni, mert a javulásra ez esetben későbben sincsen kilátás, és pusztán 
a további rosszabbodás problematicus megakadályozása czéljából· hosszu ideig 
gyógykezelni, sem eléggé határozott indicatiónak nem felel meg, sem a betegnek 
valami észrevehető hasznára nincsen, sem pedig specialis tudományunk irányá-
ban bizalmat gerjeszteni nem alkalmas. . . 

Azért az ily betegeket subje\ltiv panaszaikra nézve legjobb megnyugtatni, 
hangjuk vissza nem szerezhetésére nézve felvilágositani; és inkál?b inhalatiók 
használatára utasítani, melyek, mint nyálkaoldók, a kaparás és szárazság ellen 
jó szolgálatokat tesznek. Jó az illetőket időről időre megnyugtatásuk, de a 
beálló változások észlelése végett is megvizsgálni ; ha szükület fejlődnék, akkor 
tágitásokkal kezelni ; ha pedig ily gégében rákos növedék fejlődését éazlelnők, 
késedelem nélkül kellene a megfelelő gégerészletet kiírtani. 

Késő térünk reá, mire első sorban kell tekintettel lennünk, a gégehurut9k
uak alkati bajokkal való összefüggésére. Tudva van, hogy a gége- és légcsőhurut 
gümőkóros égyéneknek hurutokra való hajlarnosságának leh~t kifejezése. Ha .a 
gümőkór a tüdőben kimutatható, akkor mi sem egyszerűbb, mint a gége
légcső-hurutot ily alkati bajnak ismerni ·fel. De már korai stadiumban is, ily 
hurutok bizonyos sajátsággal bírnak, mely a gümőkór gyanuját ébreszti. fe~. -
Vékony, gyengéd nyálkahártyára a garatban és gégében mindig ügyelek ; ha 
lyen és mi több, -vérszegény nyálkahártyán mutatkozik a hurut, ha a vérszegény 
gégében két piros, felduzzadt kannaporcz jelenik meg, ha pirosság mutat
kozik a légcsőben, mely egészen leterjed; ha a. hurut, mint subacutjellegü hurut 

. marad. meg hosszabb ideig, daczolva a kezeléssel; akkor mind e jelenségek, .~ár 

':' A berlini orvosi cong~·essuson •Beitr.ag zur Entstehungsgeschichte cles Larynx· 
carcinome• czimen ily kórtörténetet közöltem. 
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határozott biztossággal nem dönthetnek, nagy mértékben kelthetik fel a gümőkór 
gyanuját és különösen a subacut hurut, melyet nehány nap mulva szűnni 
véltünk, és mely hetekig való tartamával tévedésbe ejt, gyakori előjele a bekövet
kező tüdőbántalomnak. 

És jó ilyenkor résen lennünk, egyrészt a beteget hiu reményekkel nein 
fogjuk táplálni, másrészt az alkati bajra idejekorán föfigyelmünket fordítani. 
A friss hegyi levegő, savó, ásványvíz és jó táplálék legjobb gyógykezelése az ilyen 
hurutnak, melyet azonban időről időre czélszerü, gyengéd helyi kezelésnek is 
alávetni. 1/20/o sulf. zinci glycerinben, 2-50/o cocain hozzáadással sokszor igen 
jót tesz a subjectiv kellemetlenségek ellen.1 . 

4z alkati bujakór tünetei között a gége-légcsőhurut szintén helyet foglalhat; 
hogy ily hurutok az általános kezelésre megszűnnek, az ép oly tudvalevő, mint 
a hogy néha tapasztalhatjuk, hogy ezen hurutok chronicusokká válnak, hogy a 
többi tünetek eltüntével is makacsul megmaradnak és ilyenkor helyi kezelésök 
el nem kerülhető. 

Egyáltalában czélszerii a helyi kezelést egybekötni az általánossal, mi 
által ezen hurutok hamarabb szűnnek; mindenesetre jogosultabb ezen eljárás, 
mint az, ha a beteg rekedtsége és egyéb panaszai daczára heteket és hónapokat 
hagyunk mulni és minden malasztot az általános kezeléstől várunk. A gégehurut 
ezalatt már chronicussá válik és a helyi kezelésnek annál hosszabb ideig ellentáll. 

Hogy a rekedtség és hurut képe alatt a hangszalag beszürődése és később 
szétesése is állhat be, ez újabb bizonyítéka a nélkülözhetlen laryngoscopia 
és korai helyi kezelés szükséges voltának. 

A hurutos gége igen helyesen 2-50/o pokolkő-ecseteléssel, vagy calomel· 
befuvással kezeltetik. A calomel pompás feltisztitó hatással bir és a lueticus bán
talmakon kívül, a szemészek tapasztalataiból kiindulva, a közönséges subacut 
hurutnál is jó eredménynyel használtam, de végleges eredményről ebbeli kisér
leteimnél még nem szólhatok. 

A gégehurutoknak egy különbs alakja az ú. n. száraz hurut. Nem a 
heveny hurut tünetei közt is előforduló beszáradását a nyálkának értem itt, mi 
a folytonosan átjáró levegőáram kiszáritó hatásának tulajdonítható; hanem 
azon chronicus, a nyálkahártya sorvadásával és pörkképződésseljáró folyamatot, 
mely majdnem kivétel nélkül pharyngitis és rhinitis atrophicahoz társul. Elte
kintve a vitától, vajjon ezen állapot a chronicus tultengéses hurut kimeneteli 
stadiuma-e, vagy mint olyan lép-e fel kezdettől fogva, továbbá a «száraz hurut» 
helytelen elnevezéstől; csak arra kívánok figyelmeztetni, hogy ez állapot 
adstríngens gyógyszerekkel nem kezelendő. 

Midőn a nyálkahártya úgy is sorvadt, a nyálkamirigyek egy része elpusztult, 
a nyá~kahá:tya száraz, beszáradt pörkkel fedett; helyenkint Seifert 2 tapasz
talatai szermt elszarusodott; mit akarnánk ott adstringeálni. 
. Ily szerelés alkalmával a glycerin, melyben Asetleg a gyógyszer oldva 
van, az, a mely a száraz szövetek megnedvesitésével tesz jót a betegnek, és 
a melyért a betegek sokszor évekig is kitartással eljönnek. 

A nyálkahártyának ezen állapotát legtöbbnyire jodglycerinnel kezelik, 
mely tényleg igen hasznos. · 

Csakhogy a gégében a jodglycerin nagyon is izgat és nem jól türetik. 
Azért az erélyes beecseteléssel a garatra, különösen felső garatüregre, azonkívül 

1 A gégetuberculosis gyógykezelese. Orv. Heti!. 1890. 
2 Seifert: •Rhinitis atrophicans». X. orvosi congressus Berlinben, 1890. 
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az orrüregre szorítkozom, a gégét pedig tiszta bórsavbefuvással kezelem; 
épúgy lehet natr. benz., zinc., sozojod, salolt stb. nyálkakiválasztót használni, 
és belsőleg is erélyes köptetöket adni, ha a légcsőben is beszáradt nyálka 
látható ; és igen becses az inhalatio is, mert a beteg maga végezheti. Az u. n. 
ozaena laryngis et tracheae, mely az előbbihez igen közel álló, talán azonos 
folyamat is, épúgy kezelendő. 

* 
A gégének minden indispositióját hurutnak elnevezni époly kevéssé lehet, 

mint a hogy nem mindig gyomorhurut az, a mit annak neveznek és ideges 
bántalommal, dyspepsiával cserélnek fel; és nem szabad figyelmen kivül hagyni, 
hogy a gégében is vannak hurutos és nem hurutos állapotokon kivül még más 
eshetőségek is; milyenek a hyperresthesiák, parresthesiák és különféle eredetű 
rekedtségek. 

Ily bonyolódott és finom szerkezetű mechanismus mellett nem csoda, ha 
különféle rendetlenségek is mutatkozhatnak. 

Vegyük a hangváltozási ,időszakot a serdülő korban ; a fiuk gyermekes 
sopran hangja a 15-ik életév körül mélyebb, férfihangba egy rekedtes állapot 
közvetitésével megy át. 

Ezen rekedtség, mondhatni physiologikus gégehurut, melyből a meg· 
növekedett hangszalagoknak megfelelő, mélyebb rezgésű szóhang kezdődik. Ily 
hurutot gyógykezelni nem kell, mert itt nem a hurut csinálja a rekedtséget, 
hanem ellenkezőleg a hangváltozás a hurutot; a mely ez élettani folyamat 
befejeztével meg is szűnik. De a hangváltozás némely egyénnél nem megy oly 
simán és gyorsan, hanem mint főleg gyengébb szervezetű, vérszegény egyéneknél 
tapasztaltam, hosszu időn át elhuzódik, melyen át az illetők gyermekes «vékonyi> 
hangon (Castratenstimme) és rekedtesen beszélnek. 

Néha aztán e.zen magas hang a legfurcsábban egészen mély hangba csap 
át, mi a hallgatónál derültséget szokott okozni. Mások egyáltalában nem hoznak 
létre mély hangot. Ezen állapot 20-22 éves életkorig is, de még azon felül is 
található, mig végre mégis mély hangot kap az illető. A ((mutatio tarda11 sok
féleképen 'kezeltetik, pl. villanyozással is, de mindenesetre fölösleges összehuzó 
gyógyszerekkel pertractálni. Legjobb és majdnem mindig czélhoz vezető eljárás 
az illetőkkel a mély hangokat gyakorolni. Itt-ott kiejtenek ugyan néhány mély 
dörömbölő hangot, de nincsenek annak tudatában, hogy tulajdonképen mély 
hangon kellene beszélniök, és ha már kifejlődött is elegendő mértékben hang
szervük, még hiányzik érzésük arra, hogy mily mértékben és mily módon szük
séges a hangzó készüléküket beidegezni, a megváltozott körülmények közt. 

Ha azután rávezetjük arra, hogy miképen kell intonálni, és ezt meg is 
szokják, akkor férfias hangjuk lassankint kifejlődik, a subjectiv nehézségek 
pedig egy idő mulva spontán megszünnek. . 

Gégehurut névvel szokták jelölni az oly állapotot is, hol annak kellemetlen 
subjectiv tünetei lépnek előtérbe, a nélkül, hogy objective más egyebet, mint a 
hangszalagokon csekély nyálkát találnánk a különben vérszegény és halvány 
gégeüregben.· Ezen állapotokat inkább nyálkahártya-atoniának tartanám, mely 
részjelensége lehet általános gyengeségnek is, melynek a helyi kezelés tannin
befuvással jót szokott tenni, de melynél fődolog a szervezet erősítése és edzése. 
Az ily állapotok igen soká elhuzódnak, a panaszok néha megszűnnek, főképen 

. kedvező climatikus viszonyok közt, de a legkisebb ártalomra, pl. zárt levegőben, 
színházban való tartózkodás közben, az egyének kaparást, nyomást kezdenek 
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érezni a gége belsejében és elrekednek. Tagadhatlan, hogy ezen állapotnál 
bizonyos mértékben túlérzékenység játszik közbe, melyet ugyancsak a szervezet 
gyengébb voltának, izgékonyságának kell tulajdonitanunk. 

Ezekhez hasonló az olyan gége, mely bizonyos <1vulnerabilitas1i-sal bir, úgy 
hogy a hurutból kiépülve, oly gyorsan és könnyen reagál kisebb ártalmakra, 
hog.y csakhamar ujra subacut vagy elejétől fogva is chronicus jellegü hurutot 
aqmrál. Van egy gyengébb szervezetű, gyermektelen nőbetegem, ki rendszerint 
csekély kannaporcz-pirossággal, néha valamivel duzzadtabb nyálkahártyával jő 
kezelése végett; néhányszori ecsetelésre gyengébb adstringenssel megjavul vagy 
meggyógyul; de néhány hét vagy egy· két hónap, néha pedig egész rövid idő 
mulva ujra hasonló huruttal jelentkezik, mely az egyén tulérzékenysége folytán 
reá nézve kinos. · 

És a hurut kiujulására ezen vulnerabilis gégénél elégséges egy kis indulatos
kodás beszé~ közben, a hangszervet valamivel jobban fárasztó társalgás, szinház 
vagy ~.ái;iczvigalom látogatása (a zárt levegő és por miatt), utczai por, egy kis 
meghules stb. A kezelés nemcsak a hurutnak mindannyiszor való helyi gyógyi
tása, hanem jó táplálkozás, vaskészitmények, testgyakorlás, fürdőzés közvetité
sével általános is. És tényleg a beteg egy vasas fürdőben tartozkodása óta, 
huzamos időn át jól van. 

Oly nagy fontosságot engedvén a gégehurut-therapiában a subjectiv pana· 
szokn~~' ann~l inkább k~ll ügyelnünk a túlérzékenységre, az idegességekre, 
h~steriaso~ felszeg érzéseire, az algesiákra, mint oly tünetekre, melyek gyógyi
t~sa nem epen a gége helyi kezelésétől várható. 

Tagadhatlan, hogy a hyperresthesiák és parresthesiákra a helyi kezelésnek 
néha gyenge. és cocainos, néha erősebb összehozó szerekkel jótékony hatása 
~zo~ott lenm.;. nem lehetetlen, hogy a hatás ideges, hysteriás egyéneknél 
~nkabb psychiai, (vagy suggeráló ?) mintsem materialis, de tekintetbe veendő az 
is, ho~y az erős összehuzók által, a majdnem mindig jelenlevő csekély hurut, 
mely il.y egyéneknél, rendkivül tulozva okoz tüneteket, egy időre megszünik. 

M~i;tdazonáltal ovakodnunk kell, hogy ezen palliativ kezelés kétélü fegyverré 
~e válJek; a gége g!.'ógykezelése - ha már egyszer a beteg figyelme reá 
i~ányu.lt -:- ti.:ls~g?s turelmetlenné és aggódóvá teszi a betegeket; a helyi keze
lest .mmdig .kivanJák, de épúgy a végleges gyógyeredményt is és a végtelenségig 
űzm a helyi kezelést, talán még sem fér össze a czéltudatos laryngologia fel· 
adatával. 
.. ..Min~ezekből azt.láthatjuk, hogy a jól felfogott gégegyógyászat feladatait 
udvos modon oldhatJa m.eg a cbronicus hurut gyógykezelésénél is; fődolog 
a~ eseteknek ?e~~es me.git~lése, és a helyi kezelésnek - ha az szükséges -
hibátlan techmkaJa; a ki mmdent gégehurutnak mond és egy chablon szerint 
~ezel, ~z csak ártani f?g az ~rvosi ténykedés jó hírének, míg a ki czéltudatosan 
es lelkusmerete.sen fo&ia fel hivatását, szakértelemmel s ügyességgel sokatsegithet. 

A hol pedig művi beavatkozásunk kilátást nem ígér, szerencsére az esetek 
kis számában, ott a phsycbicai behatással - a beteget baja veszélytelen volta 
fe!et~ m.egnyu~tatya - több czélt fogunk elérni, mint ha a beteget, ki talán 
~hg ts brrt subJectiv nehézségekkel, de mert figyelme már a gyógykezelésére 
irányult és e miatt fölösleges aggodalomban van, folytonos, czél nélküli kezelés 
alatt tartanók. Másrészt azonban felelősség illeti az orvost, ha szakértelem 
hiányában a chronicus hurutot elhanyagolja oly hosszu ideig, midőn a keze
lésre már rendkívül súlyos teendők, a betegre pedig végtelen kellemetlenségek 
várnak. 

17. 

ADATOK 
AZ UJSZŰLÖTTEK SÁRGASÁGÁNAK HAEMATOLOGIÁJÁHOZ. 

Dr. SCHIFF ERNŐ gyermekorvostól, Nagyváradon. 

Alig van az ujszülöttek pathologiájában még egy kérdés, mely annyi 
controversiának képezte volna tárgyát, mint épen az újszülöttek sárgaságának 
lényegét illető kérdése. Ismeretes, hogy eltekintve ama régibb nézetektől, 
melyek részben a bőr hypermmiájából, az abban föllépett vérömlényekböl, 
részben egy hmmorrhagicus diathesisből akarták leszármaztatni, a nézetek főleg 
két nagy csoportra oszlanak, t. i. a hepatogen és hmmatogen eredetet vallóha. 
Vizsgálataim, melyeket Epstein tanár vezetése alatt a prágai lelenczházban 
végeztem, az icterus hmmatologiáját illetik, s azért e helyen csak a hmmatogen 
theoriára fogok szorítkozni. 

1846-ban Virchow * azon nézetének adott kifejezést, hogy az újszülöttek 
~yterusa bizonyos az újszülöttek vérében beálló változások által van föltételezve. 
0 maga ugyan később visszavonta ezen nézetét s a hepatogenisták táborához 
csatlakozott; az egyszer elhangzott eszme azonban gyökeret vert s az egyes 
szerzők csak az alapot várták, melyre theoriájukat fölépítsék. Ilyen alapnak 
tekintették ők Hayemnek az újszülöttek vérösszetételére vonatkozó, bár csekély 
számu s rendszer nélküli vizsgálatait, a melyekből kitünt, hogy az újszülöttek 
vérsejtszáma legnagyobb a születés utáni első napokban, hogy az a 14-16-ik 
életnap táján eléri minimumát, a mely circa 1/ 2 millió vörös vérsejttel kevesebb, 
mint a születés utáni első eletnapokban. Ezen adatokból a hmmatogenisták -
s megjegyzem, teljesen önkényüleg - azt következtették, hogy ezen számbeli 
csökkenés a vörös vérsejtek direct szétesése által van föltételezve, a mely szét
esett vörös vérsejtek festanyaga adná aztán bizonyos változások elszenvedése 
után a bőr sárga színét. Nemsokára ezután Hélot azt vélte állithatni, hogy a 
köldökzsinór késői lekötésének az 1 kbmm.-ben foglalt vörös vérsejtek száma 
több, mint különben. Erre építették aztán theoriájukat Porak és Violet, midőn 
még statistikailag azt is bebizonyithatni vélték, hogy a köldökzsinór késői 
leköt~se esetében sokkal gyakrabban lépne föl icterus, mint különben. 

Ovatosabb volt Epstein, a ki hmmatogen nézetét az icterus kórboncztani 
és kórvegytani viszonyaival okadatolja, utalva a:wnban Hayemnek adataira is, 
a nélkül azonban, hogy a hmmatogen eredetet többnek vallaná a valószinűnél. 

Hofmeier és Silbermann a két theoriát egyesíteni akarván, megalapították 
az ú. n. hmmohepatogen theoriát; hmmatogen eredetű theoriájuk annyiban, a 
mennyiben mindketten a vörös vérsejtek nagymérvű szétesését veszik föl 
alapul, csakhogy m1g Hofmeier ezt az első életnapok anyagforgalmi viszo
nyaiból következteti, addig Silbermann a vérsejtek morphologiájára és Hayem, 
Hélot stb. vizsgálataira támaszkodik. Megegyeznek azonban abban, hogy a 
vörös vérsejtek törmelékei adják az anyagot a bővebb epeképződésre, a mely 
aztán bizonyos okok következtében fölszivódásra jutván, adja a bőrnek sárga 
színét. 

Ezen rövid vázlatból is kitűnik, hogy a hIBmatogen theoria alapja azon 
teljesen önkényes s hypotheticus föltevésen alapszik, hogy az újszülöttek első 

* Virchow. Gesammelte Abhancliungen. Pag. 848. 
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életnapjaiban a vörös vérsejtek nagy számban mennek tönkre. S ezzel elér
keztem azon ponthoz, melyben s~ját vizsgálataimra térhetek át. Idevonatkozó 
r?vid !ej.t~getés.eim két r~szre oszlan~k; első ~orban a fennt emlitett hypothe
ticus alhtast kell megczafolnom saJát, az ÚJszülöttek norm. vérösszetételére 
vonatkozó exact vizsgálataim alapján, másodsorban referálni kivánok azon 
vérvizsgá~ataim~·ól, melyeket sárgaságban szenvedő gyermekeknél végeztem. 

A ~mt l.átJuk te~á~, sem„a phy_siologiai v~szon1ok exact tanulmányozása, 
se~ az ictencusak verenek osszetetele nem JOgosit fel azon felvételre, hogy 
az icterus neonatorumnál a vörös vérsejtek nagy számban mennének tönkTe. 

Elé~gé hai;igsulyoztam, h~gr még ha ez~ fel is tennők, még akkor sem 
volna eleg az icterus keletkezesenek magyarazatára, tekintetbe véve a lázas 
csecsemő}r h::emat?logiai viszonyait. Mind annak daczára nem akarom tagadni, 
hoey a v~rnek az ic~erus ne?natorum keletkezésében nagy szerepe van, nem 
pe~~g ~z:rt, ~ert vizsgálataim még távolról sem tartom elegendőnek e kérdés 
eldontesere, s.őt me~ v~gyok győződve, hogy egy irányban végzett vizsgálatok 
~o~a sem fogiák 3'. k~rdest alapos m.egoldás elé terelni, hiszen az eddigi szerzők 
is eppen abban „hibazt.ak, ~10gy az icterus pathologiájának mozaikjából mindig 
c~ak ero:-egy kove~ vizsgaltak, holott csakis az öss~es viszonyok tekintetbe 
vetele, vi~et bennunke~ ko~elebb ~ ~egokláshoz . Eppen azért én ma sem 
mernek t.obbet.mondam, mmt a mit Vll'chow már 1846-ban kinyilatkoztatott, 
hogy t. i. az icterus neonatorum a vörös vérsejtekben beálló bizonyos válto
zások által van feltételezve. Miben áll a veres vérsejtek ezen elváltozása és hol 
megy a: végbe, a vérkeringésben-e, vagy a májban, avagy talán a szövetekben, 
arra meg ma nem adhatunk választ. Ha azonban e kérdések mea is oldatnak 
egykor, még mindig fenn fog maradni egy lényeges kérdés : hogy t. i. miért 
álla~ak be ezen változások, s miért egyik újszülöttnél ·igen, a másiknál 
pedig nem? 

A m}. a~. ~.lsőt il~eti,, viz,sgálataim megerősitették Hayem azon állitását, 
hogy az UJs.zulot~ek verseJtszama az első életnapok folyamán valamivel fogy -
átlag a~ első 14 eletnap alatt 5-600,000-rel - ezen csökkenés azonban nem 
a .vérseJ~k kóros szétesé~e által van föltételezve, mint a hogy azt a h::ematoge
m~t~k ,mmden al~p n.élkul Hayem adataiból következtették, hrmem a vér meny
nyise.gebe~. b~állo bizonyos változások által, melyek külső és részben belső 
phys10logiai VISzonyok által föltételezvék. Maga Hayem sem szól sehol a vörös 
vérsejtek tömeges széteséséi'ől. 

Hélot ~zon ál~.itásá~, h.oro: a k.öldök~sinó.r késői lekötése mellett az újszülött 
1 kbmm. verben tobb voros verseJttel bir, mmt különben nemcsak számadatai 
?anem a józan logica alapján is tagadom. Azzal ugyani~, hogy mindkét esetet 
il.letöleg 6.-8 esetet vzsgált, még mit sem bizonyit, mert 700 esetben végzett 
vizsg~lataim alatt meggyőződhettem, mily individualis ingadozásoknak van a 
vérsejtek száma alávetve. De ettől eltekintve is absurdum Hélot állitása mert 
hiszen ~.késői, lekötésnól az ú~szülött nem csupán több vérsejtet, hane~ álta
lában tobb vert kap, a vérseJtek és vérsavó közti arány azonban nem változ
hatik. Sectio cresarea utján világra hozott újszülöttek vizsgálata nálam nem is 
mutatott e tekintetben eltérő viszonyokat. 

De tovább m:gy~~' te~ük !el, hogy ~z e~ső életnapokban a vérsejtek szá
m~ban ~ut~tkoz~ cso~kenes tenyleg. szetesesen alapszik, akkor - miután a 
csokkenest, ugy en mmt Hayem, mmden egyes esetben észleltük - mért 
nem !ép fel minden egyes újszülöttnél icterus. Világos, hogy még maga a vörös 
vérseJtek szétesése nem elég az icterus fellépésén ek magyarázatára. Ha ez már 

:magában véve elég volna, mért nem lép föl icterus lázas csecsemőknél, a hol 
mint én azt legelőször kimutattam, nem két hét lefolyása alatt s nem 1/ 2 millió, 
hanem néhány óra alatt 11/2--2 millió vörös vérsejt megy tönkre.» 

A hmmatogen theoria védői egymástól következetesen átvették az újszü
lötteknél föllépő «tömeges vérsejtszétesés)) hangoztatását, a nélkül, hogy 
eszükbe jutott volna, hogy hiszen, lia csakugyan oly tömegesen mennek tönkre 
a vörös vérsejtek, azt ki is lehet mutatni. Senkinek sem jutott eszébe direct 
vérsejt-számlálást végezni, ép oly kevéssé, mint a hogy nem tartották szüksé
gesnek a physiologiai viszonyok tüzetes megvilágitását. Habár mindössze csak 
15 csecsemőt vizsgáltam direct icterusra, mégis némi fontossággal birnak 
vizsgálataim azért, mert egyidejűleg, ugyanazon gyermekanyagon tüzetesen 
megállapitottam a physiologiai viszonyokat. A vizsgált gyermekek egy része 
olyan, a kiket a születés utáni első órától kezdve a normális viszonyokat ille
tőleg vizsgáltam, a vizsgálat folyamán azonban ictericussá lett; á másik részt 
képezik azok, a kik a 7-8-ik életnapon már kifejezett icterussal vétettek föl 
az intézetbe, miután pedig ilyen nagy számban jött elő, tehát anyag bőven 
volt, mindig csak azokat vizsgáltam, a kik kifejezett icterussal birtak. 

Igaz, hogy ezeknél az icterus fellépése előtti viszonyok előttem ismeret
lenek voltak, mindamellett alkalmasak voltak következtetések levonására, mert 
egyidejűleg tüzetesen tanulmányozván a physiolicus viszonyokat, megitél
hettem, hogy a talált értékek normális határok között ingadoznak-e avagy 
nem. Másodszor, mert azon esetek, melyek a normális viszonyokat illetőleg 
lettek vizsgálva s közben icterust kaptak, feltüntethették az icterus felépése 
előtti s utáni esetleges vérsejtszámbeli különbségeket. Hogy röviden végezzek, 
vizsgálataim azt mutatták, hogy az icterussal felvett csecsemők vizsgálata a 
vérsejtek számát illetőleg nem nyujtott semmi eltérést a rendestől, hogy a 
születés utáni pillanattól kezdve a normális viszonyokra vonatkozólag vizsgált, 
de közben ictericussá lett ujszülöttek vérsejtszámában semmi változás sem 
állott be. (E tekintetben utal előadó német eredetiben megjelent akadémiai 
munkájára, a hol a számadatok áttekinthetők, másrészt bemutatja a direct 
ictericus csecsemők viszonyait feltüntető tabellákat. *) Csak midőn a~ icteru~ 
már teljesen eltűnt, tünt elő a vérsejtek számában bizonyos csökkenés, a mi 
tehát exact bizonyitékát szolgáltatja azon klinikai tapasztalatnak,. hogy kifej
lettebb icterus után anmmia áll be. ( Epstein.) 

Mondhatná valaki, hogy az icterusnál tényleg beáll a vörös vérsejtek szá
mának csökkenése, azonban nem juthat kifejezésre, mert egyidejüleg oly válto
zások állanak be a vérmennyiségben, melyek e viszonyokat elfedik. Mik idéz
hetnék azonban elő e változásokat a vér mennyiségében? Természetesen a 
normális nedv elválasztásában beálló változások, tehát változások a vizelet 
kiürítésében, esetlegesen diarrhceák, fokozottabb per- és respiratió. Ilyeneket 
azonban a tapasztalat nem mutat, sőt ellenkezőleg inkább csökkentebb az 
anyagforgalom, már a mennyiben az érverés gyérüléséből a testhőmérsék 
csökkenéséből ilyesmire következtetni lehet. Maga Hoffmeier is, a ki az ictericus 
gyermekek anyagforgalmát oly beható figyelemre méltatja, tagadja, hogy a 
vizelet, meconium per- és respiratió folytán beállott nedvveszteség jelenté-

* Dr. Schiff. Ueber das quantit. Verhalten d. Blutkörperchen und Ha>mogl. bei 
Neugeb. und Sauglingen etc. Zeitschrif't für Heilkunde Bd. XL 1880. S. 17. és a magyar 
tudományos akad. által kiadott "Mathemat. és természettud. értesítő» III. kötetének 6-ik 
füzetében. 
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kenyebb volna, mint különben. A vér mennyiségében beálló változásokat tehát 
nem lehet feltételezni. 

Modhatná még valaki, hogy igen is a vörös vérsejtek tényleg nagy szám
ban pusztulnak el icterusnál, de megfelelő regeneratió utján folyton helyre
pótoltatnak. Eltekintve attól, hogy ez tisztán hypotheticus felvétel volna, csak 
azt kérdem, mért nem áll fenn a regenerátió az icterus eltünése után is. Ha 
daczára a fokozottabb igényeknek, képes volt a regenerativ folyamat az icterus 
fennállása alatt pótolni a hiányt, miért nem képes azt pótolni akkor, mikor 
már a vörös vérsejtek anyagára többé szükség nincsen? - Talán kimerül a 
képesség? akkor viszont a számcsökkenésnek fokozatosnak kellene lenni, holott 
én mindig csak az icterus teljes eltünése után észleltem a vörös vérsejtek ~zá
rnának csökkenését s pedig inkább hirtelen mint átmenetilea. Az ictems tartama 
alatt tehát vérsejtszámcsökkenésről szólani sem lehet. Hogy mi okozza az 
icterus eltünése utáni vérsejtszám-csökkenést, arra nézve minden törekvésem 
daczára sem tudtam még megközelitő okot sem találni. Véleményem szerint 
azonban ez arra mutat, hogy a vérnek igen is van szerepe, ·de nem olyan 
alapon mint azt eddig állították. 

A mi a fehér vérsejtek számát illeti, úgy az szintén általában megfelel a 
rendes viszonyoknak. Némely esetekben a normális szám alatt van; nagyobb 
ellenben csak akkor, ha az icterust sulyosabb complicatiók kisérik, melyek 
vérpangással járnak, különösen pedig agonia alatt. Ilyen esetekben aztán a 
vörös vérsejtek száma is nagyobb a rendesnél. Szükségesnek tartom ezt azért 
hangsulyozni, mert Hofmeier és Rilbermann az ellenkezőt állítják, hogy t. i. 
icterusnál a fehér vérsejtek száma szaporodott, a nélkül azonban hogy csak 
egyszer is direct vérsejtszámlálást végeztek volna. ' ' 
. A hmmoglobin értékek complicálatlan icterusnál megfelelnek a normális 

vis~onyoknak csal~ akkor áll be csökkenése a hmmoglobin értékeknek, midőn 
.az icterus m.ár telJesen elmult, tehát midőn a vérsejtek száma is apadt. Hogy 
a hmmoglobmnak egy része oldott állapotban van-e, a miből pl. Silbermann a 
ferm_entmmia keletkezését s ez által a keringés lassubbodását akarná magya
rázm, az előttem teljesen kétséges, mert a vérsejtek száma és a hmmoglobin
értékek közti arány éypen olyan, mint normális viszonyok közt, azt pedig 
határozottan állithatom, hogy halvány, avagy kilugozott vérsejteket icterusnál 
sem láttam soha nagyobb számban, mint akár normális viszonyok között. 

18. 

TANULMÁNY A TRACHOMÁS SZEMGYULADÁSRÓL. 

Dr. ÜTTAVA J. egyetemi magántanártól. 

A h 
(' .. 

trac omás szemgyuladásról fogok Onöknek elöadást tartani. A mikor 
e themát előadásom tárgyául választottam, tudtam, hogy nehéz feladat meg
oldását tüztem magam elé. Nagy feladat, ha elgondolom, mily veszedelmes 
hatalommal pusztitja e betegség hazánkban kiválóan a szegényebb osztály 
szemeit: nemcsak egyesek és családok jólétét teszi tönkre, hanem mérhetlen 

. károkat okoz nemzetgazdasági szempontból és gyöngiti a védei·őt. Mindenki fel 
tő~e, még az önmagát fertőző hadköteles is; a hatóságok is nagy apparatussal, 
szigom rendeletekkel küzdenek ellene. Nekünk orvosoknak jutott a főfeladat: 
kötelességünk a veszedelmes szembetegség lényegét, keletkezésének módját, 
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annak forrását keresni; fel kell használnunk minden kimélet nélkül mindent, 
hogy azt még csirájában elfojtsuk vagy a meglevőt gyökeresen kiirtsuk. 

A feladat megoldása mily nehéz, mennyi akadály gördül elé, annak leg
erősebb bizonyitéka az, hogy a trachomás szemgyuladásról annyit irtak! ellene 
már annyit tanácsoltak, hogy az ezekről irt művek egész k~nyvtárt kép~iseln.6k; 
a hatósági rendeletek egész tömege ád utbaigazitást ; mégis a betegseg terjed, 
úgyszólván feltartóztathatlanul. „ • 

A trachoma ragadós szemgyuladás, melynek fészke a szem kotöhártyája. 
Nehány szót kell emlitenem annak anatomiájáról. 

l. A conjunctiva anatomiája. 

A conjunctiva vékony, átlátszó nyálka· hártya, mely a szemhéjszél belső 
ajkától vagy 2 millimeternyire kezdődik és beboritja a szemhéjaknak egész be~~ö 
felszinét. A kötőhártJának ezen területét szemhéji-kötőhártyának nevezzuk 
(conjunctiva tarsi). A conjunctiva szemhéji része, a szemhéjak ke~ény kötő
szöv:etének (melyet hibásan szemhéjporcznak neveztek el, a német L1eJknorpel 
rossz elnevezés betü szerinti forditása után; pedig a szemhéjak ezen támaszát 
képező szövetben porczsejtek nem léteznek, az egész sürü kötőszövet) orbita 
felé álló szélének távolságában hidszerüen huzódik a szemgolyóhoz; tehát 
mintegy összeköti a szemhéjakat a szemgolyóval és ~zért. nevezik az ~gé~z 
hártyát conjunctivának, magyarul kötőhártyának. A conJunct1vának ezen res.zet 
átmeneti-redőnek CFornix conjunctivm) nevezik. A conjunctivának azon darabját, 
a mely a szemgolyót egész a cornea széléig beboritja, te~ei-k?tőhártyának 
(conjuuctiva bulbi) nevezik. Szabad szemmel nézve, a conJunctiva a cor~iea 
szélénél határt ér; azonban mikroskoppal vizsgálva, de kiválóan a szem fejlő
dését véve számba, a conjunctiva folytatódik a corneára is, illetőleg annak fel
színes rétegeit képezi. A conjunnctivának a belső szemzugnál félhold alaku 
redője is van (plica semilunaris). A conjunctiva gyönge, vékony hártya lévén, 
kénytelen azon ellentállóbb részek alakjához formálódni, a melyekhez tap~d. 
A szemgolyó a szemhéjakhoz nyomja; így a szemhéji rész a szemhéjak alakját, 
a bulbaris rész a bulbus alakját veszi fel; az átmeneti-redő gyürü alakban fut 
a bulbuson és körülbelül a szem aiquatora és a cornea széle közti távolság 
közepén fekszik. Gyakorlati szempontból felső és alsó .átmeneti-re~őt ~ülön?.öz
tetünk meg; a felső átmeneti-redő a felső szemhéj alatt fekszik es a küls.~ 
szemzugtól a belső szemzúgig-terjed; az alsó átm_eneti-re~ő az alsó s~.~mhej 
alatt szintén a külső szemzugtól a belső szemzug1g huzódik. A szemheJl con
juncÚva élénk vörös; felülről és alulról huzódó véretek faszerü elágazódását 
igen jól láthatjuk benne ; átlátszó lévén, a sz~mhéj ~emé~y kötőszöveté,ben egy
mással párirányosan futó Meibom-féle mirigyek is mmt vastag feher-sárgás 
csikok igen jól láthatók. A szemhéji conjunctiva erősen rögzitve va~ kötő
szövettel a szemhéjakhoz · csak a Müller-féle sima izomrostok tapadási pont
jánál kezd a letapadás gyöngülni. A normális szemhéji co~junct~va felszine 
egyenletesen sima, csak a Müller-féle sima izomrostok tapadási pontJánál mutat 
némi :finom redősödést. 

Az átmeneti-redőnek már kevesebb vérere van, mint a szemhéji résznek; 
szine halavány rózsaszinü; számos harántul futó redőt i;n.utat, melyek be~egs,é
geknél kiválóan kifejeződöttekke lesznek. Az átmeneti re~ő ,nagy~n gyong~n 
van rögzitve alapjához, a musculus levator palpebrre supr. mahoz es a fascia 
tarso ocularishoz. A rögzitést nagyközü laza kötőszövet eszközli; ezért e con-



junctivának e része kiválóan alkalmas duzzadásra, illetőleg beteges anyagok 
felvételére. 

A bulbaris rész teljesen átlátszó, csak itt-ott látszik benne szabad szemmel 
egy-egy vérér. Alapjához gyöngén van rögzítve. De minél közelebb jön a cornea 
széléhez, annál erősebben tapad alapjához, az episclerához. A cornea szélénél 
már a scléra szövetével összeforrad. 

A conjunctiva egy kis zsákot képez, ennek a nyilása a szemhéják széleivel 
parallel fut ; a zsákot a szemgolyó hátulról mellfelé a szemhéjakhoz nyomja. 

.11 conjunctiva szövetszerkezete. 
A conjunctiva függélyes átmetszetén három réteget kell megkülöuböz-

tetnünk: 
1. Az epithel-réteg (stratum epitheliale). 
2. A tulajdonképeni conjunctiva szövete (tunica propria). 
3. A conjunctiva alatti réteg (stratum sub mucosum). 
Már fentebb emlitettem, hogy a conjunctiva a szemhéjszél belső ajkától 

vagy két millimeter távolságban kezdődik .. Tudniillik e két millimeter széles 
esik területén, a mely az egész szemhéjszéllel parallel fut, valódi bőr-papillákat 
találunk, ezek a conjunctiva területén hiányoznak, itt a felhám is több rétegü. 

A) A szemhéji conjunctivában a három réteg a következőképen mutat
kozik: Az epithel csak két rétegü; a legfelsőbb réteg hámsejtjei hengeralakuak; 
az ez alatt fekvő sejtek inkább köbalakuak, mintha össze lennének nyomva; 
azonban ezen alak mellett itt-ott a legkülönfélébb alaku sejteket is találhatni. 
A fennt emlitett kut millimeter széles esik felhámja úgy folytatódik a valódi 
conjunctiva felhámjába, hogy annak a Malpighi-féle réteg sejtjei a conjuuctiva 
laposra nyomott sejtrétegébe megy át és a lapos hámsejtek rétege a conjuctiva 
hengeralakú sejtrétegébe egész észrevétlenül folytatódik. A felső szemhéji con
junctivának azon helyén, mely a kemény kötőszövet orbitalis szélének magas
ságában van, több igen sekély, harántul futó redő van, melynek mélyedéseiben 
a legkülönfélébb alaku epithel-sejteket láthatni ép oly módon, mint azt miri
gyekben szoktuk találni. E redős helynek valószinüleg nagy szerepe van a 
conjunctiva váladékának képződésénél. 

A szetnhéji conjunctivának második rétege a tunica propria. Igen finoi;n 
kötőszövet, a mely sürü hálót képez, a kötőszövetben kevés ruganyos rost ~s 
található ; e kötőszövetet meglehetős tömör, hosszu rostu kötőszövet választja 
el a szemhéj kemény kötőszövetétől, s itt a conjunctiva harmadik rétegát kép
viseli. A finom kötőszöveti háló közeit lymph-sejtek töltik ki; szerkezete tehát 
olyan, mint a test más helyein, például a belekben is található adenoid szövet. 
Az ember conjunctivájában csak ilyen di:ffus lymph-sejt infiltratio van: Ho~~ a 
finom kötőszövet egyik vagy másik közében egy vagy két lymph-seJttel tob~ 
van mint a szomszédéban, annak jelentősége egyáltalában nincs. A szemhéJI 
conjunctiva ezen rétegében futnak a vérerek és a lymph-utak legnagyobb része. 
A trachomás szemgyuladás fejlődésénél a conjunctiva e rétegének kiv~ló~_n 
fontos szerepe van, azért fejlődéséről is kell néhány szót emlitenem: Az UJSZU
lött ember conjunctivájában e réteg még hiányzik, csak az első év ~é~e fel.é 
lehe(egyes sejtcsoportokat találni, a melyekből lassan kezd e réteg kifeJlődm, 
de még a második év vége felé is csak igen vékony réteget képez. Később e 
réteg erősbödik, de egyszersmind mintegy hasadékok, illetőleg barázd~k k~p
ződnek benne (Stieda barázdái). A barázdák apró részekre osztják a conJunctiva 
e rétegét: mindegyik kis részbe vékony ütőér fut, a kiemelkedés csúcsán kacsot 

képez, mely azonban aránylag véve elég vastag visszérbe fut. A kis részek azok, 
a melyeket Eble után a szemhéji conjunctiva papilláinak nevezünk, tényleg 
nem olyanok, mint a bőr papillái. 

A palpebralis conjunctiva harmadik rétegét már előbb emli~ettem. 
B) Az átmeneti redőn is megvan a három réteg. Az ep1thelnek a leg

felsőbb rétegében a sejtek rövid hengeralakuak; ez alatt 2-3 rétegben a leg
különfélébb alaku sejtek vannak. 

A második réteg a tunica propria annyiban különbözik a szemhéji rész 
tunica propriájától, hogy sokkal lazább, vastagabb és mintegy átmenetet képez 
az alatta fekvő, nagyon laza conjunctiva alatti submucosus réteghez. 

A harmadik réteg a nagyon laza, de számos ruganyos rostokkal ellátott 
réteg. 

C) A szemtekei rész az által különbözik az átmeneti-redőtől, hogy több 
benne a vérér. Ennek szövetében is találunk lymph-, sőt zsírsejteket is. De külö
nösen az jellegzi, hogy adenoid, illetőleg papillaris szövet nincs bt-~ne. A su?
conjunctivai réteg rostjai belehuzódnak az episcleraba, sőt a tum~a pr?pna 
kötegei a külső szemizmok inainak rostjaival összefonódnak. A conJunctiva a 
cornea szélénél kissé megvastagodott; ezt limbus conjunctivre vagy a~nulus 
conjunctivre-nak nevezik. Itt a scleraból egyes kötőszöveti rostok ma1dnem 
függélyesen húzódnak a cojunctivába és azt erősen rögzitve tartjá~. A b_ulbaris 
conjunctiva epithel sejtjei között sokszor találunk nagy nyálka-sejteket is. 

.11 conjunctivánalc vérerei. 
a) A szemhéji conjunctiva ütőerei az arcus tarsei superius-etinferius~ól 

jönnek, oly módon, hogy az arcus ágakat bocsát a szemhéj bőre alá, a szemhéJak 
izmaiba és a kemény kötőszövetbe. Ez utóbbinak ágai, a kemény kötőszövet felső 
és alsó szélénél mintegy áttörik azt és így felülről és alulról is ágakat bocsá
tanak a conjunctivába, ezeknek még szabad szemmel látható ágai a szemhét 
széltől mintegy 2-3 millimeter távolságban találkozni látszanak. A szemhéjl 
conjunctiva ezen ágaiból ismét finom ágak buzódnak a szemhéj kemény kötő
szövetébe és legnagyobb részt parallel futnak a Meibom-féle mirigye~kel;. a 
vérerek egy másik része a conjunctiva felszínes rétegeibe törekszik jutrn, s itt 
kiválóan a később bővebben említendő szemölcsöket látják el vérerekkel. Ime 
látjuk, hogy a szemhéjak tápláló forrása ugyanaz, mint a szemhéji conjunctiváé 
s így az egyiknek megbetegedésekor szenved a másik is. . . , 

A szemhéji conjunctiva vénainak apró ágai a Meibom-féle mmgyek v~r
ereinek ágaival sürü hálót képeznek és ezekből elég vastag ágak lépnek k1 _a 
Meibom-mirigyekkel párirányosan haladva, a kemény kötő-szövet convex sze
lénél vastagabb ágakban egyesülnek a szemhéj arteriosus koszorujának meg
felelőleg venosus koszorut képeznek. 

b) Az átmeneti redőnek vérágai sokkal felszínesebben feküsznek, a hálózat 
iwritkább, mint a szemhéji conjunctivában. . 

e) A bulbaris conjunctivában még nagyobb közü a vérerek hálója. A con
junctivának sclerát takaró területében kétféle re~dszer~ ereződés van., . . . 

Először. A mélyen fekvő, az úgynevezett ep1sclera1 erek, a mellső c1haris 
erekből származnak. 

Másodszor. A felszínesebben fekvő erek már a conjunctiva szövetében 
feküsznek. Ez utóbbiak ismét kétfélék. 

a) A hátsó felszínes erek eredési forrása ugyanaz, mint a sze!11héji ?on
junctiváé és az átmeneti redőé, az átmeneti redőböl lépnek a bulbans conJUn-



ctivába és itt faszerüen ágaznak el; legtöbbször egy arteriát két vena kisér; a 
mélyen fekvő erekkel nem lépnek anastomosisba, csak a cornea szélénél jönnek 
összeköttetésbe a mellső conjunctivai erekkel. . 

b) A mellső conjunctivai arteriák és venák eredő forrása a mellső ciliaris 
erek; közönségesen a cornea szélénél vagy nem messze attól keletkeznek és 
rendesen 1/4-1/2 millimeterre a corneáig emelkednek, és mint igen finom erek 
radiális irányban hnzódnak a cornea szélétől az átmeneti redő felé. És részint 
mint capillarisok vesznek el a conjunctiva szövetében, részint a hátsó conjun
ctivai erek legmellsőbb ágaival összeköttetésbe lépnek. 

A conjunctiva érző idegei a trigeminus ágai: a szemhéji rész nagyon 
bőven van ellátva idegekkel, ezért ez a legérzékenyebb, az átmeneti redőnek és 
a bulbaris conjunctivának kevés idege van. 

.!L conjunctivának lymph-utai. 

A conjnnctiva fenntebb eimltett három darabjának lymph-utai egymással 
összefüggenek. Colassantinak sikerült a limbus conjunctivre-ből a bulbaris con
junctivát; az átmeneti-redőt és a palpebralis conjunctivát injitjálni. Teichman 
kiváló tanulmánya tárgyává tette a conjunctiva lymph-utait. Allitása szerint a 
limbus conjunctivreban a lymph-edények igen finom ágaiból zárt hálózat alakul; 
a sclerai. conjunctivában a lymph-utak már terjedelmesebbek és szintén háló
zatot képeznek. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a cornea lymph-utai e hálózattal 
egyenesen vagy egy erősebb gyűrü-alaku lymph·útnak közvetítésével függnek 
össze. Waldeyer nem talált a cornea szélénél zárt hálózatot, hanem az utak 
mintegy hegyesen végződtek; a lymph-út különállóságát is tagadja. A conjunc
ctivának lymph utai úgyszólván mind vagy a külső, vagy a belső szemzughoz 
törekednek jutni. A sclera és cornea lymph-utai egyenes összeköttetésben 
állanak a conjunctiva lymph-utaival. A corneának lymph-utai egyrészt a 
Schlemm-féle csatornával, másrészt a lig!)>mentum pectinatumnak cavernosus 
lymph-utaival állanak összeköttetésben. Es így a corneából a lympha két uton 
távozik el: a conjunctiva lymph-útain és a ligamentum pectinatum cavernosns 
csatornáin a mellső csarnokba. 

.!L conjunctiva mirigyei. 

Minden bizonynyal a szemhéji conjunctivának a fenntebb említett mélye
dései és redöi, úgyszintén az átmeneti redő mélyedései is szerepelnek a con
junctiva váladékának képződésénél. A szemhéji conjunctivában Henle, később 
Baumgarten csöves, vagyis tubulosus mirigyeket talált; ezek vége egész a tar
susig ér. Krause az átmeneti redőnek kezdődésénél acinosos mirigyeket talált. 

.!L conjunctiva folliculusai. 

A trachomás szemgyuladásnál a beteg conjunctivában a fő változás, hogy 
lymph-sejtekkel beszürődik a conjunctiva és ugyancsak ilyen apró sejtekből 
csomók képződnek benne. Nagy szorgalommal és kiváló érdekkel kutatták a 
legkiválóbb orvos-tudósok, hogy honnan és miként keletkeznek e csomók. 
Tárgyalnunkkell legalább főbb körvonalaiban a tudósok erre vonatkozó véle
ményét. 

Első, a ki a conjunctiva folliculusait említi, Bruch volt. (Beitrage zur 
Anatomie und Physiologie der Dünndar~~chleimhaut. Zeitschrift füi· wissen
schaftliche Zoologie. Bd. IV. 1853.) - 0 a vékonybél Peyer-féle plaque-jait 
tam;ilmányozta s tárgyának tüzetesebb magyarázata végett említi, hogy ő az 

ökör eonjunctivájának alsó átmeneti redőj ében a Peyer-féle plaque-hoz hason
lókat talált. Azt mondja róluk, hogy azok zárt tömlők, melyeket ~ár sz~bad 
szemmel is láthatni; a pulpa közepén vérérhálózat van. A tomlök osszekotte
tését lymph-útakkal nem tudta feltalálni. Bruch nem nyilatkoz.ik egés~ ha~á~ 
rozottan, de munkájából érthető, hogy a conjunctivának e csomóit phys10logiai 
képződésnek tartja. 

1859-ben Stroméyer (Beitrage zur Lehre der granulö~~n Augenkrank
heiten. Deutsche Klinik 1859. Nro. 25.) munkája jelent meg. 0 is a házi, de az 
erdei állatok conjunctivájában talált folliculusokat, kiválóan a membrana nicti
tans hátulsó felszinén. Azt irja, hogy azok csoportokban jönnek elő ; a hol elő
jönnek, azon állatok szeme izgatott, a vérerek injectiója egész a bulbaris con
junctivára is kiterjed. A folliculusokat pathologiai képződmé~_ynek tartja. . 

Henle (Zur Anatomie der geschlossenen lenticularen Drusen oder Folhkel 
und Lymphdrüsen. Zeitschrift für nationelle Medicin. Bd. VIII. Heft 3. 1860.) 
is talált a conjunctivában lymph-folliculusokat a juh és s~;-tésnél; a lymph
folliculusokat általában conglobirte Drüsen-nek nevezi. 0 említi ellíször ~ 
Trachoma mirigyeket Trachom-Drüsen elnevezés alatt, a mely később annyi 
félreértést okozott. Henle a conjunctiva folliculusokat oly képződményn~k 
tartja, mint a soliter-mirigyek; nem állandók s bár nem okoznak nagy baJt, 
mégis pathologiai képződménynek tartja. 

1861-ben Stromeyer Maximen der Kriegsheilkunde czimü munkájában 
irja, hogy házi állatoknál, de róka, szarvas, őz, nyúl conjunctivában is, olyan 
csomókat talált, a minők az emberi szem conjunctivájának granulás megbete
gedésének kezdődésénél találhatók, az úgynevezett vesicularis granulatióknál. 

1861-ben Krause W. (Anatomische Untersuchungen.) Állandq~n megtalálta 
a conjunctivában a lymph-folliculusokat, még a madaraknál is. 0 physiologiai 
képződménynek tartja. „ . 

1863-ban Kleinschmidt (Uher die Drüsen der Conjunctiva Arch. f. 0. 
Bd. IX.) ember és állatok conjunctivájában talált folliculusokat. 

Krause és Frey iparkodtak kimutatni, hogy a folliculusok összef~ggésben 
vannak a lymph-utakkal, de teljes biztossággal nem tudták kimutatm, hogy a 
folliculusok csak).?.gyan élettani, vagy talán pathologiai képződmények.. . 

Huguenin (Uher die Trachomdrüsen oder Lymphfollikel der ConJunctiva. 
Inaug. Disser. Zürich 1865.) az ökör conjunctivájában mindig talált folliculu
sokat, söt a folliculusokban trabecularis hálózatot is. A folliculusok között levő 
szövetről azt mondja, hogy az nem tiszta kötőszövet, hanem olyan, a me~y 
lymph-sejtekkel van beszürődve; e szövetben lymph-utak képz~.dn~)r, hoss~ukas 
illetőleg ovális alaku hasadékok alakjában, minden falzat nélkul. 0 a folhculu-
sokat physiologiai képződménynek tartja. . 

1867-ben jelent meg Blumberg dissertatiója. (Blumberg über Augenleiden 
einiger Hausthiere mit besonderer Berücksictigung des Trachoms. Inaug. 
Diss01·. 1867.) A trachoma-folliculusok az ö véleménye szerint külső ártalom: 
por, idegen test stb. által keltett izgalom következtében jönnek létre. A ~rachoma
folliculusok képződése az adenoid-szövet által van feltételezve: fiatal allatok~ak 
conjunctivájában adenoid-szövet még nincs kifejlődve, ezért trachoma-folhcu
lusokat sem talált. A trachoma folliculusok az adenoid szövettöl csak az által 
különböznek, hogy kevesebb és kisebb átmérőjü vérereik vannak. A tracho?1a
folliculusok nem mirigyek, nem veleszületett képződmények, hanem a conJUn
ctiva szövetében levő lymph-sejtek egyszerü túlszaporodása által keletkeznek. 
A sejtek e túlszaporodását recidiváló conjunctivitis okozza. 



286 

Wolfring , (Zm Histologie des Trachoma. A. f. Bd. XIV. 1869.) szintén 
talált folliculusokat. Ö azokat a normalistól eltérő képződménynek tartja. 

His (Beitrage zur Kennlniss der zur Lymphsystem gehörigen Drüsen. 
Zeitschrift für wissenschaftlichen Zoologie Bd. X-XI. 1862.) a folliculusokat 
physiologiai képződménynek mondja. 

Teichmann (Das Saugadersystem vom anatomischen Standpuncte. 1861.) 
a folliculusokat és ezek összefüggését a lymph-utakkal ismerteti. 

Schmidt szerint (Lymph-follikel der Bindehaut des Auges. 1871.) mind
azon tanulmányok, a melyeket a tudósok eddig e tárgyról tettek, nem voltak 
kielégítők; ők már a teljesen kifejlődött folliculusokat vizsgálták és így kelet
kezett a sok nézeteltérés. Schmidt a még fejlődő állat conjunctiváját, illetőleg 
ennek fejlődésben levő folliculusait tanulmányozta. Azt találta, hogy a lymph
folliculusok, a már néhány napos állat conjunctivájában megvannak. Például 
a néhány napos kutyánál, hol a szemhéjak még el vannak záródva és így 
külső ártalom a conjunctivát nem érhette s mégis talált folliculusokat benne. 
Véleménye az, hogy a conjunctiva folliculusai physiologiai képződmények s 
közlemenyének 42. lapján így szól: ''Mit dem noch durchaus noch nicht praci
sirten Krankheitsbilde Trachoma, haben die Lymphfollikel bei den erwahnten 
Hausthieren nichts gemein 11. A folliculusokat physiologiai képződménynek tartja. 

Rahlman (A. f. 0. Bd. 29. I. pag. 78.) véleménye, hogy a folliculusok az 
ember és állat conjunctivájában mindig pathologiai képződmények. 

Nem akarom tovább folytatni felsorolását a tudósok véleményeinek, csak 
még nevüket említem azoknak, kik kiválóan foglalkoztak e tárgygyal: Kötliker, 
Billroth, Weber, Brücke, Donders, Virchow, Leydig, Frey, Horner, Merkel, 
Stöhr. Ezek physiologiai képződménynek tartják a conjunctivában talált folli
culusokat. 

Ha a tudósok véleményét szemügyre veszszük, látjuk, hogy azok inkább 
az állatok conjunctivájával foglaJkoznak. Ennek oka az, hogy az ember egész
séges conjunctivájában csak kivételesen lehet folliculusokat találni. A tudósok 
tehát az állatok conjunctivájának folliculusaiból azon következtetést akarták 
levonni, hogy, ha azok ember conjuctivájában nem is találhatók, per analogiam, 
mert megvannak az állatoknál, az emberek13él is meg kell lenniök, bármilyen 
elrejtett, vagy esetleg kifejezett alakban. En még assistens-koromban sokat 
kerestem, de egészséges conjunctivában embernél soha sem találtam azokat. 

A tudósok, kik a folliculusokat mindig betegség következményeinek tartják, 
elég erős bizonyítékokat hoznak fel állításuk igazolására. A folliculusok nem 
mindig találhatók a conjunctivában s ha előjönnek, elhelyezésükben semmi 
rendet nem mutatnak. (Stromeyer, Henle, Krause, Kleinschmidt, Blumberg 
állításai). Ha folliculusok vannak a conjunctivában, a conjunctiva is izgatott; 
például hyperffimia (Henle). A folliculusok által elfoglalt conjuntivai terület 
nagysága az egyének szerint változó (Blumberg, Huguenin.) Mindig lehet valami 
betegséget előidéző okot is találni. A follicularis betegség lényegét vesicularis 
granulatiókkal egyenlőnek tartják; ez pedig az emberi szem conjunctiva tra
chomás megbetegedésének kezdődése (Stromeyer). Azért nevezte ezeket Henle 
trachoma-mirigyeknek; Blumberg trachoma-folliculusoknak. A folliculusok 
alakja nagyon változó (Blumberg). A folliculusok a szomszéd szövetektől nin
csenek élesen határolva, edényei szabály nélkül vannak elhelyezve. 
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Il. A trachomás szemgyuladás pathologiája: 

1 . .J1 közönséges patholog-anatomiai rész . . 
Egységes leírást nagyon nehéz adni. A trachomás szemgyuladás pathologiai 

képe nagyon változó: a kísérő tünetek oly nagy mértékben léphetnek előtérbe, 
hogy maga a trachoma betegség egészen háttérbe szorul. De lényege mindig 
egy marad : a kísérő gyuladás és elváltozások legkülönfélébb fokai mellett a 
conjunctiva adenoid rétegében apró, az úgynevezett lymphoid-sejtek nagy 
számmal telepednek le; a letelepedés kiválóan egyes csoportokban történik 
és e sejtcsoportok csomókat képeznek; ezek az úgynevezett trachoma-csomók. 
A pathologiai képet nagyon változtatja az, hogy a csomók egyesével, vagy 
tömegesen képződtek? milyenek a kísérő gyuladás tünetei? milyen stadiumban 
volt a betegség, melyben vizsgálat alá került? és mennyire haladt már a 
másodlagos elváltozások sora? 

Ha a trachoma-csomók csak egyesével képződtek, úgy ezeket mint külön
álló göböket találjuk a conjunctivában. Az egyes csomók között fekvő conjun
ctiva vagy egészen épnek látszik, vagy talán csak kissé hyperremiás. Találunk 
eseteket, melyekben a csomók képződését alig számba vehető gyulladás kíséri: 
conjunctiva a normálisnál valamivel vörösebb, kissé duzzadt és csak a tracboma
csomók által okozott egyenlőtlen felszín .jelenti a veszedelmes betegséget. 

Más esetekben, a kísérő gyulladás a legnagyobb fokot éri el: a hús vörös, 
conjunctiva nagyon duzzadt, chemoticus; a duzzadás a szemhéjaknak egész terje
delmére átmegy. Ezen esetekben a váladék is sok, sőt mint geny folyik ki a szem -
résből. Ilyen esetekben a nagyon is duzzadt conjunctiva szövete eltakarja, vagy 
jobban mondva elrejti a trachoma-csomókat, csak a conjunctiva duzzadásának 
elmultával kezdenek azok láthatókká lenni. A nagyfoku gyuladásnak idejében 
a conjunctivának úgy lapmentes, vagy függélyes irányu metszésén a csomókat 
észre venni nem lehet. A mikor a hevenygyuladás elmult és a conjunctivát 
vagy felszínével párirányosan, vagy azzal függélyes irányban átmetszettük, 
úgy, hogy a metszés irányában trachoma-csomó is volt, azt, mint a környező 
szövettől elválót, halaványabb színben láthatjuk. Ez a kísérő gyuladás két végső 
határa, ezek között számlálhatlan átmenő fokozat van, s így az átmenő fokozat 
nagysága szerint is változni fog a pathologiai kép. 

Különösen változtatják a pathologiai képet a másodlagos elváltozások. 
Ezek között első helyen áll a kötőszövet túlerős képződése, mely valóságos 
hegedő szövetté lesz. Itt is a kötőszövet lehet csak vékony szál alaku, de lehet 
olyan is, hogy az egész conjunctiva kemény, valóságos heget képező szövetté 
változik. Közönséges alakja a kötőszövetnek az, hogy vékonyabb vagy vastagabb 
burkot képez a trachoma-csomó körül, azt a szomszéd szövetektől mintegy 
isolálja, sőt valóságosan összenyomja, összepréseli. Ilyen esetekben a trachoma
csomó a visszafejlődés és bomlás tüneteit mutatja: a csomó tartalma mázos, 
kissé tapadó tömeggé lesz, mint a kocsonya, színe halavány vagy legfeljebb a 
Müller-féle folyadék színéhez hasonló sárga lehet; ujjaink közé szorítva az ily 
csomót, annak tartalmát, mint a comedót kinyomhatjuk. De önmagától vagy 
talán a szemhéjak nyomása folytán is megrepedhet, a tartalma kiürül, az 
ürnek csupán felszíne valóságos seb-granulatiót mutathat. 

A trachoma-csomó körül meglevő vagy az ujonnan képződött kötőszövet 
egyes szálas gerendezeteket bocsát magába a csomóba is, azt mintegy átszövi; 
ilyenkor a trachoma-csomó tartalma besürüsödik, nagyon megfogy; ilyen csomó 
tartalmát már kinyomni nem lehet, ez lassan szétesik, detritussá lesz és a fel-
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szivható részek felszivódnak, esetleg az egész csomó tartalma is; a többi pedig 
a hegedő szövet között marad. Nagyon, de nagyon kivételesek azo~ ,esetek, 
melyekben a trachoma-csomót környező szövetek genyesen beszurő?nek; 
maga a trachoma-csomó tartalma soha sem genye~. el. Ezek azon ese~e~, 
melyekben a genynyel beszűrődött szövetekkel egyutt a trachom_a-csomo ,is 
szétbomlik. A hegedő szövet semmi különöset nem mutat: A tra_?~_o171a-~somok 
oly nagy számmal képződhetnek, hogy azokat egy~ástol elk,ulom~en~ ~eI? 
lehet; az egész adenoid-réteg, de kiválóan az átmene~.1-redő egesz k1terjedes,~
ben oly képet mutat, mintha halavány kocsony~szeru an~_a9,ga_l voln~ be~z~ .
rődve ezt nevezték trachoma-diffusumnak. Ha ilyen beszurodott conjunctivat 
újjai~k közé véve összenyomunk, ú,gy abból egész da~abo~ ~sn~k ki Va!ifY a 
szomszédságban mély repedések tamadnak, melyekből kozonsegesen bőven 
ömlik a vér. A trachoma-csomók egyesével, vagy csoportokban lehetnek elhe
lyezve, számuk is lehet egy-kettő; de tele lehet az egész átmeneti re~ő és a 
szemhéji conjunctiva ü:1; a bulbaris rész csak másodlagosan betegsz1~ me_g. 
A csomók lehetnek aprók, de nagyon közönséges a kendermag nag!sag~ i~. 
A csomók szine azok korától és a bennük végbe ment másodlagos valtozastol 
függ: a fiatal csomó közönségesen áttetsző, mint.ha valami zava~os ~oly~dé~kal 
lenne kitöltve; minél régibb a csomó, annál átlátszatlan~bb és s~me 1s ,sar~abb; 
ha már kötőszöveti gerendezet is átszövi, olyan lesz, mmt a kornyező. szov~t: 
halavány hússzinü. A csomó vörös színét befolyásolja a környező conjun?ti.va 
vérmennyisége, mert ettől függ, hogy esetleg mennyi vért kap a cs01n;o ~s : 
anremiasoknál, például chloroticus leányoknál nagyon halaványak a csomok lS ; 

erős hyperremiánál a csomók színe is vörösebb. .. „ 
A trachomás betegség átterjed a szemhéj szöveteire is: a kemény koto

szövet, kiválóan a Meibom-féle mil'igyek mentén lymphoid testecsekkel erős~n 
beszűrődik, megduzzad, elpuhul: szóval valóságos tarsitis táró.a~. A gyulada~: 
nak a foka lehet alig észrevehető csekély, de lehet elég nagy is. A szemh~j 
szövetében is erősen szaporodik a kötőszövet, a mely később erősen_ zsugorodik 
és a szemhéjat minden méretének irányában röviditi; így keletk~z1k a tra~h?,
mánál már régi idők óta ismert teknőszerű görbülése a szemhéjnak. A koto
szövet zsugorodása, vele a szemhéj rövidülése és a szemhéj széle mentén, ,azon 
keskeny csík területén, a hol még a conjunctiva olyan elemeke~ foglal_.~a~aban, 
mint a bőr; tehát valóságos pa;pillákat, ez a területe a szemhéJnak rovidul leiJ
erősebben; ez a rövidülés okozza, hogy a trachomás. szemgyula~ásná~, ha ~~r 
a szemhéji conjunctiva legnagyobb része tönkre ment, a szemhéJ kemeny koto
szövete is zsugorodott, a szemhéj belső felszinén a szemhéjszéltől néhány ,(2) 
millimetene a szemhéj szélével parallel futó vonalos bemélyedés fut; ez ugy 

· mutatkozik, mintha itt a szemhéj megvolna törve. Különben ez a -~·és~e. a 
szemhéjnak már egészséges állapotában is legmerevebb; sokszor megtorte~uk, 
hogy ha az egészséges szemhéjat kiforditjuk, a fent emlitett csík menten a 
conjunctiva és az alatta fekvő szemhéj is egész vértelen, fehér; úgy hogy az 
első pillanatra mint vonalalaku hegedés látszik. ~ 

Nagyon közönséges, de nem szükséges complicatiója trachomás„sz~mbeteg
ségnek, a conjunctiva papilláinak megnagyobbodása (túltengése). Ezt is a leg
különfélébb fokozatban találhatjuk: alig számbavehető megnagyobbodásnál az 
egyes papillák mint apró pontok láthatók, vagy mint a nyirott bárso~~; de 
megnőhetnek több millimeternyire is, a mikor az alattuk levő duzzadt szovettel 
erősen kiemelkedő tarajt képeznek (szemészi könyvekben kakastaréjhoz hason
lítják). Az egyes túlemelkedő szemölcsök között mély hasadé~ok vannak, a hasa-
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<léknak fala összenőhet és cysta-alaku üregek képződhetnek a conjunctivában. 
A legveszedelmesebb complicatio a cornea megbetegedése. - Itt meg kell 
említenünk hogy mint minden nagyfokú conjunctivai megbetegedésnél kisebb
nagyobb kiterjedésű genyedések támadhatnak a corneában, úgy a trachomás 
conjun-;tivitisnél is. De ez nem specificus következménye a betegségnek. Már 
annak nevezhetjük a corneán képződött pannust, a mely mint szürke, vagy 
szürke-sárga kocsonyás anyaghoz hasonló, vékonyabb vagy vastagabb rét~g 
taka1ja a corneát. Elmulasztha,tlan követelménye a pannusnak, hogy a bulbáns 
conjunctivából huzódjanak bele vérerek. A pannus beborithatja az egész cornea 
felszínét, s lehet egy millimeter vastag is ; a vérerek oly sürüen lehetnek benne, 
hogy a pannus, mint egy durva vörös posztó takarhatja a corl?eát. A pannusos 
cornea feltisztulhat egészen, legfeljebb egy-két vérér mutathatja, hogy a cornea 
pannusos volt. Más esetekben a pannus elvékonyodik és mint vékony szürke 
hártya, a mely kötőszövetből van, borítja a cornea felszínét. A pannusos corneá
ban is támadhatnak genyedések, annak minden következményeivel. 

~- .ii. trachomás kötőhártyGJ szöveti szerkezete: 
A trachomás conjunctivának szövetében mikroskóppal is megtaláljuk a 

trachoma-csomókat, a melyek lymp-sejtekből vannak alkotva. A csomót k~pező 
sejtek úgy viinnak elhelyezve, hogy a legnagyobbak a csomó legb?lseJében 
vannak, a peripheria felé a sejtek mindinkább kisebbek, a legperip~enása?,b~n 
fekvők mintegy határréteget képeznek a csomó és a szomszéd szovet kozott 
(ifj . Jacobson). Ez azonban csak a :fiatal csomóknál van úgy; a régibb csomókat 
már rostos kötőszövet veszi körül (Mandelstam, Rahlmann). Ebből a kötőszö
vetből finom szálak huzódnak a csomóba és azt hálózat alakjában áttörik. 
Hahlmann a trachoma-csom ó belsejében rostokból képződött kötőszöveti geren
dezetet talált, mely helyenként csomószerüen meg volt vastagodva; helyenként 
csillagalakú elágazódásA. is volt, ez utóbbiakban ovalis-alakí~ magvak.a~. látott: 
A trachoma-csomó körül el ég sok vérér is képződik, azt mmtegy korulvenm 
látszik, de a csomóban az ereződés nagyon gyér, csak itt-ott lehet találni egy
egy capillaris eret. A csomó további sorsa nagyon különböző lehet: ~ csorr:ó 
tartalma teljesen felszivódhatik ; a csomó tartalma megkeményedh~tik; _ell~
gyulhat, a burokja megrepedhet, tartalma kiürül. A csomók közti conJunehva is 
a lymph-testecsekhez teljesen hasonló sejtekkel diffuse be van ~z~rődve. H~. a 
trachoma-csomók nagy számmal képződtek, kiválóan ha ez rövid idő alatt tor
tént, úgy a conjunctivának ezen lymphoid-sejtekkel valódi diffus beszürőd~se 
oly nagy fokú lehet, hogy a trachoma-csomókat, a melyek szintén ilyen limpho1d
alakú sejtekből vannak alkotva, mint külön álló csomókat vagy épen nem, vagy 
csak nagy nehezen lehet felismerni. Csak a heveny gyuladás aláhagyásával 
kezdenek a trachoma-csomók határai a környezettől különbözni. A trachoma
csomók ha egy bizonyos növekedési fokot elértek és már kötőszövet v~szi azok.at 
körül, inkább passive viselik magukat, azaz: a visszafejlődés mutatkozik bennok. 
Azonban annál nagyobb változás áll elő a csomókat körülvevő conjunctivában. 
A lymphoid-sejtek egy része tönkre megy és felszívódik; azonban a többi lassan 
megnyúlik és kötflszövetté lesz; a kötőszövet zsugorodik, valóságo~~n elheg~
sedik. A trachoma-csomók képződése és a lymphoid-sejtekkel való d1ffus beszu
rődés mindaddig tarthat, a míg a conjunctiva ad?noid rétege telj_ese.n, tö:':1kr~ 
ment. Az ily conjunctiva elvesztette nyálka-hártya Jellegét: egysze!u kot?szov~ti 
hártyává lett. A diffus infiltratióban sokszor zsir, vagy nyál elfajulást is talal
hatunk. Wedl és Bock (Patologische Anatomie des Auges, pag. 313.) irják, hogy 
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néhány esetben a gömbölyű sejtek között fénylő hyalinszerü tömeget találtak, 
a mely a sejtek közti ürt mintegy kitöltötte; ilyen esetekben az egész szövet 
kocsonyaszerű kinézést nyer. A rostos kötőszövetté vált conjunctiva minden 
irányban megrövidül, sőt vérereinek fala; is elfajul, a vérerek elzáródnak. 
(Arnstein. Centralblt. f. med. Wissenschaften. 1881.) Az epithel is elfajul, 
elszárad és beáll a xerophtalmia. 

A trachomás szembetegségnél úgyszólván mindig a conjunctiva papillái is 
megnagyobbodnak és túltengenek. Néhány szóval a túltengett papillák szöveti 
szerkezetét is említenem kell. A megnagyobbodott papillákban a vérerek kitá
gulnak és ujonnan képződött vérerek által nagyon vérdúsak lesznek, szövetük 
megduzzad. Ezután a epithel-réteg változik el; megvastagodik, sőt helyenként 
nagyon is vastag lesz, más helyen elvékonyodik, mintha kikopott lenne. Az 
egyes · sejtek elvesztik azon typusos formájukat, a mely a conjunctiva azon 
helyén reájuk jellegző volt. A túltengett epithel-réteg sejtjei helyenként bele
mélyednek a conjunctiva tulajdonképeni szövetébe és így mikroskóppal a leg
különfélébb alakjait láthatjuk a _szövetnek, például a conjunctiva egyes helyei 
mintegy körülvéve látszanak lenni epithöl-réteggel, mintha e darab le akarna 
füződni. A szétzilált és ·sokszor igen hosszura nyult epithel-sejtek között sok 
lymphoid-sejt is lehet. A conjunctiva epithel alatti rétege is diffus infiltratiót 
mutat, de leginkább ennek csak felszínes rétegeiben. Ilyen a papillaris túltengés 
typusos alakja, a mely azonban nem a trachoma, hanem a blenorrhooa chronica 
névvel jelelt szemgyuladás sajátja. 

A trachoma-csomó képződés combinálódhatik a papillaris túltengéssel. 
Megtörténhetik, hogy a vérdús ésJúltengett papilla, vagy ezek kisebb-nagyobb 
csoportja domb alakjában emelkedik ki és a papillák alul némi sárgáló színe
ződés is látszik; a sárgáló színben kiemelkedő csomó trachoma-csomó. Ezeket 
tartotta Samisch (Gr::efe-Samisch Handbuch der genant. Augenh. IV. p. 42.) 
kiválóan fontosnak illetőleg a trachomás szembetegségre jellegzőnek. A meg
nagyobbodott papillák között a normalis conjunctivában is már meglevő mélye
dések meghosszabbodnak. Mandelstam nagy súlyt fektet azon cső-alaku utakra, 
melyeket ő, Reich, Sattler, Studa, Baumgarten és ifju Jacobson is találtak a 
conjunctivában. Mandelstam (Der Trachoma.töse Process A. f. 0. 29. I.) azt 
mondja róluk, hogy azok rendeltetése még ismeretlen, minden kiváló határ 
nélkül folytatódnak a szomszéd szövetbe és minden közvetítés nélkül a szövet 
lymphoid-sejtjeihez jutnak; ezért nem tekinthetők mirigyeknek. Annyi tény, 
mondja Mandelstam, hogy a conjunctiva minden betegségénél, de kiválóan a 
trachománál, úgy bosszuság, mint szélességben megnagyobbodnak; a papillák 
duzzadása és túltengésénél kiválóan meghosszabbodni látszanak és így keletkezik 
belőlök azon cső·alaku mélyedés, melyet Iwanow és Berlin mint trachoma miri-

. gyeket írtak le. Ezek azonban a trachomás szemgyuladásnak nem specificumai, 
hanem a normalis conjunctivában is előjövő mélyedések egyszerű meghosszab
bodása (Reich, Sattler, Jacobson). A túltengett epithel, mint fentebb már emlí
tettem, a conjunctiva szövetébe belemélyed; Mandelstam véleménye szerint 
ll:ritálhatja a szövetben lévő lymphoid-sejteket, de viszont a lymphoid-sej
tek megbetegedése az epithel réteg ujabb megbetegedését és ujabb tultengését 
okozhatja. Ha valami külső bántalom irrritálja az epithelt, ez ismét megbeteg
szik és befolyásolni fogja az adenoid-sejteket; így jöhet létre a recidiváló gyul
ladás. (Mandelstam 1. citato p. 87.) A fenntebb emlitett cső-alakú mélyedések 
falai könnyen összenőhetnek és így valóságos kis cysták képződhetnek a beteg 
conjunctivában. Már Iwanow figyelmeztetett arra, hogy az epithelnek ily bemé-
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lyedései által keletkezett cystákban, igen sokszor detritus képződik, a mely ott 
marad és irritálhatja a szomszéd szöveteket; ezért találunk a detritus szomszéd
ságában legtöbb lymphoid-sejtet. A papillaris túltengést is követheti kötőszövet
szaporodás, de az egész más jelleget szokott felvenni, mint a trachoma hege
dése. A papillaris túltengés kötőszövete csak vékony szál vagy vékony réteg; 
a conjunctivának csak a felszines rétegét illetőleg kimondva határozottan, csak 
a subepithelialis réteget foglalja el, a mélyre nem hat, a szomszédos részekkel 
például a szemhéj kemény kötőszövetével nem kapaszkodik össze, mindig puha 
mamd és sclerosist nem mutat. Ha papillaris túltengésnél erős begedést talá
lunk, úgy az nem tiszta papillaris, hanem trachomával vegyes túltengő volt, 
vagy lehet, hogy az erős hegedés a kezelő orvos hibája, túlerős edző szerekkel 
akarta gyógyítani a betegséget. 

Már fentebb említettem, hogy a trachomás szembetegség a szemhéjat is, 
nevezetesen a szemhéj kötőszövetét megtámadja. Eleinte csak hyper&mia mutat
kozik benne; finom vérerek egész sora húzódik rajta át, ezek mentén egész 
tömege van a lymphoid-sejteknek; e mellett diffus beszűrődés is látható; a 
lymph-sejtek egész a Meibom-féle mirigyekig eljutnak; a mirigyek is megbete
gednek; bő váladékukat nem tudják kiüríteni, infarctusok képződnek benne. 
A szemhéj kemény kötőszövetének infiltrált helyén a visszafejlődés processusa 
lép előtérbe: az egész szövet piszkos-sárga lesz, finom szemcsék egész tömege 
van benne, a rostos kötőszövet megfogyott. Később valóságos sorvadás és kemé
nyedés tünetei mutatkoznak benne. 

A legveszedelmesebb complicatió a trachomás szembetegségnél a cornea 
megbetegedése: A corneán illetőleg annak felszines rétegében egészen ujonnan 
képződött szövetréteg támad, ezt pannusnak nevezik. A pannus alapszövete 
igen finom hálózat, melynek közeit lympoid-sejtek töltik ki; tehát a pannus 
.körülbelül olyan, mint a trachomás conjunctiva adenoid rétegének megbetege
dése. A pannus bőven el van látva vérerekkel. A pannus eleintén csak a cornea 
felszines rétegeit támadja meg, illetőleg a Bowman-hártya és az epithel-réteg 
közé helyeződik, az epithel-réteg eleinte ép, később kifoszlik, maga a pannus is 
apró csomós vastagodásokat mutat, a mely megvastagodást apró lymphoid-sejtek 
képezik; így egészen olyan képet ád, mint a trachomás conjunctiva. Később azon
ban a Bowman-hártya is tönkre megy és a cornea szövetébe is behatolnak a lym
phoid-sejtek. Később azonban a pannus sejtjei megnyúlnak és orsóalaku kötő
szövetté lesznek; a cornea felszínét ilyen kötőszöveti hártya, az úgynevezett pannus 
siccus borítja. Ez volna körülbelül a régi leírása a pannus histologiájának. Rabl
mannak (Ueber den histologischen Bau des trachomatosen Pannus. Arch. f. O. Bd. 
XXXIII. 3, p. 1.) kutatásai más fejlődési módot deritettek ki. Rahlmann ezeket 
mondja: A pannus legkezdődlegesebb szakából vizsgálati adatai nincsenek. A ké
sőbbi stadiumban ezeket találta; a cornea epithel-rétege, a Bowman-féle hártya 
teljesen ép volt; a Bowman-féle hártya alatt a corneának tulaj donképeni szövete 
nagyon sürün infiltrálva volt lymphoid-sejtekkel, de a cornea szövete még nem 
volt szétroncsolva. A cornea szövete vizenyősen duzzadt volt. Itt-ott talált sejt
csoportokat, melyek mint sejtfészkek a Bowman-féle hártyába, sőt az epithel
rétegbe is belejutottak. A csomók olyan képet mutattak, mint a valóságos 
folliculusok. Ebben a stadiumban sem a cornea szövetében, sem annak epithel
rétegének felszínén egyenetlenségek nem voltak láthatók. A pannus tovább 
fejlődésénél a cornea szövete még inkább megduzzad; felszíne szürke, kissé 
sárgáló lesz; a duzzadt terület mintegy különálló réteg mutatkozik, mely a 
cornea közepe felé elég élesen van határolva; a Bowman-féle hártya is elválto-
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zást i;nutat_'. az infiltrált területen új s~övet-réteg képződik, mely >alóságos 
adenoid szovet-szerkezetet mutat. Az UJonnan képződött szövetben igen sok 
véreret és fehér vérsejtekkel megtelve lymph-utakat és hézagokat talált. Az infil
tratió csak nagyon heveny-esetekben lép a Bowman-féle hártya mellső felszí
nére ~s az epi~hel-ré~egre; ez ~tóbbi oly er~sen lehet infiltrálva, hogy alig lehet 

-az epithelt fehsmerm. Loco citato 12. lapján így szól: '' Anfangs liegen die 
Rundzellen inden Saftkanallen der Kittleiste, welche das Epithelstratum durch
setzen. Haufig kommt es zu starker Ausdehnung einzelner derselben so dass 
Rundzelle~ nester innerhalb des Epithels enstehen, welche wie kleine 'Epithel
abscesse sich ausnehmen 1>. 

. Nagy?bb foku pannusnál a Bowman-féle hártya is tönkre megy. Rahlmann 
a. fentemhtett adenoid-szövetben néha valóságos folliculusokat is látott. Az 
UJOnnan képződött adenoid-szöv:et tömörülése folytán a fenntebb már említett 
pannus siccus képződik; a tömörülés először a vérerek szomszédságában kez
dődik. Rahlmann (Aetiologische Beziehung zwischen Pannus und Trachom 
A_. f. 0. Bd. 33. II. p. 113.). Igen érdekes észleleteket ismertet: a pannus apró 
kis csomócskák képződésével jár, és az egész pannosus processust onálló beteg
ségnek t~!tja és oly módon formulázza véleményét, mintha a pannus a cornea 
trachomaJa lenne. A trachomás szemgyuladásnál a föváltozás, mint láttuk a 
kötőszövet túlságos képződése, a hegszövetképződés , a mely tönkreteszi 'az 
egész conjunctivát. 

. A histologiai kutatások kimutatták, hogy a kötőszövet csak azon lymph
S~Jtekből képződik, a melyeknek sok protoplasmájuk van. E szempontból 
birálva a hegedés nincs hozzá kötve sem a trachoma-csomókhoz sem a túl
tengett p~pillákhoz. A histologiai kutatásoknál láthatjuk, hogy azon erős 
hege~ő szovet, a mely a trachomás conjunctivában képződik, a mély és nem a 
felszmes rétegekből indul ki; a mély rétegekből, a hol sok a vérér, a mely 
bőven szállítja a sejteknek a tápláló anyagot, hogy azok tovább fejlödve maga
sabb fokot érjenek el növekedésükben. A trachoma-csomóban eleinte nincsenek 
vére,re~; későbben igen kevés és igen vékony, úgyszólván csak capillaris ér 
huzodik bele. A trachoma-csomó nem producal kötőszövetet: az közönségesen 
szétesik és felszívódik vagy mint fenntebb láttuk, néha helyét detritus jelöli. 
A veszed~lmes ~ok kötőszövetet a conjunctivának adenoid-rétegét elfoglaló 
~:Ymph-seJtek adják: ezek lassan megnyúlnak, szálakká alakulnak, egymással 
os~zefonódnak.; a _vérereket összenyomják és így megy tönkre a conjunctivának 
mmden eredeti szovete; az egész kötőszöveti hártyává lesz. Vele tönkre mennek 
a netalán még jelenlevő trachoma-csomók is. Így áll elő a trachomának magától 
val~ gyóg?ulása, persze csak relatív gyógyulás ez, tudniillik lymphoid-sejtekkel 
valo beszurődés és csomóképződés nem állhat többé elö. A tarsalis conjuncti
vának van ~ legtöbb vérere, azért a trachoma hegedése is itt lesz a legerősebb. 

3. A trachomás conjUJrwtiva lclinilca"i lcépe. 

. A. gyakorló, de kiválóan a vidéki orvost ez érdekli legjobban : fel kell 
ismerm a betegséget, ha azt gyógyítani akarja. Láttuk, hogy a trachomás con
junctiva pathologiai képe sok varietast mutat; ilyen a klinikai képe is. Azért 
egységes és minden egyes esetre teljesen ráillő leírást adni alig lehet. A fö 
utmutató, hogy a trachoma-csomókat megtaláljuk. 

A trachoma-csomókat közönségesen az átmeneti redőben találjuk, néha 
csak egyesével, máskor csoportokban; néha sorrendben helyeződnek el, más 
esetben minden rend nélkül szétszórva állanak. Már ritkábban találunk 
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trachoma~csomót a szemhéji conjunctivában, még ritkábban a félhold-alaku 
re~őben és legritkábban a bulbaris conjunctivában, a hol az esetek legnagyobb 
szamánál csak az átmeneti redőből folytatás alakjában huzódik a betegség a 
szemgolyó területére. 

.. „ J:.z át_men_eti __ és a félhold-alaku redőben a friss trachoma-csomók, mint jól 
kori;hrt g?~bo~yu, vagy ~orisontalis .irányban kissé megnyúló ovális göbök lát
hatok; szmuk attetsző-szurke, a conJunctiva mélyebb rétegeiből emelkednek ki 
annak felszíne fölé. A szemhéji conjunctiva friss trachoma-csomói mint sárgás 
pettyek látszanak, ezek nem emelkednek ki a conjunctivából. 

Minél öregebb a trachoma-csomó, színe annál sárgálóbb és veszíti áttetsző
~égét. Kötőszöveti burokkal körülvett, de kiválóan az, a melynek már belsejét 
IB. finom kötőszövet hálózza át, olyan szinü, mint a kiáztatott hús vagy mint a 
piszkos-sárga kocsonya. Ezeket találjuk a chronicus trachománál s ha igen sok 
csomó van egymás mellett, például ha az egész átmeneti redő tele van ilyen 
csomókkal, úgy az egész úgy néz ki, mint a halikra-tömeg. 

. Nem tudom, hogy az erre vonatkozó német elnevezés (e Froschlaich1> meny
nyire helyén v~ló. Szór~l-szóra fordítva, magyarul béka-nyál, vagy jobban 
mondva béka-toJást akar Jelelni. A békák tojása fekete vagy barna; hosszu sor
rend.ben vannak lerakva vastag nyálburokban; ha a nyálat megfoajuk 30-40 
c~ntn:i:i:e~er hosszu nyál~ötelet emelhetünk ki a mocsárból, a nyálkötélben vannak 
rozsafuzer alakban a toJasok elhelyezve. Csak egy-két békafaj rakja rakásra tojásait. 
Sem ezek, sem azok a trachoma-csomóhoz nem hasonlók. A magyar értekezé
sekbe? és a német ?etüszerinti fordítás után az van mondva, hogy a trachoma
csomok olyanok, mmt a héka-pete. Részemről az elnevezést nem tartom találó
nak; a trachoma-csomók sem.mihez seui hasonlítanak annyira, minta halikrához. 

Az öregebb csomók, már a szemhéji conjunctivában is, ennek felszíne fölé 
en;ielkednek. Ha, a csom?k sz?mszédságában a conjunctiva duzzadt, úgy látszik, 
mmtha a csomo a conJunctiva mélyéből emelkednék fel s azt áttörve csak a 
csomó. tetej.e emelkedik ki belőle, míg a többi rész abban mintegy el van temetve. 
A co?J.unctiva a cs?mók körül közönségesen hyperremiás, egyik esetben nagyobb, 
a masik esetben kisebb fokban. A hyperremia fokától függ a trachoma-csomó 
színeződése. 
.. A. tr~chomás conjunctiván mindig észlelhetők az általános gyuladás 

tunetei; sőt ezek oly nagy fokot érhetnek el, hogy a trachomás gyuladás, a 
tr~choma-csomó~, egés~en ~áttérbe szorulnak: a szemhéjak vizenyősek, az 
erősen hyperremias conJunctiva duzzadt, húsvörös, sőt a cornea körül az ismert 
chemosist mutathatja. Ez a klinikusok hevenytrachomája (trachoma acutum). 
N.agyo~ n:héz megkülönböztetni a hevenykankós szemgyuladástól; ha volna 
biztos Jel, ng~ ez csak a kankós szemgyuladást jellegző gonococcusok lehetnének. 
Azonban az ily na?yfoku g!uladás elöáll olyan trachománál is, mely már régen 
m~g.volt, de _valami alkalmi ok folytán most ily roham alakjában tört ki. Ezt a 
khmkusok fel-heveny trachomának (trachoma subacutumnak) nevezik. Ennek a 
föjellegzője, hogy a szemhéji conjunctivában már teljesen kifejlődött csomót, vagy 
~alán már hegedéseket Í'l találunk; ezek a most első ízben megbetegedett con
JUnctivában még nem képződhettek. A conjunctiva duzzadt szövetének leloha
dása után kezdenek e roham alatt képződött vagy a már előtte is meglevő 
csomók kibontakozni. De az is megtörtént már, hogy az ily nagyfoku gyuladás 
után sem ezalatt képződött csomó, sem a gyuladás előtt már jelen volt, sok
szor minden orvoslásnak makacsul ellentálló csomót nem találunk: ezek a 
nagy gyuladás alatt felszívódtak. 
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Legváltozatosabb a kép a hegedés stadiumában. A hegedés a trachoma
csomók szomszédságában a legkifejezettebb: eleinte mint szürke, később mint 
fehér csík látszik az egyes csomók között. A csík idővel szélesebb lett; a csíkok 
között a trachoma-csomó, vagy a csomók csoportja mint vöröses szigetek lát
hatók, alakjuk és nagyságuk is nagyon sokféle lehet. A conjunctiva ily szige· 
tekre való osztása, a szemhéji conjunctiván a legkifejezettebb, hol elég sokszor 
a trachoma-csomók fölött túltengett papillák is vannak. Különben majdnem 
minden trachomás szemgyuladásnál előbb vagy utóbb papillaris túltengés is 
található. 

Vannak esetek, melyekben a trachomái; csomók oly sürüen feküsznek egy
más mellett, hogy azokat egymástól elkülönítve nem is látjuk; sőt a csomók 
között levő szövet is olyan, mint a trachoma-csomó, szóval egyenlő az egész 
szövet. Ez a trachoma diffusum. Az átmeneti-redő ilyenkor piszkos sárga, a 
felszínes rétege mintha átlátszó lenne ; nagyon hasonlít a szín a közönséges 
tűzkő színéhez, vagy a piszkos kocsonyához. Ilyen esetekben szokott az egyen
lőnek mutatkozó beszürődés az átmeneti·redőből a bulbaris conjunctivára 
átmenni. 

A trachomás conjunctiva gyakran igen succulens és az átmeneti-redő 
sz~mos horizontalis redőket mutat. A trachomás szembetegség meggyógyulhat 
mmden orvosi kezelés nélkül, de a conjunctiva hegedéseit mindig meg fogjuk 
találni, ha még oly vékony is : huzzuk le az alsó szemhéjat, nézessük a beteget 
felfelé és a conjunctivának heges zsinegei, mint felülről lefelé huzódó redők, 
a melyek az átmeneti·redőből a bulbaris conjunctivához futnak. Ha az egész 
átmeneti-redő hegedő szövetté lett, úgy az átmeneti-redő is megrövidül. Olyan 
eseteket, melyeket a tankönyvek és értekezések mint közönségeseketemlitenek, 
hogy a heges zsugorodásnál az egész átmeneti-redő eltünt volna, a szemhéjszélt 
a cornea széllel heges szövet köti össze, nem láttam, de nem is tartom való
szinünek, hogy az tisztán trachomás megbetegedés folytán létre jöhetne. Ezt 
talán a túlerős cauterisálás okozta, melynél a szemhéji és bulbaris conjunctiva 
felsebeztettek és a felsebzett felszinek összenőttek. 

A papillaris túltengés a trachománál is olyan, mint a blenorrchrea chroni
cánál: ~lénk vörös, a legkisebb foknál az egyes papillák, mint apró pontok 
vagy mmt a nyírott bársony egyes szálai látszanak, az egyes papillák milli
meter hosszuak is lehetnek; ilyen esetekben ezek csoportját kakastaréjhoz 
hasonlították. 

A trachomás szem váladéka semmi jellegzőt nem mutat: lehet az kevés -
talán a normalisnál valamivel több - vagy sok; egyszerüen nyálkás de lehet 
?ő _genyes. Mi,kroskóppal benn~ semmi különöset, a trachomára j~llegzőt ez 
ideig nem talaltak. De egy tulajdonsága van s ezt nagyon kell hangsulyoznunk : 
a váladékképes más egyén conjunctiváján trachomás betegséget előidézni, 
szóval a váladék a ragályozó anyag vivője. A klinikai tapasztalás azt mondja, 
hogy minél bővebb valamely trachomás szem váladéka, minél inkább hasonlít 
az a genyhez, annál veszedelmesebb, annál ragályozóbb. 

A gyuladásos conjunctiva secretioja több anyag összetételéből keletkezik. 
Első sorban a conjunctiva többféle mirigyeinek váladéka; a túltelt vérerekből 
serosus folyadék nagyobb mértékben transudálódik ; az epithel gyorsabban 
válik le; a conjunctiva subepitbel rétegéből sok vándorsejt jön a conjunctiva 
felszínére; Colles (Virchow Arhiv. Bd. 86.) és Da Gama Pinto (Centralblatt f. 
Augenh. 1884.) azt mondják, hogy ezek az epithel-sejteket összetapasztó 
anyagban jönnek a felszínre. A váladékhoz keveredik a köny, a conjunctiva 
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nyála, számos nyálsejt, esetleg genysejt, a legkülönbözőbb módon elváltozott 
epithel-sejtek. Esetleg vér- vagy epefesteny, például az újszŰlötteknél. Ezek a 
gyuladás foka szerint változó arányban vannak a váladékban. A conjunctiva 
catarrhusánál csak a normalis alkatrészek vannak meg nagyobb mértékben. 
A nagyobbfoku gyuladásoknál, már annyi a levált epithel- és genysejt benne, 
hogy a váladék genyhez teljesen hasonlít. Ilyen váladékot neveznek a szemor
vosok blenorrhoicus, vagy pyorrhoicusnak. Sok gyuladásnál oly bőven lehet a 
váladékban a fibrin, hogy az a conjunctiva felszínén megalvad és hártyát 
képez. 

4 . .!L trachomás szemgyuladás conipUcatióinalc klinikai képe. 

. A trachománál a complicatiók egész sora jelentkezhetik. Ezek között leg
fontosabb a corneai pannus-képződés. Keletkezésének legelső időszakában 
azt felismerni nehéz, de nagyon is fontos : megváltoztatja a gyógykezelés eddig 
folytatott irányát, szóval nagy jelentősége van a gyógyítás szempontjából. Az 
ese~eknek legal~bb 90%-ában a cornea felső szélénél kis foku érdesség jelent
kezik; e hely kissé kiduzzad és kezd szürke lenni; a szürkeség az első napon 
nagyon finom és egyenlő az egész területen; ugyanekkor már vérerek is huzód
nak a conjunctivából a szürke területbe. A cornea szürkesége mindinkább 
~ömörödik, benne nehány sárguló pont is látszik; az egész beszürődés mind 
Jobban kezd a cornea fölszine fölé emelkedni, úgy hogy rövid idő mulva való
~ágos vékony kocsonyaszerü rétegnek látszik, a mely a cornea közepe felé elég 
elesen van határolva. Fontos, hogy e rétegbe a conjunctivából futnak vér
erek. A kocsonyaszerü réteg, vagy mondjuk nevét: a pannus vastagsága 
és a vérerek száma szerint nevezték pannus tenuisnak, pannus crassus
n~k, va~. pannus carosusnak. A pannus elboríthatja az egész corneát, 
neha milhmeter vastag, úgy hogy a cornea szövete sem látszik; ily esetekben 
a pannus olyan, mintha apró göbökből állana, vagy legalább ezek képeznék a 
legnagyobb részét. A pannosus megbetegedés elgyöngiti a cornea egész vastag
ságát; ez nem bir ellentállani a szemgolyó normális belső feszülésének sem 
kitágul. Nevezetes, hogy a sclerának a cornea szélével érintkező része ép ma: 
rad, a tágulásban részt nem vesz, s így a kitágult cornea basisának átmérője 
marad olyan hosszu, mint volt annak egészséges korában. 

A cornea pannusos megbetegedéseinél az esetek legnagyobb számában a 
mélyebben fekvő részek is izgatottak. Az iris legalább is hyperremiás; a pupilla 
szűk, sőt a legnagyobb foku iritis is fejlődhetik, annak mindennemű következ
ményeivel : synechia posterior, occlusio vagy secclusio pupillre, glaucoma 
secundarium; máskor az iritis átmegy a corpus ciliarere, innen a chorioi
cleara, így veszíti el a szem látóképességét. De nem múlik el a conjunctiva tra
chomája, annak másokat fertőző képessége. 
. A. trac?omás szem corneajában könnyen támadhat genyedés is vagy tel
Jesen onállo alakban, vagy a meglevő pannusban. Mindegyik esetben a genye
des gyógyulhat, javulhat vagy követheti romboló hatását az ismert módon, 
míg teljesen tönkre tette a szemet. 

A trachomás conjunctiva, bővebb váladéka, a szemhéjszél külső ajkánál a 
pillaszőrök között megtapad, beszárad, azt ott felmarja, így apró hegedések 
képződnek, a melyek a pillaszőröket össze-vissza huzgálják, esetleg a szem
golyó felé is. Igy képzöclik a trichiasis és distichiasis. A trachomásan megbete
gedett alsó szemhéj kemény kötőszövete ellágyul, az izmok, a melyek a szem
golyóhoz szokták azt szorítani, elernyednek; így jön létre az ectropium. Vagy 
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pedig a szemhéj izmai erősen ellentállanak, sőt mintegy izgatva erősen össze
huzódnak, kiválóan a musculus Riolani és a Horner-féle izom azon rostjai, 
melyek a szemh éjak széle mentén haladnak; ezek befordítják a szemhéja.t; 
így támrtd az entropium spasticum és ezek káros következményei. 

5. .11 trachomás szembetegek panaszai. 

A trachoma egyik veszedelmes sajátsága, hogy észrevétlenül támadhat, 
lappangva terjed a conjunctivában; a beteg észre sem veszi baját : a szeme . 
kissé érzékeny, például ha kimegy, a szeme könnyezik, reggelenként kissé 
váladékos, beragad, talán szeme fehére is véreses, de mindezeket fel sem veszi. 
Ezeket a tüneteket naponként lehet látni igen sok ember szemén, a nélkül, 
hogy az beteg lenne. Sokszor a beteg csak akkor veszi észre szembaját, mikor 
a cornea pannusa a pupilla területéig jutott és már a látást is zavarja. 

Más esetekben a beteget már sok kellemetlenség zaklatja: szemüket nem 
tudják jól nyi.tni, hunyorgatók lesznek; szemük folyton váladékos, erősen visz
ked, kiválóan a szemhéjszélek ; folyton kell törölgetni szemöket; a világossá
got sem türi szemök, sokszor fájnak szemeik. Acut gyula<lásnál, kiválóan ha 
a cornea, vagy ezzel kapcsolatban az iris is megbetegedett, a fá:jdalmak igen 
hevesek; erős főfájás, sőt általános rosszúllét is keletkezhetik. A betegek sok
szor azt mondják, hogy nem annyira a szemgolyó, mint inkább a szem kör
nyékén levő csontok fájnak, hasogatódzanak. Ilyen fájdalmak a ciliaris idegek 
bántalmazódásától származnak, és ezért cykliticus - sugártesti - fájdalmak
nak nevezzük. Ha jelen vannak, mindig sulyos megbetegedésre mutatnak. 
A többi complicatio is hoz a maga részéről tüneteket, például a corneát suroló 
befelé fordult pillaszőr bökő fájdalmat okoz. 

III. A trachomás szembetegség lényege. 

1. Pathofog-anatomiai szempontbói. 

Láttuk, hogy a főváltozás a conjunctiva adenoid rétegében kezdődik : ez 
lymphoid-sejtekkel diffus beszürődik, de a mellett az adenoid-rétegben külön 
álló csomóképzödést is láttunk szintén lymphoid-sejtekből. A patholog-anatomia 
e:;1 időszerint semmi biztos adatot nem adott annak megértésére, minek tartsuk 
a trachoma-csomókat? miből fejlődnek azok? lényeges részének tartsuk őket a 
trachoma betegségénél? vagy csak kísérői annak? Miként magyarázzuk azt, 
hogy némely esetben a trachoma-csomó egy-két nap alatt képződik és ismét 
egy-két nap mulva eltünik; más esetekben a csomó hónapokig nem változik, 
még az orvoslás daczára sem? Miért van az, hogy némely esetben az ily csomó
képződéssel járó megbetegedésnél tönkre megy az egész conjunctiva? más eset
ben meggyógyul úgyszólván teljesen? legalább szabad szemmel nem találunk 
rajta semmit. Miért van az, hogy sokszor enyhe eset nagy complicatiókat okoz: 
corneai pannuet, corneai genyedéseket; szemhéj zsugorodást, stb., stb.? Más
kor tele van az átmeneti-redő trachoma-csomóval, de complicatio alig áll elő. 

Mint láttuk, a tudósok véleménye még abban sem egyezik meg, van-e az 
egészséges emberi conjunctivában ilyen lymphoid-sejtekből képződött csomó, 
vagy a mint ők nevezik, folliculus. Mennyi.re eltérők a vélemények a beteg con
junctivában található csomókra nézve, az magától érthető. 

A tudósokat ebbeli véleményük szerint három csoportba oszthatjuk : 
Neves tudósok egy része w.t hiszi, hogy a conjunctivában már normalis 

körülmények között is találunk csomókat vagy mint ők nevezik folliculusokat. 
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Igy Krause, Kleinschmidt, Huguenin, Frey, Hessling s részben Henle is. -
A tudósok második csoportja a csomókat új képződménynek mondja: 
Samisch, Wecker, Michel és Rahlmann. Samisch (Grrefe-Samisch Handbuch 
f. A. IV. p. 42.) azt mondja, hogy a trachoma-csomók valóságos granulás szö
vetből vannak alkotva, a melyet az első időszakban még a normalis epithel 
takar; a csomók alapszövete finom fibrillaris kötőszövet, melynek periferiai 
része apró gömbölyü sejtekkel van behintve. Samisch a trachoma-csomót a 
folliculustól teljesen különbözőnek, sui generis tartja és a papillaris túltengés
től elkülöníti. Michel tankönyvében a trachoma-csomókat, mint lymphomákat 
irja le. Rahlmann mint ujonnan képződött folliculusokat ismerteti. 

A tudósok harmadik csoportja a trachoma-csomó képződését a már élet
tanilag is meglevő folliculusban keresi. Igy Deconde, Bendez, Stromayer, 
Blumberg, GrIBfe Alfred, Horner, Sattler, Vossius. Ez utóbbi tankönyvének 
legujabb kiadásában úgy irja le a ((granulakat» (trachoma-csomókat), mint a 
már élettanilag is meglevő folliculusok duzzadását; mert hogy azok már ana
tomiailag prreformalt képződmények, mutatja a szabályos elrendeződés, hogy 
a conjunctivának mindig meghatározott helyén jönnek létre: a tarsalis con
junctivában valóságos sorokban, az átmeneti-redőben pedig a belek Peyer-féle 
plaque-jához hasonló csoportokban helyeződnek el. 

Ezek után indulva, még teljesen bizonytalan, hogy a trachoma-csomókat 
a patholog-anatomiának miféle sorozatába helyezzük el. 

A második kérdésünk, miből és hogyan képződnek a trachoma-csomók ? 
A csomók lymphoid-sejtekből vannak alkotva; tehát vagy az adenoid-szövet
ben, fekvő lymphoid-sejtekből származnak, vagy a vérerekből vándorolnak ki, 
vagy pedig a nyirkutakban a nyirkkal együtt mozgó sejtekből, illetőleg magvak
ból képződnek. Mindegyikre találunk véleményt a tudósoknál. 

Mandelstamnál Der trachomatose Process (A. f. 0. 29. I. pag. 72.) d1aufig 
trifft man erweiterte Lymphraume, die von weisen Blutkörperchen strotzen, 
und bei Herausfallen letzteren .... Hauptsachlich um die Lymphkörperchen 
des infiltri.rten gewebes und zeichen nun reichen oder haufenweise Iangs die
sen, was an chronischen Fallen, wo bereits Bindegewebe sich herausbildet, 
sehr schön zu verfolgen ist. » 

Langer (C. Med. Jahrb. 1878). Injectiókkal iparkodott bebizonyitani, hogy 
a folliculusok a venák gyökereiveJ összefüggnek; sőt az adenoid-réteg túlkép
ződése is ettől van függővé téve. Altalában a mai pathologiai ismereteink alap
ján az úgynevezett fehérvérsejtek kivándorlása a vérerekböl nagyon általános. 
Sok tudós azt hiszi, hogy a conjunctiva adenoid-szövetének közeiben levő 
lymphoid sejtek túlszaporodása képezi a trachoma-csomó keletkezésének alap
ját. De neves tudósok nem zárkozhattak el a nyi.rkutaktól sem. Így Mandels
tamnak az a véleménye, hogy a trachomás betegségnél torlódás támad a vér 
illetőleg a nyirkerekben és már egészséges állapotban prrnformaltlymph-üröket 
kell feltételeznünk, a melyek körülírt sejtfelhalmozódásra alkalmasak. Így ha 
az ártalom hatása folytán a vérerek fala meglazul, ez torlódásra és exudatióra 
ad alkalmat, és a kivándorolt fehérvérsejtek a lymph-ürökben felhalmozódnak 
és itt az ismert csomót, a folliculust alkotják. Igy ha a vérerek falának beteg· 
sége megszünik, a felhalmozódott fehér vérsejtek is eltakarodnak, a csomók, 
eltünnek, de ha a vérerek fala ismét megbetegszik, ismét képződnek csomók 
is. Ha sokáig beteg a vérerek fala, a csomók is sokáig meglesznek. Mandels
tam e véleményét így támogatja : a folliculusok körül mindig oly sürüen van
nak a vérerek, hogy azt majdnem egészen körülveszik, ez elég ok arra, hogy a 
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lymph-ürök egész gömbalakra megteljenek kivándorolt sejtekkel. Az igen gya
kori lymphcsatórnai . tágulások a trachomás conjunctivában általában, ~e 
kiválóan a folliculusok szomszédságában elég jel arra, hogy a lymph-útakat is 
figyelemre méltassuk a trachomás szembetegségnél. A trachoma-folliculu~ok
nak valódi stromájuk nincs; a valódi folliculusolmak van; a trachoma-folhcu
lusban semmi organisatió nem létezik. 

Rahlmann (A. f. 0. 29. II. p. 157.) azt mondja, hogy a conjunctiva tracho
más megbetegedésénél, ennek mintegy megelőzőjeként az egész bulbaris con
junctivát tele találta apró víztiszta hólyagocskákkal. 

Ezeket már 1820-ban Eble Burchard ismerte és azokat a conjunctiva csomó-
képződéssel járó gyuladás illegelőzőjének mondotta.. . 

Ugyanezeket mondják: Helling, Gonzée, DecondtJ és ujabb időben Wolfrmg. 
Recklingbausen (Die Lymphgefüsse und ihre Beziehung zum Bindegewebe) 

lymph-folliculusokat talált egy lymph-edényhálózat csomópontjában. Mások ,a 
conjunctiva folliculusait egész lymph-sinussal körülvéve találták. Frey es 
Wolfring a folliculusok körül egész lymph-erektől képezett hálózatot találta}~. 

Ime a felsoroltakból is látható, hogy a tudósok kényszeritve voltak a folh
culusok, vagy a trachoma-csomók keletkezésének utját összekötni a lymph
utakkal. De határozottat és biztosat egyik sem mond. 

Mielőtt elmondanám a trachoma-csomók keletlrnzésére vonatkozó saját 
véleményemet, két egyé11 trachomás szembetegségének történetét kivánom 
elmondani. 

Első beteg. 

18 éves leány, apja, anyja és négy testvére trachomás szemü volt; a leány 
szemén alig számbavehető hurutot találtam. A család trachomás betegeit egy 
vidéki collega orvosolta. A leány négy hónap mulva ismét jelentkezett nálam 
azzal a panaszszal, hogy szemei gyakran vörösek és viszkednek. A jobb szem 
conjunctiváján kisfoku hurut volt, valamivel több nyálas secretioval. A bal 
szemnek átmeneneti-redői, de kiválóan az alsó, \luzzadt élénk vörös volt. 
A felső átmeneti-redő belső harmadában két csomót találtam. A csomók göm
bölyűek és legfeljebb egy millimeter átmérőjüek voltak; a csomók áttetsző 
szürkék voltak és az epithel alatt feküdtek. Az egyik csomót késsel felszúrtam, 
illetőle()' ketté vágtam. A c'somóból áttetsző, tapadós nedv jött ki. Mikroskóppal 
vizsoál;a ezt, a semmi különöset nem mutató nedv tele volt lymphoid-sejtek
kel. 

0

Néhány nap mu:lva a két régi csomó előtt egész csoportja képződött a 
csomólmak; ezek is az epithel alatt feküdtek, de sokkal világosabbak voltak, 
mint a régibb csomók. Az ujonnan képződött csomókból is hasonló mód.on 
vizsgáltam többet, ezekben már a folyadék átlátszóbb és higabb volt, lympho1d
sejt kevesebb volt bennök. A csomók napról-napra szaporodtak, úgy hogy 
nemsokára az egész átmeneti-redőt elfoglalták. Szóval kifejlődött nála a leg
közönségesebb trachomás szemgyuladás. Ugyancsak ez időben a bulbaris ,c.on
junctiván apró víztiszta hólyagocskák egész sora képződött, ezek utolsoJa a 
trachomásan megbetegedett átmeneti-redőig hatolt. 

A szeszélyes leány semmi szin alatt sem akatta gyógyittatni szemeit, való
ságosan irtózott az argentum nitricum oldattal való kenéstől. Négy hét mul~a 
ismét jelentkezett: a jobb szemén sub acut trachomás gyuladással. Ekkor mar 
enaedte orvosolni szemeit; az ismert kezelési mód mellett még a trachoma-

~ k' csomók kinyomására is rákerült a sor; a kezelés daczára később pannus ep-
ződött a corneán. 

Ez esetben a következőket kivánom kiemelni : a legelső és már szabad 
szemmel is látható változás a lymph-erelmek két helyen csomóalaku kitágulása 
volt; a kitágult helyet besürüsödött lympha- és lymphoid-sejtek töltötték ki; 
a tágulások csomókká lettek és a betegség folyton növekedve, acut tracho
mává lett. 

Második beteg. 

1889 év őszén trachomás családnak 28 éves tagja keresett fel. A szemhéji 
conjunctiva és az átmeneti-redő tele volt trachoma-csomóval. Mindkét szemé
nek felső átmeneti-redőjéből folyton vékonyodva átment a kocsonyaszerű be· 
szürődés a bulbaris conjunctivára is. A bulbaris conjunctivában, mint az előbb 
emlitett beszürődés közvetlen folytatása, a lymph-erek tágulásai egész füzér
alakban voltak; a füzér apró csomókból alakult. A tágulás azon csomói, me
lyek a corneához legközelebb voltak, legátlátszóbbak és a legkisebbek voltak; 
ezeket felszúrva, a bennök levő nedv higabb volt és kevesebb lymph-sejtet tar
talmazott, mint a corneától távolabb eső csomók. A bulbaris conjunctiva hatá
ránál már olyanok voltak a tágulásos helyek, mint a fiatal trachoma-csomók; 
ezentúl esők pedig teljesen megfeleltek azoknak. . 

Ez utóbbi esetben a trachoma csomóképződésnek valóságos lépcsőJét talál
juk. A corneához közel eső rész csak azt mutatja, a mit mindennap láthatunk: 
a bulbaris conjunctiva nyirkutainak csomószerű tágulásait; hogy ilyen csomós 
a kitágulás, annak megvan az anatomiai oka: a nyirkutak egyes távolságok
ban megszükülnek, mintegy billentyüt képeznek utjokban. Esetünkben minél 
közelebb esik a tágulás az átmeneti-redőhöz, annál jobban hasonlit a lymph
folliculushoz, illetőleg a trachoma-csomóhoz; az átmeneti-redőben valóságosan 
azzá lesz. 

Különben ilyen esetek nem is ritkán kerülnek az orvos kezébe, de a mai 
napig sem méltatták kellőképen. , 

Az én határozott véleményem, hogy a trachoma-csomók, - vagy ha ugy 
tetszik nevezzük azokat folliculusoknak, - a lymph-utakban járó sejtekből 
lesznek. A csomóalakulást a következőképen vélem keletkezni : a conjunctivát 
valami méreg, specialiter a trachomás megbetegedésnél, a tracho~a.-infec~ió 
anyaga éri. Ez a conjunctiva táplálkozását megrontja, akár megbémtJ.a a ver
erek falát vagy a lymph-utakra hat, vagy a táplálkozást regulázó i~egeket 
támadja meg, - e kérdést egyelőre hagyjuk nyilt kérdésnek, .- ve!Sl1 ai~yag 
képződik, a mely a lymphutak tartalmára süritőleg hat talán mmt fihnn, kivá
lasztó. A megsürüsödött lympha nehezebben halad; helyenként megreked, a 
benne levő lymph-sejtek felhalmozódnak, szaporodnak és ~s?mót l>.épezn~k: 
A csomóképződésre a conjunctiva adenoid-rétege anatom1a1 és h1stologm1 
viszonyainál fogva kiválóan alkalmas. Ilyen módon képzelem én a trachoma
csomó alakulását. Igaz, a mai modern pathologia keretébe ez elmélet nem 
quadral, de a klinikai tapasztalások ós· a patholog;anatomiai kutatások tal~n 
rövid idő mulva be fogják bizonyitani állitásomat. Altalában a betegségeknel, 
de kiválóan a gyuladásoknál nem méltatják kellőképen a lymph-utak elváltozá-
sát, pedig talán nagyobb itt a jelentőségük, mint a vérereké. · 

Véleményemet a következőkkel indokolom: 
1. Csak így érthető a trachoma-csomók magatartása: hirtelen fejlődhet

nek, hirtelen elmulhatnak; máskor életük oly szivós, hogy minden orvo~lá~
nak ellent állanak. Ha a méreg nagy erővel hatott, akár tömege, akár specmhs 
ereje, vagy az egyén individualitása miatt, úgy a csomók hirtelen keletkeznek. 
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De ha az ártalom hirtelen megszünt, például a vegyi anyagot a sejtek proto
plasmája hamar megsemmisitette, vagy talán orvosi rendelés folytán valami 
szerrel annak ható erejét vagy talán épen magát a mérget megsemmisitettük
az úgynevezett desinfitiensel, az hirtelen elmulhat. Igy magyarázhatók azon 
esetek, hol acut roham után a már régen meglevő csomók eltüntek, vagy leg
alább ellágyulnak és maguktól is meggyógyulnak. 

2. Csak így érthető, hogy miért isolálódnak a conjunctiva adenoid-ré~~
gében a lymphoid-sejtek, a szomszéd szövettől; a szomszéd szövetnek velok 
teljesen egyenrangu lymphoid-sejtektöl egy halmazba, egy csomóba. " 

Mert tény, hogy az ember-conjunctivában igazi folliculusok nincsenek, 
folliculusok, a melyek belsejében alapszövetet is találnánk, de amolyan ál
folliculusok sem. Mert, igazán nem vehetjük számba a trachomás szemgyula
dás fejlődésének magyarázásánál azon tudósok állítását, a kik a conjunctivá · 
ban summa-summane 5-20 folliculust találtak és ezt is csak az átmeneti
redőben. A trachoma-csomók azonban igen szépen fejlődnek a szemhéji con
junctivában is. A trachoma-csomók maximális száma sokkal nagyobb, mint 
husz. A trachoma-csomók a conjunctivában már egészséges állapotban prrefor
malt folliculusból nem képződhetnek. 

De nem fejlődhetnek az adenoid-réteg lymphoid-sejtjeiből sem. Mert mint 
a histologiai kutatások kimutatták, a lymphoid-sejtekből kettő vagy három 
fekszik a :finom kötőszöveti hálózat egyes közeiben. Vagy jelent-e az valamit, 
ha négy vagy mondjuk öt sejtet lelünk egy csoportban ? De ha mégis fejlődnek 
vagy fejlődhetnek csomók az adenoid-réteg lymphoicl-sejtjeiből, mindig azon 
nagy kétely állana előttünk, miért ez a két sejt szaporodik annyira, hogy iva
dékai egész halmot, egész csomót képeznek ? 

Ha a trachoma-csomót képező sejtek a vérerekből vándoroltak volna ki, a 
helyet, a melyen azok kivándoroltak, a csomó mellett meg kellene találnunk, 
mert hogy a vérér falának egy helyén annyi sejt vándoroljon ki, hogy azok 
egész csomót képezzenek, az ér falának nagyon betegnek kellene lennie .. De 
még meg kellene az edénytől a ésomóig az utat is találnunk, melyen a seJtek 
haladtak. 

3. A csomóba halmozódottlymphoid-sejteket, a trachoma-csomót a szom
szédos szövet is iparkodik isolálni magától, kötőszöveti burokkal veszi körül. 
De magát a trachoma-csomót képező sejtek is egész más életi működést mu
tatnak, mint az aclenoid-szövet lymphoid-sejtjei. A trachoma-csomó egy b.izo
nyos fokig fejlődik, azután lassan tönkre megy; az adenoid-szövet lymphoid 
sejtjeinek legalább is egy nagy része kötőszövetté lesz. 

4. Csak igy magyarázhatók azon esetek, hol csak egy-két csomót találunk 
a conjunctivában. Véletlenül talán épen ezt a helyet érte a méreg legjobban, 
vagy épen a csomók helyén torlódtak össze a lymph-utakban a sejtek. 

5. Hogy kétségkívül a lymph-utak irányában sorakoznak a csomók. 
Ha a trachoma-csomó életműködése csak ideiglenes, és ez is inkább csak 

passiv: egy ideig fejlődik egy ponton megállapodva, bizonytalan ideig meg
maradhat és azután el kell pusztulnia, nagy szerepe, nagy jelentősége az egész 
trachomás betegségnél nem lehet. Nagy jelentősége van az adenoicl-réteg diffus 
in:filtratiójának. .Azért látjuk sok esetben, hogy alig néhány csomó van a con
junctivában, és nagy változások jönnek létre, míg más esetben az egész átme
neti-redő tele van csomóval és súlyos változások, különösen complicatiók a 
cornea reszéréll nem támadnak; nem betegszik meg a szemhéj stb. A diffus 
in:filtratio, eltekintve sok egyébtől, a lymphoid-sejtek kötőszövetté alakulása 
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által okoz hegedést és zsugorodást a szövetekben; tehát lényegében sokkal 
veszedelmesebb, mint az ártatlan csomóképződés. 

2. A trachomds szemgyuladás lényege klinikai szempontból. 

A bírálás még nehezebb, a trachoma elnevezés fogalma is nem egészen 
határozott, és így lényegének ismerete még hiányos. A trachoma elnevezést 
már 1740-ben Maitre-Jean használta, oly szemgyuladások, elnevezésére, me
lyeknél a conjunctiva felszínén egyenetlenségek láthatók.,Es mivel ezen. egye
netlenségek kiválóan azon szemgyuladásnál láthatók, a mely a na~oleo~1~ ha.d
járatok alatt annyira pusztította a szemeket, elnevezték ophthalmia militans
nak, illetőleg mivel Napoleon katonái egyptomból hozták magukk~l, elnevez
ték ophtalmia regypticanak ; később Piringer vizsgálása után bebizonyodo~t, 
hogy ragadós, s ekkor elnevezték ophtalmia contagiosanak; később ophthalmrn 
granulosanak, stb. 

A conjunctivának felszínén egyenetlenségek igen sokféle okból keletkez
hetnek. Mint láttuk, a conjunctiva adenoid-rétegében trachoma-csomók képző
dése okoz egyenetlenségeket; ez volna a Bendez-féle trachoma, ezt az UJabb 
időben trachoma-m:anulosumnak vaay ti·achoma-follicularenek nevezték. 
Egyenetlenségek tá~aclnak a conj~ncti;a papillainak duzzadása, c~e kiválóan 
azok túltengése folytán : ezt nevezte el Eble blenorrhrea chromcanak, ezt 
nevezik ujabb időben trachoma papillare-nak. Mindkettő jelen lehet egy és 
ugyanazon időben, egy és ugyanazon egyén conjunctivájában. Ezt nevezték 
trachoma mixtum-nak. Azelőtt a csomók képződésével járó szemgyuladást nem 
igen iparkodtak kiilön választani a papillaris túltengéssel járó szemgyuladás
tól. Csak Arlt szerette megkülönböztetni e kettőt egymástól. <1Arlt. Uher das 
Trachom. Med. Vierteljahrschrift 1848. IJ -- Sőt 1860. évben ({ Krankheiten cles 
Auges1J (Prága, 1860) megjelent munkájában határozottan elkülöníti a ti:ach_o
más szemgyuladást, a melynél csomók képződnek a blenorhrea chromcatol, 
melynél a papillák túltengenek. De 1881-ben 11Klinische Darstellung de~ Ifrank
heiten des Auges1J czímű könyvében identi:ficálja mindkettőt és elnevezi granu
laló conjunctivitisnek. Kiilönben ezt mái· 1864-ben Stellwag is megtette: Gnefe
Samisch kézikönyvében (Grrefe-Samisch Hdb. d. gesammte Augenheilk. IV.). 
Samisch tárgyalja a conjunctiva betegségeit. Kúlön tárgyalja a blenorr}1~a 
chronicát és külön a trachomás conjunctivitist; a két betegséget egymastol 
külön választja. A conjunctivában csomóképződéssel járó gJ'.uladásnál ~ég 
kettőt említ: conjunctivitis follicularist és conjunctivitis vernahst. Azon mmu
tiosus részletek felsorolásával, melyekkel a fentemlitett betegségeket egyi:i~s
tól a lehető legélesebb határokkal elkülöníteni iparkodik, nemcsak hogy cze:J~t 
el nem éri, hanem tapasztalásból mondhatom, a gyakorló-or~'.o~o~ e~en leira
sok után még kevésbbé képesek felismerni és egymástól elkulomtem .. e .. be.teg
ségeket. Hányszor, de hányszor hallottam gyakorló-~)l'voso~tó~, c~e kul~nose? 
vidéki collegáinktól azon óhajtást : csak tudnánk differentiahs diagnosrnt csi
nálni a conjunctivitis follicularis és a trachomás szewgyuladás között. Nálunk 
kiválóan a hatósági orvosoknak van ezzel sok bajuk. M~gasabb hat?ságo:' 
utasitásai folytán kénytelenek a szembetegeket vizsgálni. Artatlan co?Junct1-
vitis follicularist diagnostizálnak és jön az ellenőrző magasabb forum es sorba 
veszedelmes trachomát talál; de az ellenkező is megtörtént már. A hatósági 
orvos a diagnosist azon utasítások szerint tette, a m~lyeket ő a kön7vekben 
talált. És még sem jó ... Ismeretes, hogy a legegyszerubb, a 1egenyhebb con
junctivitis catarrhalisnál a conjunctiva felszines rétegében víztiszta vagy csak 
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áttetsző, vagy egészen átlátszatlan, s ez utóbbi esetben halavány vörös színű 
csomócskákat találunk. Minden klinikus tudja, hogy ezek minden következ
mény nélkül hosszu ideig ott lehetnek, semmi bajt sem okoznak; néha minden 
kezelés nélkül maguktól elmulnak, vagy azon egyszerü orvoslással, a mit a 
közönséges hurutnál használunk, eltünnek nyom nélkül. Ezek is azon módon 
képződnek, mint a trachoma-csomók: lymph-utak tágulása, a tágulásos helyen 
besürüsödött lympha és ebben lymphoid-sejtek vannak. Színük is ugyanaz, 
n:iint a trachoma-csomóké. Ezért nehéz a diagnosis, illetőleg a prognosis ; 
minden esetben teljesen biztos és teljesen határozott diagnosist adni nem 
lehet. De azért irányadó pontokat minden esetben találhatunk. Azon csomók, 
a melyek a conjunctiva felszines rétegeiben vannak - legyenek azok akár át
látszók, áttetszők, vagy átlátszatlanak s azok felszínét az epithel sima rétegben 
taka1ja, azt jelentik, hogy a betegség a conjunctiva felszínes rétegében van; 
tehát mélyreható változásokat nem okozhat. De hogy mi történhetik ugyan
ekkor a conjunctiva mélyebb rétegeiben, arról nem tudunk számot adni, azért 
a diagnosisunk csak e határig terjedhet. Ha az ilyen felszínes csomók mellett 
a conjunctiva szövetében szürke vagy fehér csíkokat, szóval hegesedést is talá
lunk, a felszines csomók jelentősége is megváltozik: conjunctivitis trachomatosa 
lesz. A mélyből emelkedő csomók mindig veszedelmes betegségre mutatnak, 
legyen azoknak alakjuk, színük, nagyságuk, elrend eződé8ük akármilyen, az 
egyre megy. - Ennyit tudunk ez időszerint biztosan megkülönböztetni az 
ártatlan conjunctivitis follicularis és a veszedelmes conjunctivitis trachomatosa 
között; de többet egy hajszálat sem. 

Még egy pontot kívánok e helyen tárgyalni. Ma már divattá lett, hogy a 
trachoma titulusa alatt tárgyalják az előtt is, de még a mai napon is blen
norrhooa chronica névvel jelelt szemgyuladást; ennél a conjunctiva papillai szok
ták a fő elváltozást, a tllltengést mutatni. A mai napig nem vagyunk feljogo
sítva a két betegséget egynek tartani; de még egy fej ezet alatt mint hasonló
kat tárgyalni sem. - Akár anatomiai, akár klinikai szempontból bíráljuk is 
őket. A patholog-anatomia közöset a két betegségnél csak az adenoid-rétegnek 
lymphoid-sejtekkel való beszürődését találja. A trachomás szemgyuladásnál a 
csomók képződése mellett a hegedő szövet képződése és a szomszéd szervek 
megtámadása, például a szemhéjaké a rendes. A blennorrhooa chronicánál vagy 
épen semmi, vagy nagyon kevés és inkább felszínes hegedés képződik. Azon 
esetekben, hol nagyfoku hegedéseket hagy hátra a blenorrhooa chronica, ott 
trachomás . megbetegedésnek is kellett lennie, vagy, mint már fenntebb emlí
tettem, a hegedés oka, hogy a kezelő orvos agyontusirozta a conjunctivát. 
A blennorrhooa chronicánál a papillaris túltengés mellett, kiválóan az epitbel
réteg vastagodik meg. Azért trachoma epitheliale nevet is találunk az iroda
lomban. A klinikai képe és a betegség lefolyása is más. 

IV. A trachomás szemgyuladás retiologiája. 

a) Rövid historiai megemlékezés. 

A trachomás szemgyuladásra csak a napoleoni hadjáratok alatt, de ki
válóan az után fordítottak nagyobb figyelmet. A betegség terjedésének törté
netét Hirsch a Graife-Samisch tankönyvében elég részletesen ismerteti, igen 
érdekes adatokat ismertet róla Hirschberg (Aegypten, geschichtliche Studien 
eines Augenarztes, Lipcse 1890). Feuer Náthániel (Das Trachom in der öster
reichisch-ungarischen Armee. Klin. Zeit- und Streitfragen, Wien 1889) és leg-
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ujabban Krause P. (Zur Geschi chte des Trachoms seit den napoleonischen 
Feldzügen bis zum Jahre 1889. Berlin 1890). A betegséget már megtaláljuk 
1800-ban Liverno ban, 1801-ben Chiavariban, 1802-ben Marseille ben, 1803-ban 
Elbában, 1804-ben Páduában, 1805-ben Ausztriában, 1806-ban Parmaban, 
1807-ben Milanóban, 1808-ban Flórenczben, 1809-ben Magyarországban, 
stb. stb. 

A trachomás szemgyuladásnak ragályozás utján való terjedése nehezen 
tudott általános elismerésre jutni. Nagyon bizonyítja ezt a brüsseli orvos-con
gressus. A mikor Belgiumban annyira dühöngött a trachoma, hogy veszélyez
tetve volt a katonaság, de már a polgárság is Brüsselben congressust tartottak 
a betegség fölött : az orvosok egy része ragályozónak mondotta a betegséget 
(ezek voltak a contagionisták ; a magas állásnak ezt tagadták, ezek az anti
contagionisták), mondván, hogy a betegséget a katonák fehér kabátjáról vissza
verődő sok fénysugár és a katonák szűk gallérja okozza. Természetes, hogy a 
magas állásnak győztek és a szemgyuladás hűségesen tovább terjedt. Nem 
bocsátkozhatom a betegség történetének további tárgyalásába. · · 

Ha a trachoma elnevezést olyan szemgyuladásra alkalmazzuk, a melynél 
a conjunctivában csomók, vagy a mint némelyek szeretik nevezni, folliculu
sok képződnek, úgy a betegséget egy rethiologiai momentumra vezetni nem 
lehet. 

Wedl és Bock (Atlas zur pathologischen Anatomie des Auges p. 332.) azt 
mondják, hogy a conjunctiva mindennemű gyuladásainál találhatunk sub 
epithelialis csomókat, melyek csak kivételesen nagyobbak, mint egy mákszem; 
majd· erősen, majd csak halavány-vörösen s csak kivételesen hyalinszerüen 
áttetszők. Némelyek vízszerü folyadékkal telt hólyagocskát képeznek: Patho
gnomotikus jelentőségük még ismeretlen; nem tudunk ezek és a kis seJtek által 
képezett csomócskák, a folliculusok közt különbséget tenni, ~agy mint ők feje
zik ki magukat : a kettő közötti jelentős határt megtalálni. Igy folytatják: ha 
a hólyagocskák nagy számmal vannak jelen a gyuladásos conjunctivában, con
junctivitis follicularis-nak nevezzük. A folliculusok igen sokszor a gyuladás 
fokával és fennállásának idejével arányban állanak. Ime Wedl és Bock minden 
conjunctivitisnél lehetőnek tartják a folliculusok képződését. 

b) A trachomás szem váladéka . . 
A legfontosabb és minden kétkedést kizáró a trachomás szem váladéka: 

ha ez más, egészséges szem conjunctivájával érintkezésbe jön, azt infitiálja és 
benne trachomás gyuladást okoz. Minél bővebb és minél inkább hasonlit a 
trachomás szem váladéka a genyhez, annál ragályozóbb, annál veszedelme
sebb. De ragályozni csak direct érintkezés utján képes; a levegő, a melyben a 
trachomás beteg van, vagy a trachomás szem, vagy maga a beteg kipárolgása 
nem ragályozhat. 

Hogy a váladéknak miféle alkatréilzc a fertőző, azt nem tudjuk. A modem 
pathologia itt is kísérleteket tett a bacteriumokkal. 

e) Bacteriologiai ta;m1;lmányolc trachománál. 

Sattler 1881. és 1882. évben a szemorvosok heidelbergi gyülésén előadást 
tartott. Ismertetett egy. micrococcust, a melyet ő a trachomás szemgyuladás 
okozójának tartott. A micrococcus a secretióban (a trachomás szemében, de 
még az úgynevezett ophthalrnia neonatorom secretiójában is) és a trachoina
csomóban is feltalálható. A micrococcus sporái gömbölyüek, 3-4 van egy cso-
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portba~, és eze,ket esy ~ilágos ?Yálburok Yeszi körül. A coccusokát tenyésztette; 
c:11tur~~- ~a}avany-sarg~k, maJqnem fehérek voltak. Sattler jelentése a culturák 
b10lo~iaJarol nag~on h1anyos. Allatokon nem, de emberen a beoltás megfogam
zott es tra~homat okozo~t. ~·ause (Centrblt. f. pr. Augenh. Aug. füzet 1882) 
nem volt kepes. a Sattler altal ISmertetett mikroorganismusokat tenyészteni. 

_Koch (Bencht der deutschen Choleracommission. Wiener med. Wochen
schnft 188~), I?-int a cholera-bizottságnak tagja, a helyszinén az regyptomi 
szemgy17ladast is ta~ulm~ny tárgyává tette, s azt találta, hogy a trachoma 
~lnev~zes alatt tulaJdonk~pen két betegség értendő : az egyik veszedelmes és 
rnssz mdulatu; ezt bactenumok okozzák. A bacteriumok nagyon hasonlók a 
~onococcusokhoz, sőt valószinü, hogy velök azonosak. A másik kevésbbé rossz 
md?latu; ezeknél csak a genyes váladékban, illetőleg a genysejtekben talált 
bacillusokat, ezek az egereknek septichoomiáját okozó bacillusokhoz hasonli
tottak. 

Da_ Gama Pinto (Ueber das Vorkommen von Karyokinese in der entzün
~leten .Bmdehaut d~n· Menschen. Centralbl. f. p. Augenh. 1884 pag. 97.) friss 
~s typ1~us t~achomas szemgyuladásolmál nem volt képes feltalálni a Sattler 
altal le1rt m1kroorganismusokat. 
.. Michel (D~r Mikroorgai;iismus der sogenannten :oegyptischen Augenent

zund~1!-~; Arch1v f. Augenhe1lkunde 1886 Heft III. és IV.), a trachomás szem 
secreti~Jab~n csak ri~kán és akkor is csak elszórva egyesével talált coccusokat. 
A ~en:yesztesre a folhculusok kinyomott tartalmát és a váladékot is használta. 
A folhculnso~ tartalmát jobbnak találta, mint a váladékot. Részletesen leirja, 
~ogyan tenyesztette a cnlturákat. A lapmentes culturáknál eleinte szürkés
f.~hér, l~és~bb kis~é sárgába játszó culturákat nyert; ezek felszine nedves, 
f~nyes es eleshataru .v?lt. Az egyes részek eltávolitásával a tömeg nyulósnak 
bizonyult. l\forphologia1 szempontból a culturák diplococcusokból állottak, és 
na~yon h~son_htottak a. g?nococcnsokhoz; nagyon hajlandók voltak úgy cso
po1tosulm1 m~n~ ~ sarcmak. ?e, s?k_kal kisebbek, mint a gonococcusok. A gono
?occuso~tol k1v~loan az osztodas1 lmea finomsága által különböznek; ezt csak 
igen. erős nagy1tással leh~t látr_ii. Alkalikus anilin festéket nagyon könnyen 
v~~z1k magukba. Csa~ oscillatoncus és rotatorius mozgásokat észlelt. Genye
qest nem okoztak akar a bőr alá, akár a mellső csarnokba fecskendezte azokat. 
Al_la~?~on az oltás al~alában nem fogamzott meg. Egy esetben ember conjun
ctivaJat oltotta be veluk : culturába mártott tűvel összeszurkálta az alsó és felső 
á~meneti-red,őt és m~g ezenkivül kivett egy darabot belőle és azt a conjuncti
yara _kente es -~~utan egyszerü védőkötést tett a szemre. Már másnap a con
.JU.nctiva secret10Ja bővebb volt, és néhány folliculus kezdett mutatkozni; a 
kovet~~z~ nap?n már kifejlődött a trachoma kórképe, sőt a negyedik napon a 
s~c;e~10bol typ1k_us cultur~lrnt tenyésztett; tizedik napon az infiltrált conjunc
t1~a~ol egy foll~culust kmyomott és ennek tartalmából vérsavón a typikus 
m~crncoccu~t kepes volt tenyészteni. A beoltott conjnnctivát is vizsgálta: 
m1kroorga_ms~us?k csak a folliculusban voltak és soha az epithelben. A folli
cu~usnak is mm~hg a centrumában, soha a sejtekben, hanem a sejt közti állo
m~nyban. A m1kroorganismusok csoportokban voltak elhelyezve, de nagyon 
gyeren voltak találhatók. 

Anrews. (Contagions Conjunctivitis, its causes prevention ancl treatment 
1886) mondJa, hogy sohasem sikerült a folliculusokban mikrooraanismust 
találnia. 0 

Desormes (Nature et traitement de la conjunctive granulense 1886) a 
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traehomás szemgyuladásnál még a corpus ciliaréban is talált aiplococcusokat. 
lúirtulú (Zur Aetiologie (lcr Aegyptischen catarrhalischen Conjunctivitis. 
Centralblatt für Bacteorologie und Parasitenkunde 1887 Bd. I. Nr. 10.) vizs
gálásainál ugyanazon eredményre jutott, mint Koch. De megemlíti, hogy azon 
trachomás szemgyuladásnál, a mely acut blenorrhcea vagy acut catarrhus gyó
gyulása után lépett fel, sem neki, sem Kochnak nem sikerült mikroorganis
must találni, sem a váladékban, sem a folliculus tartalmában, vagy a tracho
más conjunctiva mikroskopiai metszeteiben. 

Goldschmidt (Zur Aetiologie des Trachoms. Centralbl. f. pr. Aug. 1887.) 
majdnem ugyanazon eredményt érte el, mint Michel. A tenyésztett mikro
organismusok hasonlitottak a gonococcusokhoz. A cultura eleinte fehér, 
:2-3 nap mulva narancs-sárga lett, a szoba melegénél lassan fejlődött és 
benne diplococcusok fejlődtek. A cultura közepén behuzódott, nem folyóso
dott el. 

Kucharsky nagyszabásu tanulmányt tett a trachomás szemgyulaclás 
mikroorganismusaival. Orosz nyelYen irt munkáját bő kivonatban ismerteti 
<1Reich. Centr. f. pr. Augenh. i> 1887 augusztus és szeptemberi füzeteiben. Te
nyésztésre Bouillont ; vérsavót, agar-agárt, húspeptongelatinát és burgonyát 
használt. A nyert coccusok nagyon hasonlitottak a gonococcusokhoz; csopor
tokba voltak elhelyezve, majd egyesével vagy lánczok alakjában. Azt mondja, 
hogy a vizsgálásnál nagyon sok függ a festéstől is. Suspendált cseppben a coc
cusok ugráltak, oscillatoricus és rotatoricus mozgásokat végeztek. A culturák 
eleinte szürkék, később fényes fehérek lettek. A cultura a szoba hőmérsékénél 
lassan fejlődött; benne diplococcusok voltak. Gelatinon a cultma fehéres és 
jól szaporodó volt. A gelatina a középen behorpad. A negyedik hét végével a 
gelatina kezdett elfolyósodni és felszinén nyulós réteg képződött. Levegő elzá
rásánál is jól fejlődött. Nem pyogen. A trachoma állitólagos coccusaival 24 
állatot beoltott; csak egyetlen egyszer egy macskánál képződött a conjunctivá
ban folliculus. Ember conjunctivába négyszer inoculált minden eredmény 
nélkül. 

Schmid 1887 -ben orosz nyelven irt inaugural dissertatiójában ismerteti 
tanulmányait. A trachomás conjunctiva secretiójában mikroorganismusokat 
talált, melyek legtöbbször egyesével állottak, nagyobb tömegeket egyáltalában 
nem képeztek. A coccusok gömbölyüek voltak és világos udvar vette körül; 
nagyon hasonlitottak a staphylococcus pyogeneshez, csak finomabban szem
csézettek voltak. A culturára a folliculusok tartalmát használta. A culturában 
gömbölyü diplococcusok fejlődtek; monococcusokat csak nagyon ritkán talált, 
úgyszintén 3-4 coccusból képezett lánczot. A culturák eleinte szürke-fehérek, 
később tej fehérek lettek. A szoba hőmérsékénél lassan fejlődött; benne mikro
coccus volt. Gelatinán gyors lapmentes növekedést mutatott, és azt legkésőbb 
négy hét mulva folyóssá tette. A felszinen nyulós hártya képződött; Pyogen. 
A trachomás conjunctiva mikroskopiai metszeteit Gram módja szerint festette: 
a lymphoid-sejtek protoplasmájában két-három, sőt több micrococcust talált, 
gömbölyü, erősen festett pontok alakjában; a sejtközti anyagban nagyon kevés 
coccus volt. Azonban ott, hol a conjunctiva adenoid-rétege átmegy a subcon
junctivai rétegbe, a mikroorganismusok egész tömege volt; úgy a kötőszövet
ben, mint a lymphoid sejtek protoplasmájában. Inoculatiókat végzett kutya, 
macska, nyúl, galamb conjunctiváján; csak a macska conjunctiváján látszott 
némi fogamzás. 

Baumgarten (Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den 
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pathogenen Bacterien von 1886 és 1887. Úgyszintén Lehrbuch der pathologi
schen Mykologie 1888.) kétségbe vonja Michel azon állítását, hogy az általa 
leiTt wikroorganismus specificus okozója lenne a trachomás szemgyuladás
nak. 0 soha semmiféle festési methodussal sem tudott a trachoma-csomóban 
coccusokat találni. A trachoma-csomókból soha sem tudott culturákat tenyész
teni. Kétségbe vonja a tudósok azon állítását, hogy a trachomás szemgyuladást 
okozó mikrococcust megtalálták. 

Staderini (Ricerche sulla istologia, e sulla patogenesi della conjunctive 
trachomatose. Annali di Ottalmologia 1888.) a trachomás conjunctiva secre
tiója- és folliculusaiból készitctt culturákat. A cultura eleinte sárgás-szürke, 
később sárga lesz. A szoba hőmérsékénél lassan növekszik, benne diplococcus 
tenyész. Gelatinát a negyedik napon kezdi folyóssá tenni, 20 nap mulva az 
teljesen folyós. A culturában a gonococcusokhoz hasonló diplococcusok fej
lődtek. A culturákkal csak nyulak conjunctiváját inoculálta; csak a rosszul 
táplált nyulakon fogamzott az oltás. A kivágott conjunctivának csaknem min
den lymphoid-sejtjében 3-4, a culturához teljesen hasonló diplococcus volt. 

Sattler 1888. évben a szemorvosok heidelbergi congressusán tett vallo
mást. A trachomás conjunctiva váladékának bizonytalansága miatt a culturák 
tenyésztésére mindig a folliculnsok tartalmát használta. Sikerült is neki min
dig cultmát tenyészteni; azonban ezen culturáknak mikroorganismusait a 
bizonytalan oltási kísérletek miatt a trachoma okozójának nem tekintheti. 
Schmidt-Rimpler a Micheléhez hasonló diplococcust talált. 

Wittram l!Jduard (Bacteriologische Beitrage zur Aetiologie des Trachoms. 
Inaug. Diss. Dorput 1889.) A trachoma-csomókból kinyomott anyagban talált 
coccusokat; ezek gömbölyúek és erősen fénytörők voltak és igen sokszor két 
egymás mellett levő coccus nyolcz alakot mutatott; sokszor egy csoportban 
30-100 coccus volt, de nem volt közös burokjuk, a coccusok oscillatoricus és 
rotatoricus mozgásokat tettek. Wittram megjegyzi, hogy a megfestett pra:ipara
tum egész más képet mutatott; az mindegy volt, akár milyen festéket hasz
nált, ezekben is talált egyes szemcséket, a melyeket coccusoknak lehetett tar
tani; de ezek nagyon gyéren voltak találhatók, kisebbek voltak és nem helyez
kedtek el csoportokban. Ezért Wittram a festett pra:ipara.tumokban látott coc
cusokat nem tartja a friss pra:iparatumban talált coccusokkal egyenlőknek. 
Ugyanezt észlelte a metszetekben is. A festetlen folliculus tartalmában és a 
festetlen metszetekben nem sikerült mindig coccusokat találnia; de a secretió
ban mindig talált. Nagyon változó és állandótlan a coccusok lelete. Wittram 
négyféle coccust talált a trachomás szemgyuladásnál és azokat összehasonlítja 
más szerzők által talált coccusokkal. 

1. Talált coccusokat, melyek cultmái fehérek és a gelatinát nem folyó
sítják el. Ezek egyenlők Michel és Schmidt-Rimpler által talált coccusokkal. 

2. Talált coccusokat, melyeknek culturái fehérek, de a gelatinát elfolyó
sitják. Ezek egyenlők a Kucharsky és Schmidt által leírt coccusokkal. 

3. Talált coccusokat, melyeknek culturái sárgák és a gelatinát nem folyó
sítják el. Ezek egyenlők a Goldschmidt coccusaival. 

4. Talált coccusokat, melyeknek culturái sárgák, a gelatinát is elfolyósit
ják. Ezeket más szerző nem irta le. A culturákból vett coccusokkal az inocula
tio soha sem sikerült, pedig erre embernek a conjunctiváját használta. 

Petresco (Sur un cas de conjunctivite diphteritique Arch. d'Ophth. VIII. 
p. 253.) A trachomának ismfot egy coccusát találta, a mely különbözik a Sattler 
és a Michel bacteriumától. Allatokon az inoculatió nem fogamzott. 
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A felsoroltakból láthatjuk, hogy a bacteriologia ez idő szerint absolute 
semmi támpontot ,sem ád a trachomás szemgyuladás ismeretéhez. 

cl) .11 kankós genitaliálo secreliója és a trachomás szen,,,gyuLadas 
összefügglse. 

A további és nem kevésbbé fontos kérdés okoz-e a beteg genitaliák 
váladéka trachomás szemgyuladál:!t? az,onos a genitaliák gonorrhoicus secre
tiója a trachomás szem secretiójáva.l? Es ha nem azonos, miben különböznek 
egymástól? 

Régi, de nagyuu régi az a tapasztalás, hogy a genitáliák ~Lent gonorrl10icus 
gyuladásánál képződött váladék, kiválóan ha az genyes, a szem conjunctiváján 
is nagyon veszedelmes, és igen nagyfokú gyuladást, az úgynevezett szemkankót 
okozhatja. Ez esetekben a genitaliák váladékában, de a szemében is megtalál
juk a gonococcusokat. A nagy gyuladi:'j,s oly gyorsan változik : nevezetesen a 
szem kankója vagy meggyógyul teljesen, vagy a conjunctiván egyszerü hurutot 
hagy hátra, vagy a kankós gyuladás chronicussá lesz, mint a klinikus mon
dani szokta « chronicus blenonhceal) fejlődött. Ez utóbbinál, mint ismeretes, 
a conjunctiva papilláris túltengése a föváltozás. A genitaliák chronicus kankó
jának a váladéka már nem okoz oly nagy foku gyuladást a conjunctivában ; 
úgy látszik, hogy minél öregebb a kankó, váladékának fertőző ereje is fogy, 
oly értelemben, hogy az általa keltett gyuladás tünetei már nem oly vehemen
sek. Még inkább látjuk ezt a conjunctiva chronicus blenorrhceájánál: ennek a 
váladéka is fertőző ; másnak szemén okozhat gyuladást, ez azonban már kez
detétől fogva papilláris túltengéssel jár; nagyon kivételesek azon esetek, hogy 
az ily módon fertőzött szemen nagy gyuladás, de akkor is csak olyan nagy 
támad, mint a kisebb fokú acut kankós szemgyuladás. Szóval már kezdődésé
nél chronicus alakot vesz fel. 

Ime, ha áll a mai divatos diagnosis, hogy kétféle trachomás szemgyula
dás van : az egyiknél a papillaris túltengés a fő elváltozás és ezért nevezik tra
choma papillarenek, erre az alakra bebizonyítottuk, hogy a genitaliák váladéka 
okozhatja, illetőleg a fertőző anyag forrása lehet. Bizonyító esetet igen sokat 
tudnék felsorolni, de minek tegyem, hiszen minden klinikusnak bőven van 
alkalma ezt tapasztalni. 
- Wagjuwsky E. (K. woprosu ob etiologie iletschenü trachomi. Waenno-

Medizinsky Journal 1887 Nr. 1 O; a trachoma etiologiája- és gyógyításához.) 
Egész tanulmányt tett egy eset kapcsán, hol egy fin infitiálta szemét chron. 
kankó váladékával és a conjunctiváin papilláris túltengéssel gyuladás támadt. 
Zárt helyiségekben ha kitör az endemia, mindig található lesz chronicus kankós. 

A genitaliák, de a szemkankónak is a váladéka hosszabb, vagy rövidebb 
idő mulva igen megváltozik : más lesz a külső megtekintésnél; minden bizony
nyal megváltozik chemiailag is, de a benne található morphologiai részekre 
nézve is. A genyes váladék idővel egészen tiszta, átlátszó nyálas lesz ; a szem 
chronicus blenorrhceájának váladékában nincsenek gonococcusok. Bum, a 
gonococcusok legszorgalmasabb tanulmányozója, a genitaliáknak a legchroni
cusabb kankójánál, például az asszonyok fehérfolyásánál mindig talált gono
coccusokat. Erre nem mondhatok véleményt, mert a genitaliák betegségeivel 
nem foglalkozom. Hogy a mai divatos diagnosis szerint a <ctrachoma follicu
larétl), vagyis a mi conjunctivitis trachomatosánkat is képes a genitaliák kan
kós váladéka okozni, azt már régen sejtik. Tankönyvekben, értekezésekben 
világosan látja az ember, hogy az illető szerző. szeretné kimondani, de nem 

20';' 



308 

meri. Nekem nagyon sokszor volt alkalmam ez irányban észleleteket tenni. 
A nagyon sok esetből csak nehányat kívánok felsorolni. 

1. Ifju házaspárnál a férfi uretralis kankót szerzett egy szolgálótól; infiti
álta nejét, ki hat hónapos terhes volt; a született fiú harmadik napon oph
thalmia neonatorum-ot kapott. Az anya, kit figyelmeztettem a ragályozás 
veszedelmé.re, határozottan tudta, mikor és hogyan infitiálta saját szemeit: a 
csecsemő szemeit törölgette, de hirtelen elvonták figyelmét - sürgősen elhiv
ták, - ö megfeledkezvén mindenről, a csecsemő szemeinek váladékával be
piszkolt kezeivel szeméhez nyúlt. Már másnap hurutos lett mindkét szeme és 
lassan kifejlődött a trachomái:; sr.emgyn la.flá.R mind en orvoslás daczf1r:t. Meg
jegyzem, hogy a csecsemő szemén a gyuladás már 24 napos -volt, a midőn az 
anya fertőzte szemeit, s a váladék már nyálkás czafatos volt. Ez esetben a 
kankós infectió egész lánczolatát észleltem. · 

2. Nö, ki már öt gyermeket szült, állítása szerint az utolsó szülés után 
fehérfolyása támadt. Hatodik gyermeke a szülés után második napon igen 
heves ophthalmia neonatorumot kapott mindkét szemén. A csecsemő szemeit 
3% acidum boricum old:tttal borogatták. Négy éves kis leány látta, hogyan 
borogatják kis testvére szemeit; ugyanazon borogatóvizbe ruhát mártott és 
utánozta a borogatásokat. Már másnap erős gyuladás támadt mindkét szemén, 
bö genyes válftdékkal. A heveny gyuladás az orvoslásra rohamosan eltünt; de 
az átmeneti redők nem akartak lelohadni, sőt két hét eltelte után csomók kez
dettek benne képződni és belőle kifejezett trachomás szemgyuladás lett. A cse
csemő szeme teljesen meggyógyult, de a trachomás kis leánytól elkapta a be-
tegséget valamennyi testvére, apja és anyja. . 

3. Még bizonyitóbb egy szegény varróleány esete. Hypermetropias volt, 
convex pápaszemet rendeltem neki; ez időben mindkét szem conjunctivája 
egészséges volt. Négy nap mulva coitust végzett; a férfitól erős kankót kapott. 
~lsö napon a genitaliák fájását a hymen repedésének tulajdonította; hideg 
v1zzel mosta genitaliait. A coitus után hatodik napon a bal szemén acut kan
kós ~ulad~s támadt; a cornea elpusztult, és a szemgolyó összezsugorodott. 
A conJunctrván erős papillaris túltengés és később az átmeneti-redőben tra
?homa-csomók képződtek. A míg a gyuladás acut volt, nagyon figyelt, hogy 
Jobb szemét ne infitiálja. De a mint látta, hogy balszeme már tönkre ment, 
elkeseredett és nagyon gondatlan lett: piszkos kezével nyult a jobb szemhez, 
stb. Hetek mulva a jobb szeme is érzékeny lett; vizsgálatnál jól kifejezett 
trachomás gyuladást találtam. Ezen esetben a genitaliák hevenykankójának 
váladéka a szemen is heveny kankós gyuladást okozott; ez chronicussá lett és 
ennek váladéka a másik szemen trachomás gyuladást hozott létre. 
, 4. Négy éves skrofulás leánynak mindkét szemén igen nagy gyuladá8 

tamadt; bö és genyes secretióban gonococcusok voltak. A szülök valóságosan 
megrémültek, mikor kimondottam a fertőzést; egész családi scenák támadtak. 
Sem az apának, sem az anyának, sem a gyermek dajkájának gononhoicus 
betegsége nem volt (sorba vizsgáltatta magát); az úri család gyermeke senki
vel sem jött érintkezésbe. A vizsgálatnál a kis leánynál erős vaginitist talál
tu~k, bö genyes váladékkal, melyben gonococcusok is voltak; különben a geni
~ahákon semmi sérülés vagy erőszak nyoma sem látszott ; a szülök a gyuladást 
ugy magyarázták, hogy a gyermek rossz szokásból szerette babrálni genitaliait. 
Az ~cut .gy~ladás 14 nap mulva megszűnt, de a szemhéji conjunctiván némi 
pap1llar1s tultengés mellett az átmeneti-redő duzzadt maradt és később tra
choma-csomók kepzödtek benne. 
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5. 35 éves mérnök nem sokat adott az orvos szavára. Ugyanazon törül
közőt használta genitáliaira és arczára is. Egy alkalommal uretralis kankót 
kapott, a mely csakhamar chronicussá lett. A kankó heveny stádiumában vizs
gáltam conjunctiváit, azok teljesen egészségesek voltak; figyelmeztettem őt a 
kankós váladék fertőző képességére; acut gyuladás idejében elég óvatos volt, 
de később annál gondatlanabb : genitaliáinak váladékával bepiszkolt kezeivel 
nyult szeméiiez, törülközöit használta, mint az előtt; a bekövetkezhető ve
szélyre figyelmeztettem ; intéseimet fel sem vette. Hetek mulva szemei érzéke
nyek lettek, kivörösödöttek és reggel mindig beragadtak. A conjunctivákon 
mérsékelt fokú izgatottság mellett a legkifejezettebb trachomagyuladás volt; 
később a corneán még pannus ifi képződött. 

E néhány esetből is látható, hogy a kankós genitaliák váladéka a conjun
tiván képes gyuladást okozni, még pedig az acut kankó a szemen is mindig 
acut gyuladást okoz. A genitaliák chronicus kankójának váladéka kivételesen 
okozhat a szemen acut gyuladást is, de a rendes, hogy chronicus gyuladás 
kel~tkezik ily infectió után. A conjunctiva ilyen chronicus gyuladásánál az 
e~1k esetben papillaris túltengés, a másik esetben a trachoma-csomók képzö
dese áll be, de lehet, hogy mindkettő egymás mellett található. 

A genitaliák acut kankós gyuladásánál képződött váladék morpbologiai 
szempontból nem különbözik az acut szemkankó váladékától de különbség 
mégis lesz köztük: a szemkankó váladéka nehezen fogamzik m~g az uretrán, 
de az uretra-kankó váladéka más uretrán nagyon könnyen fogamzik meg. 

~ chronicus uretra-kankó váladéka már nagy különbséget mutat a szem 
c~romcus blenorrhcea váladékától: itt nincsenek gonococcusok. Ha csak azon 
lnsebb coccusokat, a melyeket fentebb a tudósok véleménye szerint ismertet
tem, nem tartjuk amolyan nyomorék gonococcusoknak. A chronicus uretrai 
kankóváladéka is nehezebben fogamzik meg más uretrán. 

Látjuk, hogy a genitaliák kankós váladéka a conjunctiván chronicus 
€9'uladást is képes okozni; az egyik esetben a con]unctiván papillaris 
tultengés, - a másik esetben trachoma-csomó képződéssel. Vannak szem-
01~v~so~: a kik ezért e két betegségi formát egynek tartják; csak az alakja 
k_ulonbozö; ezek nevezik az egyik alakot trachoma papillare-nek, a má
sikat trachoma follicularenak. Részemről ezt nem tartom helyesnek: a papil
laris túltengéssel járó chronicus szemgyuladás, az esetek túlnyomó nagy részé
ben. ac~t fo,násból jött infectió által keltett acut gyuladás következménye; a 
pap1l~ar~~- tultengéssel járó chronicus conjunctivai gyuladásnak csak kis per
?zent~e JOn úgy létre, hogy az infectió anyagát papillaris túltengéssel járó con
JUnctiva gyuladás adta. A conjunctivának azon chronicus gyuladásai, melyek
ben ~rachoma-csomók képződnek, mondhatnám, az esetek legnagyobb per
czen~Jében a fertőző anyagot chronicusan megbetegedett szemből, esetleg ure
trábol vette; tehát épen ellenkezőleg, mint az előbbeni. Azzal érvelni, hogy a 
betegség forrása egy és ugyamiz, még nem elég. Az acut kankónak váladéka 
folyton változik; tehát tulajdonságai is változnak: a nagy fertőzési képessége, 
a nagyfoku gyuladás elöidézhetési ereje talán a gonococcusokhoz van fűzve. 
De. k~söbben, a mint a betegség javul, a váladék fertőző és gyuladást előidéző 
ereJe is fogy. Csak így magyarázható Jmgcrnek azon merész orvoslási metho
dusa, hogy a már állandóvá lett corneai pannust, úgy kivánta feltisztithatóvá 
tenni, hogy már gyógyuló kankó váladékát kente a conjunctivára azért, hogy 
azon gyuladás támadjon, a mely majd felpuhitva és feltisztithatóvá tegye a 
már maradó pannust. Csak chronicus kankóból vett váladék hozott olyan acut 
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gyuladást létre, a melylyel orvosszereinkkel könnyen elbánhatunk. Ha valaki 
acut kankó váladékát venné, merész vállalatának nagyon megadhatná az árát. 
Lesz tehát időpont, melyben a kankós váladék in:fitiál ugyan; de az ez által 
keltett gyuladás csak lassan bontakozhatik ki, szóval már kezdettől fogva chro
nicus lesz; sőt lesz időpont, melyben a gyuladás már olyan stádiumba jutott, 
mondjuk gyógyult, hogy váladéka már épen nem in:fitiál. Ezt mi klinikusok 
nagyon sokszor tapasztaljuk a trachomás szemgyuladásnál. Az acut kankó 
váladéka kiválóan a vérereket támaclja meg nagy erővel; innen van a nagy 
duzzadás, hyperaimia, később a tulságos sok secretió. A chronicussá lett kankó 
váladéka szintén a vérereket támadja meg, de csak kis erővel; ezért a con
junctiva papillaris rétegében állandóvá lett hyperaimia papillaris túltengésre 
vezet. A még chronicusabb kankó váladéka annyira változott már, hogy a vér
ereket nem igen támadja meg, hanem a kevésbbé ellentálló nyirkutak rend
szerére hat kiválóan és ezek betegsége csomóképződés, illetőleg trachomás 
megbetegedésre vezet. De azért nincsenek az acut kankó váladékából azon 
alkotó részek - és ezek valószinüleg chemiai anyagok - sem kizárva, a me
lyek chronicus gyuladást okozhatnak a conjunctiván és fordítva, a chronikus 
kankó váladékában lehetnek anyagok, a melyek acut gyuladást képesek elő
idézni. Csak így lehet magyarázni, miért fejlődik acut szemkankó után blen
norrhcea chronica, vagy trachomás gyuladás és miért okoz kivételes esetekben a 
chronjcus blennorrhcea váladéka erősebb, szóval acut gyuladást. 

En azt hiszem, hogy a trachomás szemgyuladás mindig chronicus : azon 
ritka és nagyon kivételes esetek, melyekben acut gyuladás vezetné be a tracho
más szemgyuladást, az acut gyuladás csak véletlen complicatió és semmi szin 
alatt sem lényeges része a trachomás szemgyuladás processusának. Ez esetek
ben az acut gyuladás előtt is megvoltak a trachoma-csomók. A klinikai tapasz
talásból tudjuk, hogy az acut gyuladás 8-20 nap mulva már legnagyobbrészt 
szünőben van, de ekkor már köles nagyságu, kocsonyás csomókat is találha
tunk a conjunctivában. De az teljesen lehetetlen, hogy ily rövid idő alatt a 
conjunctivában trachoma-csomók képződjenek és ezekben a visszafejlődési pro
cessus is annyira haladjon, hogy a csomókban kocsonyás tömegeket találjunk. 
Tehát azon nagyfoku gyuladás, mely trachoma acutum név alatt ismeretes és 
a melynek képe egészen hasonló az acut kankós szemgyuladáséhoz, a nagyfoku 
gyuladás nem lényeges része a trachomás processusnak. Tehát nem áll az, a 
mit igen neves orvosok mondanak, hogy a nagy gyuladást a tömegesen kép
ződő csomók okozzák. Sőt mi több, az ilyen a'cut gyuladás többször gyógyít: 
eltünik utána minden trachoma-csomó. 

Fejtegetéseimböl látható, hogy a genitaliák váladékának nagy, sőt kiválóan 
nagy szerepe van a trachomás szemgyuladás keletkezésénél. 

e) A scrophiüásolc conjunctivájánalc csomói. 
A conjunctivában elég gyakran találunk csomókat scrofulás egyéneknél. 

Assistens koromban sokszor demonstráltam ezt collegáimnak. Ha phlyktenás 
szemgyuladásu gyermeket hoztak a klinikára, ha ajkai és orra megvolt duz
zadva, ha a hónalji és ignuinalis mirigyek is duzzadtak voltak, ugyszólván 
minden egyes esetben találtam csomókat a conjunctivában is. Igaz, hogy e 
csomók a conjunctivának nagyon a felszínes rétegében helyeződtek el; néha 
csak egy-kettőt lehetett látni, máskor a csomók egész sora látszott. Ilyen egyé
nek conjunctivájában lehet a csomókat szabályos sorokban elhelyezve találni, 
a mely sorok iránya a szemhéjszéllel egy irányu. Ezen szabályos elrendeződést 

tarto~tá~, különösen az előtt differentiális diagnosticus jelnek a catarrhus folli
culans es a veszedelmes trachomás gyuladás között. Pedig ez nem helyes: a 
vesz~delmes tr~chom~nak, csomói ~s ilye? .sorokban. helyeződhetnek el. S hogy 
a ,scrnfulás egyeneknel aranylag veve megis gyakori a csomók ily elrendező
d~se, annak csak az a magyarázata, hogy a csomók lassan talán évek során át 
kepződte~{ és képződésükben semmi incidens nem zavarta Őket. Ezek a csomók 
a l_ehető mdolensek; éveki~ állhatnak fenn, a nélkül, hogy változnának, vagy 
ba~t okozn~nak. J?e nem is oko_~hatnak, hiszen a conjunctivának úgyszólván 
:geszen .~P~_th~l-retege alatt fekusznek; legfeljebb egyik-másik csomó meg
reped, kmrul es nyoma sem marad, ez lehet sorsa a többi csomónak is. 

A cso~óképző~é~sel járó conjunctivitisnek ilyen resultatuma gyakorlati 
szempontbol_ rendk_1vül fontos. Ezért igyekeztek a szemorvos-tudósok ezt min
~-e~ ar~n fehi:imerm, klinikai és pathologiai szempontokból vett jelekkel elkü
lo~item a veszed~lmes !rach?~~tól. ~zért állították fel, mint külön betegségi 
fo:mát : elneveztek conJnnct~v1,tis f ol}rnularisnak. De ez nem megy ily könnyen. 
Mmt fentebb láttuk, a ~som?kepződes nem a veszedelmes pontja a trachomá
n,ak, h~ne,m a lympho1d-seJtekkel való diffus beszűrődés, a mely kötőszöveti 
tulte:r:ges es hege~ zsug?rodásr~ vezet. S ha a felszínes rétegekben bármilyen 
csomok .. vannak is, ez idő szermt semmi biztos jelünk sincs, a melyből követ
keztetnunk ~zabad lenne, hogy a mélyebb rétegekben diffus infiltratió nincsen · 
ott lehet ez is, meg trachoma-csomó is. ' 

Nagyon sok esetb~n„m~g~Y.ő~ő.dt~m'. ,már a ~en~yire ember bírálni képes, 
h,agy ezen esetekben k1,vulr~l JOVŐ 111fect10 a conJnncfava csomóinak képződé
s~t., nem okozha~ta. Vele!Ileny~m. az, hogy azon méreg, a mely a scrofulások 
vereben van, a v~rrel egyutt beJái:ia az egész organizmust (a méreg valószinü
~-e~ rep~·oducálód1k), , a mii;it megtámadja a nyirkmirigyekben levő csöves és 
mege~ iendsz~reket e~ a m_mt ezekb~n felhalmozódnak a lymphoid-sejtek, úgy 
me~~madhatJa a conJunctiva adeno1d-réteg lymph-utait is és azokban csomók 
alakJaban felhalmozódnak a lymphoid-sejtek. 

.. Sokszor tapasztaltam, hogy olyan egyéneknél, kiknek arczbőrük igen finom 
g.yo~ge ,volt, arcz~k már magában is szép piros, könnyen kivörösödő, vörö~ 
a./,~a1~ .fen~esek,, mmtha. be le.ttel~ v.oln.a la~kozva, valószinü, hogy szájuk nyála 
smü, fogaik állasa legtobbszor h1bas, fogaik rosszak, lehelletük bűzös, testükön 
sokszor scrofula forradáso~~ volt~k : ~ár nemcsak fel~zinesen, hanem mélyen 
fek~ő sárgá.s kocsonyaszeru csomokat is találtam a conJunctivában, legtöbl;iször 
az atmenefa-redőben. 

„ Ezért nem kell Arlt tanárnak azon régi jó és helyes véleményét elvet-
1:unk, ho~y a_ trachomás szembetegség scrofulás betegségtől származik. Csak 
altalános1tam nem szabad azt, és nem úay mondani hogy minden trachomás 
szemgyuladás scrofulától származik. 

5 
' 

j) Pen'Lphigus conjunctivaenll lceletlcezhetnelc csomók. 

. Igen érdek~s esetet kívánok elmondani tapasztalásaimból. - Öreg asszony 
mmt ambuláns Jelentkezett a szemészi klinikán; mindkét szemén a legkifeje~ 
zettebb trac?o~ás szemgyuladás tünetei voltak. Hosszu ideig ecseteltem j % 
~r~entum mtr~cum. o~~lattal; később még cuprum sulfuricum jegőczczel is 
ermtettem CODJUncfav~it. Mondhatom, minden eredmény nélkül; csak az tünt 
fel, h~gy az átmene~1-redő rohamosan hegesedik és rövidül. Egy alkalommal 
az egyik szem corneáJának külső szélénél két millimeter hosszu és egy milli
meter széles víztiszta hólyagot láttam, a mely nem v~lt feszesen megtelve, úgy 
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hog:Y fels.ő fala redős volt. Diagnosisom most biztos lett: a betegség pemphigus 
conJunctiv:E volt. Később a szegény asszonynak mindkét corneáját az ismert 
pemphigusi hártya boritotta el. 

g) Csomók képződhetnek a conjunctivában arthritis rheunwticanál. 

Nagyváradi előadásom után egy vidéki collegám igen érdekes esetet beszélt 
el. Beteget gyógyít, kinek ízületi csúza van. A rohamok alatt mindig vannak a 
cenjunctivák átmeneti redőjében csomók. Natrium salicylicumot ad a beteg
nek és erre a csúz rohama, de vele a conjunctiva csomói is eltűnnek. 

h) Csornúlc képződhetnek a conjunctiva syphiliticus megbetegedésénél. 

Néhány év előtt hirdették, hogy syphilis is okozna - mint általános be
tegség - csomóképződéssel járó gyuladást a conjunctivában. Sőt Sattler, a 
prágai egyetem szemorvos professora, kapva az alkalmon, előadást is tartott a 
conjunctivának syphiliticus gyuladásairól. Sattler (Über eine eigenthümliche 
syphilitische Angenaffection der Bindehaut. Prager med. Wochenschrift 1888 
Nr. 12.) Erről tapasztalataim nincsenek, róla véleményt nem mondhatok. 
Azonban az egyik publicált esetet ismerem én is : a betegről a publicálás azt 
mondja, hogy higanyos bedörzsölő curával meggyógyították; de bizony csomós 
annak a conjunctivája ma is. 

i) Csomólcépződéssel járó gyuladás támadhat atropin szemcsepp után. 

A conjunctivában csomóképződéssel járó gyuladást okozhat az atropin és 
ennek sói. Azelőtt az orvosok az atropina sulfuricát használták szemcseppek
nek. S ha >életlenül olyan egyénnek csepegtették a szemére, ki egyéni hajlan
dósága folytán ettől erős szemgyuladást kapott, az volt az általános vélemény, 
hogy a kénsavas atropin nem vult tiszta: szabad kénsav is volt benne, és ez 
okozta a csomóképződéssel járó conjunctivitist, A budapesti egyetem szemészi 
klinikádán assistens-koromban az atropina boracicat használtuk, és mégis több 
esetet észleltem, hol ez is gyuladást idézett elő, tehát a gyuladást alcaloid 
okozta. 

j) Csomós gyuladás támadhat a conjunctiva tubercufosisánál. 

A conjunctivában csomókkal járó gyuladást okoznak a tuberculosis bacte
riumai is. Rhein József (Zur Frage der Follicularen Erkrankung der Binde
haut des Auges. Arch. f. 0. 34. III. p. 65.) olyan két esetet észlelt, melyekben 
a conjunctiva typikus trachomás megbetegedést mutatott. Mikroskóppal vizs
gálva a beteg conjunctivát, benne tuberculosis bacillusokat talált, s hogy meg
győződjék ezek valódiságáról, nyulnak a szem mellső csarnokába ilyen bacte
riumokat inoculált és iris tuberculosis fejlődött ki. Fuchs, bécsi szemorvos, 
tanár is ismertet egy esetet: 10 éves fiúnál egész kakastaréj-nagyságu csomó
képződés volt az átmeneti-redőben, és ebben a tuberculosis bacillusait találta. 

Az elmondottakból látható, hogy e név <<trachoma» a mai ismereteink 
alapján már nem diagnosis: egyszerü gyüjtő-név, a mely alatt a conjunctivá
nak sok betegsége foglaltatik. Már Jacobson (Über Epithelwucherung und 
Follikelbildung der Conjunctiva, mit besonderer Berücksichtigung der con
junctivitis granulosa A. f. 0. XXV. 2. p. 165.) sem tartotta a csomóképződést a 
conjunctiva egy betegségének - a trachomának; a csomóképződést többféle 
betegség okozhatja. 1\fandelstam (1. c. p. 76) mondja, hogy a csomóképződés 
semmi módon sem jellegzője a conjunctiva azon betegségének, a melyet vele 
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ielölni kívántak. A csomó gyuladás terméke, mely a conjunctivának sajátos 
histologiai szerkezete folytán könnyen folliculussá válhatik. De a folliculus 
cardinalis tünete a trachomának, de cardinalis tünete a follicularis catarrhus
nak is, tehát semmi siti generis sincs a conjunctiva csomóiban. 

Azon betegségek, melyeket fentebb mint a trachomás szemgyuladás okozó 
forrásait felsoroltuk, a mai napon már az egész világon el vannak terjedve; 
az emberek civilisátiója magával viszi e sötét foltot is : tehát nem kell cso
dálkoznunk, hogy a trachomás szemgyuladással már mindenhol találkozunk. 
A trachomás szemgyuladás ellen nincs senki biztosítva: megkapták azt J\egyp
tom papjai és mamelukjai ép úgy, mint a szolganépség; megkapja Eszak
Amerika négerje, Afrika őslakója is, ha a fertőző anyagot a szemébe viszi. 
Chibret, 1884. évben Kopenhágában az orvosok nemzetközi congressusán azt 
mondotta, hogy a magasan fekvő klíma biztosít a trachomás szemgyuladás 
ellen. Mi magyarok nagyon is meggyőződtünk arról, hogy e vélemény téves : a 
betegség egész endemia alakjában dühöng Erdély havasainak lakosai között, 
úgyszintén az elég magasan fekvő Nyitra, Trencsén, Turócz, Árva, stb. megyék
ben. S ha egyes vidékeken mégis ritkábban fordul elő, ez csak azt bizonyítja, 
hogy ott még nincs meg az alkalom a fertőzésre. Napoleonnak Aegyptomból 
visszajött hadserege össze-vissza járta Európát, magával hozott sok trachomás 
szem beteget; ezek voltak azután a trachomás szemgyuladás forrásai: a kato
nákat sokszor beszállásolták polgárok házába; a trachomás katona már ezeket 
is infitiálhatta; a katonák, ha szabad idejük vólt, korcsmát és bordély-házakat 
kerestek fel; mint ismeretes, Európában a bordélyházak lakói között kezdett 

, e.lőször dühöngeni a trachomás gyuladás; tehát azon helyen, a hol a geneta
hákkal dolgoznak. Azonban nagyon tévednek azok, kik azt mondják, hogy a 
tracho~ás szemgyuladás keletkezésének hazája Aegyptom, s ha Napoleon 
katonái nem hozták volna azt Európába, trachomás szemgyuladásunk nem is 
volna. Hogy Napoleon katonái között egész epidemia alakjában tört ki a tra
chomás szemgyuladás, azt nem az aigyptomiak okozták, hanem Napoleon 
ka;;oná~ ~~guk; hisz már dühöngött a szemgyuladás a katonák között, pedig 
meg ahg JOttek érintkezésbe az aigyptomiakkal. Nagyon . valószinü, hogy Napo
~eon. katonái közül elég soknak uretrai kankója volt, elég sok, a ki onanizált 
e.s p1szk~s kezével először saját szemeit fertőzte, beteg szemének váladéka infi
tiálta baJtársa szemeit és így terjedt a betegség. 

De a mióta az emberiség létezik, volt mindig uretrai kankó is, s nagyon 
valószinü, hogy volt trachomás gyuladás is. A míg a népek isolálva voltak a 
betegség . nem teijedett ; de a mai könnyű közlekedés nagyon lehetővé te_szi 
annak mmdenhová hurczolását · hol a hyaeniai viszonyok silányak, ott terJed 
leginkább. ' 
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A trachomás szemgyuladások epidemiáinál, de későbben is, a legkülön
félébb ártalmakat képzelték a szemgyuladás okozójának; így: füst, romlott 
le.':egő, rossz és alkalmatlan ruházat, katonák szűk gallérja, nehéz sisak stb. 
hianyos táplálkozás, romlott viz, rossz régi épületek, tulságos világosság, iszá
kosság, meghűlés, megerőltető munkálkodás, éjjelezés, nedves földön alvás, 
elgyöngült testalkat, állati kigőzölgés, chlórgőzök, büdös árnyékszékek (Stefan 
Kl~mpa: Wo man am Besten dem Umsichgreifen der contagiosen Augenkrank · 
heiten begegnen kann. Wiener mecl. Presse 1869. Nro. 46). S székszorulás, ned
ves é~ hid~_g időjárás, genyedő sebek, némely hajkenőcsök, bajuszkenőcsök ~s 
bárnnnemu szeny. Mindezek azonban csak elősegítik, de nem okozzák a baJt. 



V. A trachomás szemgyuladás gyógyitása. 
1. Orvos-egészségügyi és közigazgatósági teendők. 

Ha egy pillantást vetünk a trachomás szemgyuladás gyógyitásának iro
dalmára, igazán azt kérdezhetjük, mit nem ajánlottak még? ajánlottak min
den kigondolhatót. A kit érdekelnek az orvoslási módok, azoknak legnagyobb 
részét megtalálja az 1886. évben a <1 Szemészeti> -ben megjelent értekezésem
ben (A kankós szemgyuladás conservativ gyógyitása). A trachomás szemgyula
dás hazánkban már annyira el van terjedve, hogy nemcsak egyeseket támad 
meg, hanem egész endemiák alakjában dühöng. Nagyon fontos azon kérdés 
megoldása, mit tegyünk ellene? Mily könnyű lenne azt így szóval eldönteni : 
semmisitsük meg a forrását és a meglevő betegeket gyógyitsuk meg. 

Az állam, látva, hogy a trachomás szemgyuladás közveszélyes betegség, s 
hogy nagy károkat okoz nemzetgazdasági szempontból s gyöngiti a véderőt, 
sok üdvös intézkedest tett: szakértőktől vett utasitásokat adott közegeinek 
(Trachoma útmutató ... Feuer Nathanieltől); nem kimélt költséget sem. S ha 
a trachoma mégis folyton teijed, annak ne19- az állam közigazgatósági cen
truma az oka, hanem a kivitelben van a hiba. Es itt sine ira et odio mondhatom : 
sok hibát követnek el az orvosok. A szembetegségek tanulmányozásával csak 
az ujabb generatió foglalkozik; orvosaink legnagyobb része csak annyit tanul 
belőle, a mennyi elég a rigorozumra. Ez ellen senkinek sem szabad kifogást 
tenni : idejét és tehetségeit az orvostudományok más részében használta fel, 
ott tud tenni, ott teljesiti kötelességét. 

Azonban a hatósági orvostól, a ki legelső sorban a közegészségnek őre, 
megkivánjuk, hogy a trachomás szembetegséget, mint közveszélyes bajt, annak 
mindennemű stadiumaiban felismerni, gyógyitani és ennek ügyében utasitá
sokat adni tudjon. De ez nincs mindig így; jó példa erre a néhány évvel ez 
előtt történt balassagyarmati huszárok esete. Sok esetben physikai lehetetlenség, 
hogy az orvos teljesitse a reá bízott feladatot: képes egy körorvos 10-20-30 
községet ellátni minden orvos-egészségügyi teendőkkel? pedig ez nem is az 
összes teendője; mert ezért kapott 200-500 frt évi fizetésből orvos meg nem 
élhet, ezt csak mint mellékjövedelmet tekinti, fő a privát praxisa. Igaz, az 
állam azt mondhatná: magadra vállaltad, kötelességed azt teljesiteni. A ható
sági orvosokat államosítani kellene, s ha hivatalos teendőjét elvégezte, űzzön 
privát praxist is, a mint privát dolgot végez más hivatalnoka is az államnak; 
hány ministeri hivatalnok foglalkozik bankokban és más intézetnél és vállalatok
nál. A jól dijjazott hatósági orvost lehetne szigoru ellenőrzés alatt tartani. 
A közegészségügyi felügyelőnek nem az a hivatása, hogy egész városok és faluk 
szemeit vizsgálja, de semmi szin alatt sem az, hogy cursusokat tartson, neki 
kiváló nagy a hivatása: ő mint a legfőbb forum, a hatósági orvosokat ellenő
rizze. Most a trachomás szembetegek nyilvántartása is hiányos: jegyző vagy 
biró mondásai után történnek sok helyen a jegyzések. 

Mindig azt halljuk, hogy népünk indolens, nem aka1ja gyógyitatni szemét, 
ezért vakulnak meg sokan, Elhiszem; nekem is volt sokszor alkalmam ezt 
tapasztalni; de .azt is tapasztaltam, hogy a mi józan eszü népünk nagyon is 
megtudja becsülni szemevilágát. A néppel módjával kell bánni; én magam lát
tam vidéken, hogy az orvos egy fiatal úri embernek mindkét szem-conjuncti
váját olyan cuprum sulfuricum darabbal kente be, a melyet most hozatott a 
füszerkereskedőtől ; minden tisztogatás, minden simítás nélkül dörzsölte vele 
a conjunctivát úgy, mint mikor a mosónő a szennyes ruhát szappanozza. Ilyen 

orvoslástól irtózik mindenki; a szegény nép is, kinél a mindennapi kenyér-
kereset is előtérbe lép. , , . 

A hatósági orvosnak a trachomás szembetegség orvoslasat tud?1 kell; ~e 
ez időszerint meggyőződtünk, hogy több hatósági orvos ezt egy~tem: tan:ilma
nyainak végzésénél nem sajátitotta el; sajátítsa el a~tfüos~ utola,g e,s mm~en 
hatósági orvos mutasson fel erről bizonylato~ épen ugy, mm~ ~z~kseges bizo
nyítania, hogy ért a himlőoltáshoz. A hatósag1 orvosok tamtasara hosszabb 
ideig tartó cursusok tartassanak az egyetemeken, , . „ 

A trachomás szembetegeket tartsa a hatóság szemm~l; az allam, illetol~g 
a hatóság megkívánja, hogy még e privát orvos is bejelen~se a trachomas 
szembeteaét ellenőrzés czéljából a hatósá.gnak, de ennek csak ugy .lc~z ha:~zna, 
ha a trachomás szembetegség forrását a genitaliál~ kan~ós betegeit is felugye
let alatt tartja és a kankós egyénekkel úgy bán,1k, mmt a trac,ho111ás szem
betegekkel : ellenőrzi a gyógyitásukat, mert csa~ ug;y lehe~ remenyunk, hogy 
elnyomjuk a trachoma terjedését, ha a forrását is kiap.~sztjuk. . 

Jól tudom, hogy itt milyen nagy akadályo.k álljak, utun,kat. Ha ,v~la~n 
genitaliaiban kankót kapott, bizony n.em s~eret~, ha erről :n;~g a. hatosag i~ 
tudomást vesz és őt felügyelet alatt ta1Ja; mit szolna .a fiatal ~1: apj,a, h~ meg 
tudná, hogy fia kankós ; de .mi történnék, ha véle~lenul a f~miha nőtagja ka.n.
kós lett és ezt a hatóságnak be kellene jelentem? H~t b:zony ~z nagy. zm
zavart okozna. De végre is az állam köteles véde~1?-ezm m~nde,n a1~~n m:1:1den 
egyes tagját és ez uton saját erejét. S ha a fam1ha kankos nőtag.J~~, eljonne 
megnézni és megvizsgálni a hatósági orvos, kellemetlen .lei:ine a fam1ha1~~~· de 
nem lenne a személyi szabadság jogának, és. a~ orvosi titok~artás eskujenek 
megsértése sem. Valaki azzal védekezhetnék =.az. e~ testemn:el en rendelkezer;i, 
tehetek vele azt a mi nekem tetszik. Ez a pnncipmm sem all : a test, az .egyen 
csak relatíve a~ övé, csak ily értelemben rendel~rnzhetik v~le. D~ mm~ az 
állam tagjának az állammal szemben kötelességei is vannak es e kotelessegek 
teljesítése czéljából az államnak az ő testére, illetől~g egyéniségél~e szük~ége 
van; e tekintetben ő az államé és az állam rendelkezik vele. Csak ily _moti.vu
mok alapján ragadhatja ki az állam a famili~nak talán egyetlen fiát es kul~
heti őt a háboruba a halál torkába. A kankos beteg veszedelmes más polgál
társára · az államn~k kötelessége őrködni a másik fölött is, s azért tartsa szem -
mel a v'eszedelmeset, hogy az ~llam erej~ben kár ;ie , törtéi;j~k ; de a ragál10-
zás veszedelme egyenlő, jön k1sasszonytol, fiatal urtol, apatol, vagy szegeny 
napszámostól. , . 

Igazán csodálkozom, hogy az . ~llami. sze~~vezet~en meg se~lnnek , s~n: 
jutott eszébe, hogy a kankó és syph1hs, mmt .kozves~elyes be~egseg~. h.ato~~gi 
ellenőrzés alá való. Az ellenőrzés nehézségei nem is. tartananak orok~e , a 
publicum is megszokná, nem is lenne feltünő; ne~ tekmtenék a sze~·encset~en 
betegnek a baját mély bűnös fekete foltnak, mmt most. Mert mmd~yájan 
megvagyunk an:ól gyö;ödve, hogy ezeket a bajokat senki sem. sz~rz1 ~eg 
magának önakaratával. De hányszor történt meg,már, hogy '.':alaki ~gesz velet
lenül inficiálta magát s most szégyenelje hogy ő artatlanul. kozveszels:es beteg
séget kapott? röstelje, hogy a hatóság betegségét ellenőr.z1? ez.t reahs emb~r 
nem tenné. És én megvagyok róla győződve, hogy a.ru~licum islass~n hoz:a
törődnék és a bejelentést nemcsak hogy nem ke~·uln~, ~e, kere~ne, ~eit a 
kiváló tehetségű és tekintélyü hatósági orvosnál baja gyogyitasára igen JO uta-
sításokat nyerne. . · · k t . 

Az ilyen hatósági ellenőrzes nagyon megaka(lályozná a tiltott c01tuso a , 
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sokkal kevesebb lenne az olyan férfiak száma, kiknek az úgynevezett szabad 
élet jobban tetszik, mint hymen 1'Ínczai között a hazának köteles családalapi
tás. Mert mégis csak röstelné, ha a hatóság egy kis kankó, egy kis chancre miatt 
folyton folügyelet alatt tartaná, s hozzá még ezt dij'aznia is kellene. Ezen az 
uton találhatná meg és rettenetes szigorusággal büntethetné a hatóság azokat, 
a kik másokat infitiálnak. Mert mit érdemel az a férfi, a ki a 308. lapon 3. szám 
alatt példaként felhozott szegény varróleányt elcsábította, genitáliaiba kankót 
inoculált. Ebből infitiálódott a bal szeme, rajta acut blennorrhrna támadt, ez a. 
szeme megvakult; de ettől infitiálódott a másik szem s azon trachoma fejlő
dött és mindez még nem volt elég, a leány teherbe esett; mit érdemel az a 
férfi, ha hozzá még orvos. Hány, de hány familia megy tönhe, kik az állam
nak, a közjónak előmozdítói, főszereplői voltak : egy csetres szolgáló infitiálja 
a famjliát és az örökre el van veszve; örökös patika és orvos a házuk. 

En nem tartom kivihetetlennek a kankós, a 'syphiliticus, de mindennemű 
ragadós betegségnek a hatóság általi ellenőrzését ; az állam sokkal complicál
tabb ügyeket bonyolit le és senkinek sem jut eszébe ellene tenni. Csak erély 
és komolyság kell hozzá. 

És ha mi a trachomás szembetegséget ki akarjuk irtani, első sorban 
legyenek erre szakértő orvosaink, és ne csak a trachomás szembeteget, 
hanem annak forrását a genitaliák kankós esetét is jelentsük be a hatóságnál, 
hogy annak az orvosa azt szemmel tartsa, gyógyitsa vagy gyógyitassa a legna
gyobb lelkiismerettel, mert minden pillanatban jöhet a legfelsőbb forum, a 
közegészségügyi felugyelő, a ki ismét őt ellenőrzi. Ki ellenőrzi most a bordély
házakat vizsgáló orvosokat? senki, pedig kellene. De van is eredménye : hány 
fiatal, de öreg ember is megsinyli egész életén át a bordélyházban szerzett baját; 
hányszor tett ez tönhe örökre egy jószivü, nagy eszü és becsületes embert, a 
ki c~ak azért nem nősül, mert látja jövendő familiájának nyomorék tagjait. 
A publicum között pedig nagyon el van teijedve azon vélemény, hogy az orvo
sok maguk törekesznek arra, hogy sokan betegedj enek meg, hogy annál 
nagyobb legyen a kenyérkereset tere. Általánosan ismert tény, hogy a bor
délyházak igen jól jövedelmeznek a vizsgáló orvosnak. 

A trachomás szembetegségnek még mai nagig is a katonaság a legnagyobb 
teijesztője. Minden katonának, ki a szolgálati idejéből illetőségi helyére vissza
kerül, a legrövidebb idő - talán az első 6 óra alatt már jelentkeznie kellene a 
hatósági orvosnál, ki genitaliait, szemeit stb. megvizsgálja, és őt egy-két hétig 
felügyelet alatt tartsa. 

Minden idegennek, mielőtt szállását elfoglalná, a hatósági orvosnál kel
lene jelentkeznie vizsgálásra; esetleg igazoló könyve, vagy ll:ománya legyen, 
melyben be legyen jegyezve nincs-e ragadós betegsége. A helységből távozók iga
zolványt vigyenek magukkal, van-e ragadós bajuk ? a hová megérkeznének 
ismét megvizsgálnák. Ez uton az orvosok egymást, őket pedig a felső foru~ 
nagyon könnyen állandó ellenőrzés alatt tarthatná. Láth~t~juk, hogy a hatósági 
orvos állása milyen fontos és tekintélye.s lenne. 

2. A traohomás szemgyu,ladás klinikai gyógyítása. 

a) Orvosszerekkel való gyógyítás. 
Nem csodálkozom azon, hogy a gyakorló orvosok oly sok esetben hi~át 

követnek el a trachoma gyógyításánál : a tankönyvek és értekezések mmd 
olyan minutiosus dolgokat tolnak előtérbe, a melyekre az orvosnak csak kivé-
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telesen van szüksége és a mindennap elő forduló durváját ,a~ig 171éltatják néhány 
szóval. Én tehát röviden ismertetni fogom azon orvoslas1 mod?kat, mel~ek~t 
az egyetemi szemész-klinikán sok évi tartózkodásom alatt a legjobbnak lnpro· 
báltam. 

a.) Az acut gyuladásnál. 

Ha a szemhéjak duzzadtak, a conjunctiva nagyon vörös, duzzadt, t~lán a fel
szinén vékony hártya is van, sőt ~alán che.mosis, bővebb ge~yes, vagy. vizes secre
tionál borogatásokat rendelek acidum boncurn30/o·os oldataval; vagyaqua plmn
bica simplex-xel. (Hp. aqu m plumb. simpl. gmta 50~ és ehhez adatok 10 gram1;11 
acidum boricumot). Mindkét folyadéknak melegség1 foka vagy a ~zoba _meleg~
vel egyenlő, mint a klinikus mondani szokta, állattan bor.ogattatJa, vagy e1,m~l 
több, azaz langyos. Hideget, de kiválóan a jéghideget nem sze:et,em ha~zna~m, 
mei·t meggyőződésem, hogy néha többet árt mint has~nál. Utovegre bai: mivel 
borogatjuk is a szemet, annak a jéghidegsége csak i:unt mele~et elvo.no, h~t; 
ez pedig a vérereket még jobban összeszükiti, és az .ide15e~et zs1bbasztJa ;, ezert 
pillanatnyi enyhülést hoz a betegnek. Azonban ne fele,Jtsuk el, hogy„a vererek 
összeszii.kii.lése az exudatum által való összenyomása a gyuladásos szovet repa· 
rálását akadályozza ; tehát ezt jeges borogatásokl~al e_lő ne segits,ük; rr;ert eset
leg a szövetben kisebb-nagyobb, de talán csak mmut10sus_elhalasok tama~~at
nak. Azt nem hiszem, hogy jeges borogatásokkal a bactenumokat elpu~ztltJuk, 
de szaporodásukat sem akadályozzuk meg, ennyire nem szabad a szoveteket 
lehii.tenünk, mert ezek ilyen hidegnél elhalnak. . , , 

Az első folyadékot akkor használom, ha a cornea is beteg'.. p~ldaul ~an: 
nus van rajta, vagy érdes a felszine, talán kifekélyesedet.t. Tudnnlhk az uto?bi 
folyadék incrus!atiokat okoz a cor~ea kifo~zlot,t h~lrm. Az a~u~, pl~1mbic.a 
simplexet hasznalom, ha a kornea ep; ez kiváloan JO, __ ha a secre~10 bő. _Bár
melyik folyadékot használjuk is, a borogatásokat a kovetkező modo~ ve~ez· 
zük : a folyadékkal egy közönséges kávés csészét töltsünk tele; v~gyu;ik tobb 
részbe összehajtogatott ruhácskát, ha csak az egyik szem.et bor~gatJuk ugy ket
tőt, ha mindkét szemet borogatjuk négy-négyet. Az egyik ruhacsk~ a szemen, 
a másik a borogató folyadékban legyen; a ruhácskákat gyorsa_n valtogatya ~a 
szemen i;~ perczig sem hagyjuk) borogassuk reggel, délben es este, mmdig 
1-P/2 óráig; a ruhácskákat ne csavarjuk ki. . . . , . 

Vérelvonást csak kivételesen szoktam használm, ha a conJunctivan igen 
erős ~ hyperremia, a halántékra 4-6 piócza tétetik. , . . . 

Ova intek mindenkit, hogy a trachomás szemgyuladásnál a faJáS cs1llapi· 
tására cocain-csöppeket használjon. „ __ „ __ „ . 

Igaz, ez csillapitani fogja azt néhány perczre; de ha tobbsz?r ~sopogtetJuk 
a szemre, úgy a cornea epithel-rétege egész darabokban le fo~ valm, a lecsupa
szított cornea infitiálóclik és gyorsan elpusztul. Ismerek egy igen szomoru ese
tet, hol egyszemű ember corneája elpusztult ily uton. 

~) A chronicus gyuladásnál. 
A fentebb leirt orvoslást követem mindaddig, míg a heveny gyuladás 

tünetei tartanak. Ha a szemhéjak duzzadása megszűnt, a conjunctiva feszes 
beszűrődése is elmult, lötyögő lett, a váladék i.s l~özönségesen sok; ekk?r elkez,
clem a conjunctivát ecsetelni 1 °lo argentum mtncum oldattal. Ezt a kovetkező 
módon végzem: az úgynevezett ecsetelő-tál_czán kis csészébe 1

/ 4 °!o kon~ha~?,
oldatot, valamivel nagyobb csészébe közonséges langyos kutvizet, bőszaJU 
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iivegecskébe (15 grammos) a fentebbi argentum nitricum oléL:'l.tot, és egy nagy 
ugynevezett hattyú-ecsetet készitek. A kiforditott szemhéjakat kissé sz:éthnzoní, 
hogy az átmeneti-redők is többé-kevésbbé előbujjanak; a beteget intem, hogy 
kissé szorítsa össze szemhéjait, ez által elérem, hogy a conjunctiva egészen 
eltakarja a corneát és megvédi az argenturn nitricum ellen. Most az argen
tum nitricumba mártott ecsetet oldal-lapjával ráfektetem a conjunctivára, 
hogy annak szálai szétterjeszkedve, a conjunctiva legnagyobb részét érintsék, 
illetőleg a szálak között levő argentum nitricum hasson a conjunctivára. 
Tehát az ecsetnek nem a szőrvégeivel érintem a conjunctivát, mert, ha 
azok finomak is mégis szurnak; nem pemzlizem a conjunctivát ide-oda az 
ecsettel, mint a mázoló, hanem érintem és rajta tartom. Igy tudom elérni azt, 
hogy 1 % argentum nitricummal is tudok erősen ecsetelni; tndniilik, ha tovább 
tartom az ecsetet a conjunctiván, és gyöngén is tudok ecsetelni, ha a conjunc
tiván az ecsettel végig futok. Hogy az argentum nitricum fölösleges része, a 
mely még roncsolni tudna, a corneát ne bántsa, szétbontjuk azt konyhasó oldat
tal. Az ecsetet bemártjnk a készitett konyhasó oldatba és gyorsan végig simít
juk vele a conjunctivát; a szétbontott argentum nitricum mint chlorezüst a 
vízzel tejfehér folyadék alakjában folyik le a beteg álla alatt levő tálczára. Hogy 
a víz és könnyekben oldhatlan chlorezüst és ennek rögei ne izgassák a szemet, 
a készített langyos vízbe mártogatva az ecsetet, leöblitjiik a conjunctiváról. 

Elbocsátjuk a szemhéjakat, a beteget felszólítjuk nézzen fölfelé, ekkor 
a felső szemhéj is visszafordul és végeztünk a beteggel. 

Mindig elvem volt, hogy az első ecsetelést nagyon enyhén végzem, mintegy 
kipróbáltam, hogy mennyire türi ezt a szem. Ha az ecsetelés után a könnyezés, 
szemszúrás, szóval a szemek izgatása csak egy negyed óráig tartott, másnap 
már erősebben ecseteltem. Ha az ecsetelés után a szem izgatottsága órákig is 
eltartott, elhagytam, illetőleg nem folytattam az ecsetelést, csak néhány nap 
mulv~ próbáltam meg ismét. 

En a fentebbinél erősebb oldatot nem használok és mondhatom, igen meg 
vagyok elégedve eredményeimmel. Én soha sem használom a lapis mitigatust. 
Az argentum nitricum oldattali ecsetelést szeretem hosszu ideig használni : 
addig, míg a corjunctiva secretiója bő; nem törödöm azzal, hogy az már víz
tiszta, nyálas. 

Ha a conjunctiva secretiója már annyira apadt, hogy nem több, mint a 
normalis, úgy a cuprum sulfuricum-jegőczöt veszem alkalmazásba. A jegőcz 
felszíne legyen teljesen sima, ha esetleg kicsorbult, vegyen az orvos nedves 
ruhát és ezzel dörzsölje a csorbás helyet, a míg az kisimul. Ilyen módon készít
het is magának az orvos alkalmas jegőczöt; különben minden gyógyszertárban 
kapható. A cuprum sulfuricum alkalmazásánál fordítsuk ki a szemhéjat és így 
simítsuk végig gyöngén vele a conjunctivát, ezt esetleg minden szemhéjnál 
külön is tehetjiik. A cuprum sulfuricumot nem szoktam egyszene alkalmazni 
az argentum nitricum helyett, hanem csak hetenként kétszer és a közbeeső 
napokon argentum nitricummal ecsetelek; később már minden második nap 
cuprum sulfuricumra jön a sor, s végre elmarad az argentum nitricum, de a 
cuprum sulfuricumot is minden második, harmadik napon, sőt talán heten
ként csak egyszer alkalmazom már. Ha a conjunctiva csomói eltiintek és annak 
képe már megközelíti a normalist, vagy a beteg helyek elhegesedettek, a bete
get a kezelésből elbocsátjuk; csak valami összehúzó szemvizet használjon 
még egy ideig, például a collyrium adstringens luteumot. 

Ha a cornea is beteg 1 % atropina boracicá-t is rendelek szemcseppek 
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alakjában, 3-4 szer csepegessen szemére a beteg; különben a csepegetések 
száma attól függ, hogyan tágul a pupilla: ha már 2 cseppre is jól kitágult, úgy 
maradunk ennél, ha nem tágul úgy 4-10 cseppet is kaphat a beteg naponként. 

Az atropin szemcsepp contra indicalva van: ha a szemgolyó kemény, pél
dául glaucomás; de ilyen esrtben a pupilla, ha nincs lenőve (mit a kezelő 
orvos azonnal felismerhet czikk-czakkos alakjáról), tág szokott lenni, itt az 
orvos atropin szemcseppet nem ád, mert az veszedelmesen emelné a szem
keménységét. 

Ne adjon az orvos atropin-cseppet, ha a cornea átszakadt és a szakadásba 
bele ment az iris; vagy ha az orvos a szemnek bármely helyén tágulást 
vesz észre. 

Ez utóbbi esetekben 2% pilocarpinum muriaticum szemcseppet szoktam 
rendelni naponként 4-10 szer. 

A cornea átrepedéseinél nagyon jó lenne a szemet lekötni, de ezt nem 
szabad tennünk, mert a sok váladék a lekötött szemrésből nem távozhatik el 
és megrekedve nagyon izgatja a szemet. Ilyen esetben a beteget le kell fek
tetni, hogy teljes nyugalommal pótoljuk frgy a hogy a kötést. 

A váladékot szorgalmasan le kell mosni közönséges langyos vízzel. Subli
mat (1 : 5000); kalium hypermanganicum és más desinfitiensekkel nem volt 
szerencsém; én semmi hasznukat sem vettem ; pedig cseppek és borogatás 
alakjában is használtam. 

Ha a beteget nagyon bántja a világosság, a homlokát a szemöldöktől egész 
a hajas reszig 200/o belladonna kenőcscsel (Rp. Extr. belladonnrn radicis gmta 2. 
Unguent. simpl. gmta 10) kenetem be naponként háromszor s hogy a kenőcs
ből semmi se jöjjön a szembe, a kenés után keskeny papir-, de nem itatóspapir
csikot köttetek reá. Ha a betegnek nagyon fáj a szeme, de kiválóan, ha arról 
panaszkodik, hogy a homlok- és a halánték-csontok hasogatódznak, opiumos 
kenőcscsel (Extr. opiiaquosi gmta duo. Unguent; simpl. gmta 10) kenetem a hom
lokot épen úgy, mint a fentebbi kenőcscsel. Túlságos nagy fájdalmaknál jó 
adni antipyrin-port, belsőleg vagy morphiumot subcután injectiokban. 

Hashajtó jót tesz; erős egyéneknél gyönge táplálék; hitvány testüeknél 
jó táplálék, sőt kevés, de jó erős bor használ. 

A trachomás szemgyuladás complicatiói közül a pannus cornern kiilön 
orvoslást nem kiván; az esetek nagy részében a conjunctiva gyógyulásával 
lépést tart, sőt jóval előbbre is jár. A pannus feltisztulása azonban csak az 
ideig remélhető, míg abban kötőszövet nem képződött, vagy míg a cornea 
mélyebb rétegei nem betegedtek meg; általában véve minél nagyobb te1je
delmii és minél vastagabb a pannus, annál kevesebb a remény annak feltisz
tulására. Az egész corneára kiterjedő vastag pannust lapis mitigatussal szokták 
végig simítani; ez is kevés eredményt ád. 

A cornea genyedéses gyuladásai nem contraindicálják a conjunctiva ecse
teléseit, csak utána ne legyen a szem tfrlizgatott, vagy a genyedés ne haladjon 
előre; különben kezelésük olyan, mint egyéb keratitis suppurativáé. 

A többi complicatiót, minő például a trichiazis, entropium, ektropium 
stb. stb., a nekik megfelelő és ismert eljárásokkal kell megszüntetni. 

Magától értetődik, hogy a trachomás beteget a család tagjától el kell külö
níteni. Trachomás szembetegeknek dietát kell tartani és pedig első sorban 
szemdietát : szemeit csak annyit használja, hogy azokat ne erőltesse, ne zsa
rolja; tehát ha valakinek csak egy-két trachoma-csomója van, az irhat, olvashat 
elég sokat; nagyobb megbetegedésnél már ezt arányosan mérsékelni kell. 



3~0 

Dohányfiisttel telt, vagy egyébként· romlott levegőjii szobában nem szabad 
ta;rt_ózkodnia; keriilje a szelet, a port. Egyébként a tiszta friss levegő, de kivá
valoan a pormentes hegyi levegő igen jót tesz. A trachomás szembetegnek nem 
szabad szeszes italokat inni, lumpolni, éjjelezni stb. Az ilyen orvoslás mellett 
a betegség talán lassan, de mégis elég jól szokott gyógyúlni. De mint minden
ben, úgy itt is lehetnek kivételek. Vannak esetek, hol a pannus, pedig sokszor 
?sak ~itvány, kicsi, orvoslás és a legszigorubb magatartás mellett sem akar 
Javulm benne; de a corneának tiszta területében, vagy a cornea széleinél apró 
geny-csomócskák támadnak, legtöbször egyesével, mindig erős izgatottságot 
okoznak a szemen, a beteg szeme fáj, a világosság nagyon sérti, a szem erősen 
vörös, . könnyez~k. Általában a betegség rosszul gyógyul, kifárad a beteg, az 
orvos is megunJa az orvoslást; bár mit rendelt a szem semmit sem tür: rosz
sz~bb.ul érzi magá~, akár meleggel, akár hideggel borogatjuk; ecsetelés után 
mmd1g rosszabbodik, ha nem ecseteljük, szinte látjuk hogy nőnek a trachoma 
csomók, mint szaporodik a conjunctiva váladéka. Ilyen esetekben csak tapo
gatódzik az ember, mi lenne jó ? Rendeljünk 30/o acidum boricum oldattal 
borogatásokat, ennek a melege legyen olyan, a minőt a szem legjobban eltűr; 
b_?rog'.'1ssuk addig, a míg a szemnek jól esik. Ilyen esetekben jó, sőt néha fel
tunő JÓ az aqua chlori (Rp. aqme chlori recentis parat. gmta viginti) így tisz
tán, minden higitás nélkül kell csepegtetni a fájós szemre minden negyed 
órában jó bőven. Az aqua chlori, ha tiszta, nem okoz fájdalmat, csak 
akkor csíp nagyon, ha acidum muriaticum is van benne szóval nem 
tiszta a készítmény. Ilyen esetehe való és ilyen esetekben h~zhat javulást 
az alább tárgyalandó operatív eljárás. Nekem nagyon sokszor sikerült merész 
ecseteléssel a betegséget megtörni: 20/o argentum nitricum oldattal igen 
e~·ő~~n beecseteltem a conjunctivát. Az ember azt hinné, hogy majd nagy reac
t10 JOn. De ez elmarad s a beteg egész megkönnyebülve érzi magát. Emlékszem 
még assistens-koromból egy szegény asszony esetére. Mindkét szemén trchoma 
volt .kisfoku pannussal, ecsetelésre igen jól gyógyult, úgy hogy a beteg telje
~en ,Jól érezve magát, elmaradt; hetek mulva ismét jelentkezett igen erősen 
izgatott szemmel, valami lényeges elváltozást, vagy roncsolást nem láttam a 
szemen; eltekintve az izgatottságtól, olyan volt, mint mikor elmaradt a keze
lésből; csak a pannus és a cornea szélén volt néhány apró sárga csomó, olyan, 
mint a közönséges phlyctama. 

Majdnem két hónapig vesződött a szegény asszony; mindent megpróbál
tunk és mondhatom minden csak ártott. Egy alkalommal elhatároztam, hogy 
~-~·ősen beecsetelem mindkét szemét; megtettem és vártam a reactiót; nem 
JOtt, sőt a beteg nem győzte dicsérni állapotát. Ilyen erősen ecseteltük vagy 10 
napig és a beteget a kórházból elbocsátottuk ambulans kezelésbe. 

Hogy a pannus siccust felpuhítsa és feltisztulásra alkalmassá tegye, Jae
ger kankós váladékot inoculált a szembe, hogy nagy gyuladás támadjon rajta; 
~1gy~ncsak ezen czélból Wecker és mások joquirity magnak lisztjére vizet 
ontottek és azt így kiáztatták. A vizet ezután leszűrve a lisztről, a szemre cse
pegtették, ráöntötték vagy borogatták vele a szemet, szóval engedték, hogy 
h_~s~on a ?onjunctivára és a pannusra. A nem csípős folyadék hosszabb vagy 
rov~debb idő mulva igen heves hártyák képződésével járó ophthalmiát okoz. 
E~emte azt hirdették, hogy ez meggyógyítja a trachomás conjunctivitist; 
ke.sőbb megelégedtek azzal, hogy a pannust felpuhítja; most már elhagyta 
mmdenki. Jaeger eljárása veszedelmes lehet, az inoculatio hatása kiszámit
hatlan; jequirity semmit sem ér. 

...... 
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b) Operatív utoni gyógyítás. 

Minket magyarokat annál inkább érdekel a trachomás-szemgyuladás ope
ratív utoni orvoslása, mert a volt belügyminister ur (gróf Teleky) azt igérte 
az országházban, hogy hazánkban annyira elterjedt trachomás szemgyuladást 
operativ uton fogják meggyógyitani (! ?) Ily magas forumról jött igéretet nagy 
jelentőségünek kell tartanunk. 

A trachomás szemgyuladás nagyon acut eseteiben, ha a tekei kötőhártya 
is nagyon chemoticus, feszes, a bulbaris conjunctivát, de kiválóan az átme
neti-redőt scarificálni szokták. Pillanatra jó hatásu szokott lenni, sőt néha a 
betegség menetében valóságos forduló pontot hozhat. A scarificalást domboru 
éli.i. szikével, vagy a Desmarres által e czélra szerkesztett késsel csinálhatjuk; 
a fő, hogy a metszéseket a cornea szeléből kiinduló radiusok irányában csinál
juk, mélyen. A radius irányában haladó metszés, nem vág át annyi véreret, 
mint a harántul futó ; 5-6 metszés teljesen elég. 

Ugyancsak nagyon acut gyuladásnál: ha a chemoticus conjunctiva nagyon 
feszes, ráfekszik a cornea szélére; a szemhéjak is nagyon ráfeszülnek a szem
golyóra és a corneán genyes gyuladás jelei vannak az úgynevezett, incisiocanthi 
externit csináljuk : A külső zug alá az ollónak tompa szárát vezetjük és azt egész 
vastagságában az orbita széleig egy csapással átvágjuk. A metszésnél arra ügye
lünk, hogy annak iránya, a szemrés irányával egyvonalban álljon (Graefe 
Albrecht). Stellwag kissé alá és kifelé metszett. Az incisio után nem feszülhet 
oly erősen a szemhéj a szemgolyóra; a külső zugnál futó vérerek erősen vérez-
nek ezért az eljárás mint erős vérbocsátó is jól hat. , 

A szemrést tágítani szokták a cantho-plasticával. Epen olyan eljárás, 
mint az elöbbeni, de ennél még kivarrjuk a conjunctivát a sebszélekre, hogy 
azok többé össze ne nőhessenek; czélunk a szemrésnek maradó tágitása. Hasz
náljuk a trachomás szemgyuladásnál, ha már a szemhéjak is kezdenek zsugo
rodni és nagyon szorosan ráfekiisznek a szemgolyóra és mechanicus uton 
fenntartják a cornea izgatottságát. <.. 

A felsorolt operálások csak egyes tünetek megszüntetésére valók. A gra- · 
nulás szemgyuladásokat operatioval meggyógyítani már az ó-korban iparkod
tak. Hippokratesről irják, hogy a granulás conjunctivát kis fadarabokra csa
vai·t pamuttal dörzsölte, hogy az meggyógyuljon; ebből lett a később hires 
blepharoxisis. A nagyon gyuladt conjunctivából gyógyítás czéljából már Aetius 
vágott ki egy darabot. Ezt ajánlották Adams (Günthers Aufsatz. Ophth. Biblio
thek v. Himly 1816 Bd 11 St. I. pag. 46). Vetsch (Geschichte der Ophthalmic 
welche in England nach der Rückkehr der britischen Ai-mee aus Aegypten 
heiTschte.Aus dem Englischen übersetzt v. Michelis.Berlin 1817), Beer (Lehre 
v. Ophth. 1817 Bd. 2 pag. 137 és Bd. pag. 125), Walther, Feldmann, Tyrrel 
stb. Azonban ez az eljárás nem tudott általános elismerést szerezni magának. 
Lutens, Mackensi, Fano, de kiválóan Pih az egyes trachoma-csomókat vagdos
ták ki. A csoportban álló csomókat tömegesen vagdosta ki Stellwag, de csak a 
felszínes rétegekig mert metszeni; Meyer ily csomókat már mélyre ható metszé
sekkel távolitott el. A csomók abrasióját ajánlotta Galezowsky. Az egyes tra
choma csomókat a comedo módjára kinyomni Mandelstam ajánlotta először. 
Cuignett és nagyon sokan, például Korwetzky körmei közé veszi a csomót és 
úgy nyomja ki. Graefe Albrecht és Wecker a trachoma operativ orvoslását 
említésre sem méltatták. Mindezekből látható, hogy a trachomás szemgyula
dás operatív orvoslása olyan régi, mint maga a trachoma és ha valami kiváló 
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jó eredményt lehetett volna vele elérni, már régen elfogadták volna, mint 
általános orvoslást. 

Ujabb időben ismét nagyon lábra kapott az operatív eljárás. Reich (Gal
vanokaustik bei conjunctivitis follicularis. Klin. Monatsbl. f. Augenh. 1888. 
p. 56.) finom végü galvauokanterrel a magánosan álló csomókat csak szur
k~ja,. a nagyobb terjedelmü csomó-csoportot pont vagy sziget alakjában égeti 
ki. V1gnes L. (Presentation d'une malade atteinte de granulations et guerie 
pa; le mass~ge. Söciété franc cl'Ophth. VI. session. Arch d'Ophth. VIII. p. 279.) 
ac1du~ bon_cum finom porát hintette a conjunctivára és így massageálta azt. 
Abadrn (Tra1tement des formes graves de la conjunctivite granuleuse. Annal 
d'Oculistique T. XCVIII, pag. 178.) nagyon súlyos és makacs esetekben erősen 
s?arificalta a conjunctivát mindennap és ez után cuprum sulfuricumos glyce
rmnel (1 : 8-hoz) bekente. Schjephin (K. letichenjii trachomi Wratsch 1886) a 
tr~chomás conj_unctiv~ alá de~infitiáló orvosságokat fecske~dezett, hogy meg
olJe a trachomat okozo bactenumokats a trachoma meggyogyul. 

Az operatív orvoslással elért legszebb eredményeket, a königsbergi iskola 
hirdeti. Jacobson, de kiválóan Heisrath kimetszi az egész átmeneti-redőt 
de nem kíméli a beteg tarsust sem, sőt ~setleg ezt is egészen kiirtja. Vossiu~ 
1886-ban a szemorvosok heidelbergi congressusán előadást tartott a trachoma 
operat~~. orv?slás~ról: ő kiirtja az egész átmeneti-redőt, ha az beteg, de a 
szemheJI conJunct1vát is, sőt az egész beteg tarsust is, csak a szemhéj szélénél 
hagy belőle egy keskeny csíkot. Schneller (Ueber operative Behandlung des 
Trachoma, Arch. f. 0. Bd. 33., III. p. 113.). a trachomás conjunctivából 3-8 
mill. meter széles csikot vág ki. 

Az előadók mind nagyon dicsérik az eredményeket : a cornea betegsége 
(pannus vagy genyedés) javul, sőt meg is gyógyul, kiválóan ha utána rend
szeresen ecsetelünk. Azok, a kik a conjunctivából csak egy darabot vágnak ki 
azt állítják, hogy a visszahagyott darabban a csomók rohamosan eltünnek'. 
Azok, a kik az egész conjunctivát kiirtják, úgy vélik elérni czéljukat hogy meg 
kell gyó1S?7ulni a trachomás szemgyuladásnak, mert nem hagytak talajt, a hová 
a betegseg befészkelődhetnék. Azok, a kik még az egész tarsust is kiirtják, 
azt ál~itják, hogy a szemhéj nem veszti el működési képességét, sőt jobban 
záródik, mint az operálás előtt; a szemhéj megmaradt része nem zsugoro
dik össze. 

Hotz (Die Behandlung des Trachoma durch Auspressung der Körner im 
Gegensatz zur Excission der Uebergangsfalte. Arch. f. Augenh. XVI, p. 412.). 
nagyon, m~gt~madja azokat, kik conjunctiva kivagdosással kívánják a tracho
ipát gyogy1tam. Szomoru példákat hoz fel, hol a szemhéjak összezsugorodtak. 
0 a csomókkinyomását ajánlotta. - Cecchini (Nauro methodo di cura chirur
gica della granulationi conjuctivale. Gaz. d'Ospit. V., pag. 100.) a granulatio
kat éles kanállal kikaparta és azok helyét lapis pálczával kiégette. 
, Végre még egy operatiót kell említenem, a mely már meglehetősen régi 
es a melylyel a rosszul gyógyuló pannust akarták gyógyítani, ez a peritomia. 
A cornea szélénél köröskörül 1-2 millimeter széles csikot vágunk ki a con
~unctivából, vagy ilyen csikot kiégetünk (peritomia ignea) sőt lapis pálczával 
is tették ezt. Az operatióval a pannust tápláló vérerek szétroncsolása a czélunk. 
Kevés a haszna. 

Én még assistens-koromban massage-al próbáltam a chronicus tracho
i;nát orvosolni, kiválóan olyan eseteket, hol a kocsonyás csomók nagyok voltak 
es nem lehetett őket kinyomni. A massaget a következőleg végeztem: cocain-
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nal érzéstelenitettem a szemet és a szemhéj alá a Jaeger-féle spatula keske
nyebb végét toltam, az illető szemhéjra rátettem hüvelykujjamat és a spatu
láv~l majd perpendicularis, majd circularis irányu mozgásokkal dörzsöltem a 
conJnnctivát. Az átmeneti-redő massagejánál a spatulát jól feltoltam, - az 
alsónál persze lefelé, - hogy annak széle rátámaszkodjék az átmeneti-_redőre, 
kívülről a szemhéjra téve ujjamat, mintegy ellennyomást eszközöltem a spa
tula szélére, így mozgatva ide-oda a spatulát, szétdörzsöltem a trachoma-cso
mókat. A massage után sokszor egész tömege a kocsonyás anyagnak jött a 
szemrésbe. Hetenként csak kétszer szoktam massaget végezni, a többi napo
kon ecseteltem. A massaget a betegek jól tűrték és mondhatom elég jó ered-
ményt értem el. · 
. Ezek volnának tanulmányaimnak eredményei; nagy megnyugtatásomra 
fog szolgálni, ha velük a közjónak csak egy parányit is használtam. 

19. 

A FÜLGYÓGYÁSZAT VISZONYA AZ ORVOSI TUDOMÁNY 
TÖBBI ÁGAIHOZ. 

Dr. BőKE GYULA egyetemi tanártól. 

Az orvosi tudomány összeségében oly terjedelmes anyag, hogy egyes ember 
azt hatalmába keríteni és tökéletesen elsajátítani alig képes. 

Nem szólok a boncztan, az élettan, a szövettan, a kórboncztan és egyél:)b 
elméleti szakmákról, melynek mindegyike egy buvár foglalkozásá,t igénybe veszi, 
csak a gyakorlati orvosi tudomány egyes ágairól, a sebészetről és a. belgyógyá
szatról, valamint ezek különféle szakmáiról kívánok megemlékezni azon tény 
bebizonyítása végett, hogy alig létezik jeles sebész, ki egyszersmind kiváló bel
gyógyász vagy jeles belgyógyász, ki egyszersmind kitünő sebész lehetne, ép oly 
kevéssé, mint hogy ezek egyike a nőgyógyászatot, a psychiatriát, a szemészetet, 
stb. tökéletesen birtokába ejtheti. 

Tagadhatlan tény, hogy bár az orvosi tudomány végczélja minden betegség 
felismerésére és gyógyítására irányul, kifejlődését mégis csak különböző kuta
tások által érte el; a tudomány egyes részeiben való buvárkodás által lehetővé 
vált a gyógyászatot mai álláspontjára emelni és alig képzelhető, hogy tökéle
tesbitése más módon elérhető volna; kell hogy minden egyes szakmában külön
böző és különösen arra alkalmas erők kutassanak és munkálkodjanak, hogy az 
orvosi tudomány szilárd és valóban tudományos alapon állhasson. 

De nemcsak az orvosi tudomány te1jedelme, hanem annak különfélesége 
és szakmáinak sajátságossága más és más egyéniséget igényel, mert mivelésé
hez és előbbreviteléhez úgyszólván világra hozott képességek kívánatosak; a 
kéz, a szem, vagy a hallószerv meg nem tanulható ügyessége a gyógyászat egyes 
ágainak fejlesztéséhez és gyakorlatához elkerülhetlenül szükséges, mert csakis 
az, ki ezen természetadta tulajdonokkal rendelkezik, válhatik például kitünő 
sebészszé, lehet megbízható górcsövész vagy ügyes hallgatódzó. 

Noha mindez a valóságnak megfelel, az orvosi tudomány egyes ágai egy
mással mégis oly szorosan függnek össze, egészítik ki magukat oly módon, 
hogy azok mindegyikének ismerete, ha nem is gyakorlása, a tudomány helyes 
felfogása és elsajátitása végett kívánatos és czélszerűnek mondható, minthogy 
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a gyógyászat egyes szakmáit ezen összefüggéstől kisza~itani a legnagyob~ hiba 
volna. Az, ki az orvosi tudomány megtanulására szánJa m~gát, annak mmde~ 
egyes szakmáiban és így a fülgyógyászatban is kimüvelödme kell, ha az um
verste medicinre doctor czímének a valóságban megfelelni is akar. 

Mielőtt a fülgyógyászat viszonyát az orvosi tudo~ány többi á~aihoz tag
lalnám kifejlődésének történetét; röviden vázolni óhaJtanám, az thrnzem, hogy 
ez is b~bizonyitani fogja az orvosi tudomány fentemlitett fejlődési módját; mer~ 
csakis különleges kutatások tették lehetővé, hogy a fiilgyógyászat az orvosi 
tudomány egyik szakmája lett. . . 

Emberi fogyatkozások mindig voltak és az orvosok törekvése mmdig azo~
nak gyógyítására volt irányitva; már a legrégibb irodalomban találunk a hallo
szerv bántalmainak gyógyitására czélzó eljárásokat följegyezve, hiányzot~ az?~
ban a hallószerv helyes ismerete és ennek következ~ében ar;n.ak bete~segeirol 
a legalaptalanabb nézetek uralkodtak, azoknak gyogykezelesern pedig a leg-
kezdetlegesebb és legkalandosabb módszerek alkalmaztattak. . . 

Mindenekelőtt szükséges volt, hogy a hallószerv alapos boncztam is~ere~e 
megteremtessék, továbbá hogy kóros elváltozásai kórbonczolások által all~p.i
tassanak meg, miáltal az orvosok meggyőződhessenek, ho_gy a hallós:er~ muk?
dési zavarai szintúgy mint a test egyébb szerveiben csalns egye_s reszemek ~s 
szövetelemeinek kóros elváltozásai által jönnek létre. Hosszu idő telt el, IDlg 
eayes buvárok serény munkássága által ezen fokra jutottunk ; csak az 50es 
é~~kben lettek ezen különleges vizsgálódások eredményei egyesitve é~ r;yerte„a 
fülgyógyászat tudományos alapját, sőt a hallósz~rv vizsg~latára szolg~lo eszko
zök és módszerek is csak ezen időben lettek tokéletesbitve, mert regebben a 
dobhártya vagy a dobüreg alapos megvizsgálásáról élőnél az arra alkalmas esz
közök hiányában szó sem lehetett. . 

Ma mindezen segédeszközökkel rendelkezünk, a hallószerv b_or;cztam 
ismerete majdnem a tökéletességet érte el, a kórboncztan, noha ez. im~yban 
még sok a megfejtendő, a fülbetegségek legnagyobb részének termeszetetJel
deritette; a hallószerv működéséről sok és alapvető vivmánynya~ rendelkezun~, 
azonban több homályos tény létezik ez irányban, melyeket az elettannak meg 
földeritenie kell. A mi a fülbetegségek gyógyitását illeti, a fülgyógyá~zat az 
orvosi tudomány akármely ágával ez irányban egy sorba helyezked~eti~; o?a 
jutottunk ma, hogy a hallószerv kóros elváltozásainak legn~~obb_ reszet kor
jelezhetjük és legtöbb esetben i:nü.ködési_ kép~.sségé~. h~l~;·eall~t~atJn,k yagy oly 
fokon megtarthatjuk, hogy az illetők mmt kozremukodo tagjai a tarsadalom-
nak, továbbra is megmaradhatnak. , , . 

A fi.i.lgyógyászat mint különleges szakma, a halloszerv bantal~amak f~!
ismerésével és gyógyításával foglalkozik ugyan, azonban a szakm~nak elsa1a
titása csakis általános orvosi ismeretek mellett lehetséges; a halloszerv ban
talmai az egész szervezet elváltozásaival oly szorosan függne~ ö~sz~, h?gy a 
kölcsönösség és egymáshoztartozás azokat egy fel nem ~)Onthato k~.rke_P~e ~la
kitják. Ezen összefüggése a fülgyógyászatnak a gyakorlati orvostan ,to?bi agaival 
oly szoros, hogy sok esetben a fülbetegségek felismerésében valo Járatlanság 
hiányos általános orvosi tudással jár. „ . 

A hallószerv élettani elváltozásainak alapos isi:ierete nélkul. fel s~m f~g
hatjuk az észbeli tehetségek fejlődését, nem tudhatJuk, hogy ~ikor es i;nly 
módon kezd a gyermek hallani és mi oka annak, hogy az észbeli ~e?yomasok 
utja miért marad némely esetekben elzárva, betegségek ;agy ~lagr~hozo,tt 
rendellenességek okozzák-e a hallásképesség elmaradását es a suketnemasag 

létrejöttét; remélhető , hogy a fülgyógyászati isme~etek ~ltalá~osit~sa fol~tár; 
a süketnémák száma szintúgy csökkenni fog, a mmt a himlőoJtás ota a himlő 
folytán megvakultak mindinkább ritkábban fordulnak elő. . 

Mily befolyást gyakorolnak a fülbetegségek felnőttek lelki állapo~ára: lát
hatjuk a si.i.keteknek elzárkozottsága, kedvetlensége és gyanuskodásábol, ~.s az 
elmebeli tevékenység mily zavarai állanak be alanyi hangbenyomás~k, fulz?
gás és hallucinatiók folytán tudni fogja, a ki elmebetegekkel foglalkozik. A ful
betegségek felismerése és azoknak szakszerü gyógykezelése által a legtöbb eset
ben mind ezen bántalmak megakadályozhatók lennének. 

Szédülési tünemények, az egyensúly és a t~jékozási tehetség zav~rai igen 
sokszor egyes egyedül fülbántalmaktól származnak, melyeknek fehsr:ierése 
nélkül ezen irányban egyáltalában a kórismét tudományosan okadat~lm l~he
tetlen. Az arczideg hűdése, valamint egyébb ideges tünemények a trigemmus 
mentén szinte csak a hallószerv kóros elváltozásainak alapos ismerete utján 
kórismézhetők tudományosan. 

Mily állást foglal el a törvényszéki orvos a hallószerv sérüléseinek hivata
los szakvéleményezésénél, ha a fülgyógyászatban járatlan és a katonas?rozá~
nál müködő orvos hogy ítélhet fülbántalmak fölött, ha azokat nem ismeri? 
Simulánsok által félrevezethető és nehéz fülbántalmakban szenvedőket beso
roztathat. 

Az összefüggés, mely hagymáz, tüdőlob, vörheny, diphteritis, bujakór és 
gümőkórnál az általános tünemények és a hallószerv bántalmai közt létezik, 
csakis ezen utóbbiak alapos kórtani ismerete által érthető. Mily gyakran 
történik, hogy komoly és nyugtalanító agytünemények sopor, öntud~tnél~ü~.i
ség, görcsök, stb. csakis a dobüreg bántalmaiból származnak és fehsmer~suk 
és rendszeres gyógykezelésük által megszüntethetők. Nem ritkán metastatikus 
elváltozások a tüdőben, izületekben és más szervekben egyes-egyedül a halló
szerv bántalmaiból indulnak ki s megakadályoztatásuk csakis azoknak ideje
korán foganatosított gyógyitása által érhető el. 

A csecsnyujtvány üregének megnyitása tagadhatlan vívmánya a fülgyó
gyászatnak, ennek tudományos elsajátítása nélkül az indicatió, hogy műtét 
mikor történjék, lehetetlen, de a megnyitás technikai kivitele sem lehetséges 
fülgyógyászati ismeretek nélkül; a sebész ezen műtétnél nem egyedül a táj
boncztanra támaszkodhatik, :figyelembe kell vennie a hallószerv physikai fel
adatát és ismernie kell működési képességét, hogy ezen műtétet, mely ugy az 
illető életére, mint hallóképességének megtartására nézve nagy fontossággal 
bir, kellően végrehajthassa. · 

A fülgyógyászatnak összefüggése az orvosi tudomány összeségével ~ly s~.o
ros, hogy alig képzelhető, miképen lehetséges annak birtokában lei:m ~, ful
gyógyászat ismerete nélkül; a tudományos gondolatmenet, a combmat10i;iak 
logikai egymásutánja hézagos, ha hiányos iskolázás folytán a beteg megvizs
gálásánál a hallószerv figyelmen kivül marad. . 

A fülgyógyászat az orvosi tudomány kiegészítő részét képezi, a gyakorlati 
gyógyászat minden ágával szorosan összefü,gg, uB'! ~ogy az orv.osi kikéP.ezt~~és 
tökéletességének érdekében annak tanitása es elsaJátltása elkerulhetlenul szuk
ségesnek mondható . 
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20. 

JODOFORM ÉS ARISTOL. 

Dr. RrnHTMANN MóR-tól. 

((Az antisepticus sebkezelés korszakának egyik kinövését az új antisepti
cumok szakadatlan keresése képezi11, mondja egyik fiatal sebészünk egy, a 
sebkezelésröl irott munkájában. S valóban nem jellemzi jobban az · új seb
kezelés korszakát semmi sem, mint ama lázas keresése ((újabb 1> meg <e legújabb», 
<cjobb1> és <clegjobb)) szereknek. Lister megkezdi az antisepticus kezelést a 
carbol alkalmazásával, Thiersch a salicylt használja, Ranke a thymolnak ad 
előnyt, Brovn a benzoet dicséri; majd megpróbálják a kátrányokkal, balzsa
mokkal és illó olajokkal, ezeket fölváltják a növénysavak, míg a jód és jodoform 
nem veszi át az antisepticus kezelésben kiváló helyét. A higanysublimat is 
méltó társául szegődik az előbbiekhez s bár a legújabb napokig szakadatlanul 
folyik az új szerek keresése, ez idő szerint a carbol, a jodoform és a sublimát 
uralják a tért. 

De legyen a szer, melyet a sebkezelésnél alkalmazunk, akármi, használja 
Lister, Nussbaurn és Volkmann előszeretettel a carbolt, Mosetig a jodoformot, 
Schede a sublimátot, abban mégis mindegyik sebész egyetfrt, hogy a még fiatal 
fertőtlenitő sebkezelés jó eredményének legkiválóbb oka végre is a sebkezelési 
technikában keresendő.Mert hiszen hát mik is a leginkább használt antisepticu
mok? A carbol, a jodoform, a sublimát mind megannyi méreg, melyek helyileg 
is izgatva a sebet, helyi és általános mérgezési tüneteket, néha még halált is 
okozhatnak s ha van valami, a mi az új szerek keresését igazolttá teszi, úgy 
az azon iparkodás, hogy olyan szerek nyujtassanak a sebésznek, a melyek 
mentek legyenek a fentemlitett káros mellékhatásoktói. Mert, hogy mily kelle
metlen mellékhatása van pl. a jodoformnak, azt mindenki jól tudja, a ki 
jodoformmal kezelt, vagy a kit jodoformmal kezeltek. 

Egyik legcsekélyebb ugyan, de a betegre és orvosra nézve egyaránt legkel
lemetlenebb mellékhatása a jodoformnak, intensiv, kiállhatatlan, mindenki 
által ismert és különösen a laikusban <cgyanúti> keltő szaga. S bármennyire is 
iparkodjanak legújabban a jodoformszagot illó olajokkal, tonka-babbal, pörkölt 
kávéval és más mindenféle szerrel leplezni, a jodoformmal kezelt egyént mégis 
nem szívesen fogadjuk a társaságunkba és bizony nemcsak elkényeztetett szag
lással biró hölgy forditja el fejét, ha az utczán ily szerencsétlen szagu ember 
mellett elhalad. 

Másik rossz mellékhatása, hogy helyileg izgatja a sebet és annak környékét. 
Harmadik és legsúlyosabb mellékhatása az általános mérgezés. Melyik 

orvos ne tapasztalta volna, hogy egyik vagy másik patiense a jodoform hasz
nálata alkalmával kisebb-nagyobb hőemelkedésben, föfájásban, étvágytalan
ságban vagy álmatlanságban ne szenvedett volna? De ez még hagyján. Hanem 
tudunk eseteket, hol a jodoform hosszabb időn át tartó hőemelkedést, igen 
erős szívdobogást, sőt collapsussal végződő érlökést okozott. S hányszor észleltek 
már elmezavarodást és egyáltalán majdnem minden, különösen pedig a vesék 
részéről kisebb vagy nagyobb mérvű zavarokat, melyek még akkor is tartottak, 
mikor már a jodoform használatával fölhagytak. 

S mindamellett kénytelenek voltunk bevallani, hogy a jodoform sok 
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bajnál teljhatalmú szer s bármennyire is sajnáljuk kellemetlen mellékhatásait, 
mégis használjuk és pedig használjuk elég sürüen. Gyakori használatának oka 
azonban mégis csak annak tulajdonitható, hogy mindeddig az új szerek kere
sőinek nem sikerült oly gyógyszert adni az orvosok kezébe, mely a jodoformot 
kiszorítani képes lett volna. 

Seregestül jőn~ek az új szerek, akad is mindegyiknek egyegy pártfogója és 
n~gy har~nggal adJák tudtára a tudományos világnak az újszülött létezését, de 
bizony mmd zsenge csecsemőkorban vész el, dicstelenül. . . S mennyi a szerek 
száma, melyek elpusztulnak, még mielőtt léteztek volna. 

Egy új szert akarok bemutatni, a mely szer kisded ugyan még, de életre való. 
Ha jodkaliumban oldott jodot alkalikus thymololdattal összehozunk barna

vörös csapadékot kapunk és ez az aristol, melyet bemutatni van szeren~sém. 
Mielőtt az aristol gyógyhatására áttérnék, legyen szabad ezen szer physikai 

és vegyi sajátságait nehány szóval emlitenem. 
Az .aristol b~rnavörös, alaktalan,fa és szagtalan - és ezt itt mindjárt kez· 

cl.etben is hangsulyozom : szagtalan por, mely vizben, alkoholban és glyce
rmben, nem zsiros olajokban, collodiumban, retherben igen könnyen oldódik; 
utóbbi oldatból azonban alkohol segitségével hamar kicsapódik. A fény behatá
sára változást szenved, a miért is sötét üvegekben tartandó és prreparatumai is 
ugyanazon okból hidegen készitendők . 

, .~z aristol magában előnyösen egyesíti a thymol és jod sajátságait, a 
nelkul, hogy azoknak káros tulajdonságaival is birna. Míg egyrészt birja a 
thymolnak ama nem eléggé dicsérhető hatását, hogy a szöveteket nem izgatja, 
fölszivódva nem mérgező, nem kellemetlen szagu s így, mint amaz is, külö
nösen nagy kiterjedésü égési sebek kezelésénél alkalmazható, addig nem bír 
olyan illékonysággal, mint a thymol. - Míg másrészt - a jod és készít · 
ményeivel összehasonlítva - osztozik azoknak ránk nézve kellemes sajátságai
ban, mégsem izgatja a sebet, fölszivódva mérgezést nem okoz és szintén nem 
oly illékony, mint emezek. Eddigelé én csak egy rossz sa,játságát ismerem, 
s ez az, hogy vízben nem oldódik. 

Eichhoffe, az elberfeldi városi kórházak bör- és bujakóros osztályának 
f~orvosáé az érdem, hogy az aristolt először használta és figyelmessé téve ezen 
ÚJ szerre az orvosi világot, ma -- bár csak ez évi februárban vétetett először 
használatba - számos követőre talált. Némethonban, Spanyol- és Franczia
országban eddig, tudtommal, 17 orvos tette közzé kísérleteinek eredményét és 
valamennyi csak jót tud mondani róla. Az eddig közölt esetek száma, 
m.el:rekről ~n .. tudomást szerezni képes voltam, meghaladja a 300-at, mely esetek 
korul 46 kulonböző betegségről tétetik említés. 

De lássuk sorrendben az egyesek véleményét, melyeknek előrebocsátása 
után bátor leszek saját szerény tapasztalataimat is hozzátenni. 

Eichhoff'* az Unna-féle havi füzetekben említést tesz egy esetről, melyben 
ulcus varicosum et eczema· parasitarium volt jelen egy betegnek mindkét láb
szárán, mely 10 százalékos aristol-kenőcs alkalmazása mellett 7 nap alatt 
meggyógyult. Különösen érdekes egy lupus-esete (lupus exulcerans faciei), 
m.ely a kezelés megkezdése alkalmával oly kiterjedésü és állapotu volt, hogy 
E1chhoff, a mint ő maga állitja, alig veite komolynak a gyógykezelést, kevés 
reményt táplált a javulás iránt, teljes gyógyulásra meg már gondolni sem mert. 

. * Eichhoff: « Über clie clermato-therapeutische Wirksamkeit einer neuen Jodver
bmclung des Aristol» . Monatshefte ffu' prakt. Dermat. X. köt. 1890. 2-ik sz. 
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A beteg orra az évek során át tartó baj következtében a csontokig _hiányzott; a 
bal alsó szemhéjon hatalmas ektropium, mindkét arczfél, a felső aJk, valaml1:1~ 
az alsónak jó része szennyes, odaszáradt genyes pörkkel bevont, az ulcerat10 
határán a felhám, a száj, orr nyákhártyája és a szem conjunctivája számo_s 
lupuscsomóval fedve. Beteg nem tudja szemét lecsukni, száját nem képes kinyitm. 
100/o-os aristol-kenőcs alkalmaztatik a sebek kellő tisztitása után naponként 
3-szor, és a szegény beteg négy heti kezelés után meggyógyul, a lupusnak 
semmi nyoma és az ektropium is szépen javult. Ezen klassikus eset arra 
inditja Eichhoffot, hogy kimondja - és mint látni fogjuk, számos más lupus
eset igazolja mondását - miszerint a lupus ellen eddig alkalmazott szerek 
közül az aristol a legjobb, mert a míg a pyrogallus-sav, a sublimát, az ~rsen 
hatása csak egyoldalu, a mennyiben a baj okozóit: a tuberculosis bamllust 
elpusztitják ugyan, edző hatásuk következtében a seb gyógyulását a~adályoz
zák, addig az aristol, úgy látszik, nemcsak specificus mérge a lupus bacillusának, 
hanem egyidejüleg szép sarjképződést és gyógyulást. is eredm_ényez. . . 

Használatba veszi ő még az aristolt psoriasis vulgans, mykos1s tncho
phytina capillitii és más bajoknál, mindenütt többé-kevésbbé jó eredménynyel. 
Csak ulcus molle esetében nem tud vele boldogulni és kénytelen a jodoformhoz 
folyamodni és bevallani: hogy vannak esetek, mikor a jodoform souverain 
marad és az aristol által ki nem szoritbató. 

Schuster 1 Aacbenben, ugyancsak Unna havi füzeteiben az orrgaratban 
székelő bujafekélyek gyógyitásáról szól, a mikor az aristol a jodoformot töké
letesen helyettesitette. Hosszu alkalmazás után sem észlel toxicus hatást. Pso
riasisnál, épúgy mint Eicbhoff, ő is észlelte az aristol kitünő hatását és ily esete~
nél különösen az aristolnak collodiumoldatára tesz figyelmessé, mely a sebze
sekre egyenletesen és minden reactió nélkül alkalmazható. . .. 

Schirren 2 Lassar magánklinikájából psoriasis 10 esetét. közh a berh~i 
<<Klinische Wochenschr,))-ben. Mind a tiz eset tisztán csak anstollal kezeltetik 
és 6-12 nap után prompt gyógyulás mutatkozik. A szer 10%-os kenőcs alak
jában vétetett alkalmazásba. 

Swiecicki 3 Posenben volt az első, a ki az aristolt a nőgyógyászatban, a 
nemi szervek különböző bántalmainál alkalmazta és bár 20 esetet közöl, 
egyiknél sem tapasztalt az aristol mellett káros hatást, s noha nagy adagokban 
volt kénytelen ezen szert használni, mérgező tüneteket egyszer . sei;n látott. 
Szerinte mindenesetre ép oly jól hat, mint a jodoform, ha nem is Jobban, a 
nélkül, hogy amannak két kiválóan kellemetlen sajátságával is b~rna. Endome· 
tritisnél 1 grm. aristolt tartalmazó pálczikákat alk~l.maz, eros10-~at 10°(o:os 
olaj-oldatba mártott vattatamponokkal kezel, parametritis-t, byperplasia cervic1s-t 
és eczema vulvrn-t is gyógyit. 

Az aristol alkalmazására egyrészt Eichboff, Schirren és Schuster ered
ményei, másrészt Biernacki érdekes kutatásai vezették, melyek s~erint t?bb 
antisepticum összekötése, azok antisepticus hatását növeli és ped1~ annyival 
inkább, ha szerves antisepticumot (itt a thymol) szervetlennel (az anstolban a 
jod) hoznak össze. 

1 Schuster: <<Aristol bei der Behandlung der nasopharyngealen Syphilose .nebRt 
einigen Bemerkungen über Aristol.» Monatshefte f. prak. Dermat. X„ köt. 1_890. 6-1k .s7.. 

2 Schirren: «Das Aristol in der Behandluug der Psoriasis». Berlmer klm. Wscbrift. 
1890. 11-ik sz. 

8 Swiecicki: e Das Aristol in der Gyna.ecologieo. Oestr. ung. Zentralbl. f, die medizin. 
Wissenschaften. 1890. 2-ik sz. 

Kiváló érdekkel bir Brocq 1 egy esete, melyet a Société médicale des 
Hópitaux de Paris-ban f. é. áprilisban tartott előad~sa alkaln;ával bemut~to~t. 
Az ~istol kiváló gyógyitó képességéről tesz tan;isagot, te~mes~etesen szi~ten 
fölemlitve azon két sajátságát (hogy nem szagos es ne~ mergező), m~lyek alt_al 
a jodoform előtt előnyben réazesül. A kóreset ~gy, carcm~.ma epithehal~ cutis, 
felhámrák az arczban, mely az ajaknál kezdődik es elterulve az arczf~len, az 
alsó szemhéjig huzódik. Brocq pusztán sajnálatból vette át a beteget egyik colle
gájától, meglévén győződve, hogy ily kiterjedésü ulceratiót nem lesz. ~épes 
hegesedésre birni s mivel már minden más szer hatástalan maradt, k1serlet
képen megpróbálkozott az aristollal és - « l' ~ristol me parait sup~meure . a 
l'iodoforme)) - az aristol fölülmulni látszik a JOdoformot, a hegesedes a 6-1k 
napon kezdődik, a kezelés 20-ik i;apj,án pe.~ig tökélete? . g~ógyulás áll be: -
Közölt észleleteiben van még mas rakszeru alak : syphihs es lupus exulcerans 
pedis. Szivesebben alkalmazza a tiszta port, mely neki kiváltkép lupusnál jobb 
szolgálatot tett, mint a kenőcs. . . , , , . 

Seifert 2 würzburgi magántanár az ottam bnJako~o? osztalybo~ isme:tet 
17 esetet közülök ulcera crurist, lupus exulcerans facie1t, ekzema, mtertngo, 
psoriasis és az orrban valamint a garatban levő ~iterjedt syp~ili~iki:s ~ekélyeket. 
Mind megannyinál jó eredmény s bár a~ ,ans~?lt nag;rk1terJ.edesu lábs~ár· 
fekélyeknél alkalmazta, melyek _nagy felsz1v? felulettel bn:tak, JOd sem a y1ze
letben, sem a nyálban, a hol pedig leghamarabb mutatkozik, nem volt kimu-
tatható. 

3 
• 

Ugyancsak Seifert orr- és gége-ambul~toriumáb~l . J!ughes-t~l bu~nk 
rhino-pharyngitis sicca, rhinitis atrophica s1mplex, ~himt_rn_ ~troph1ca: foot~~a, 
laryngitis sicca, larY:ngi~~s syphilitica,. valamint , con~uncti_vitis, chr?n~ca to~b 
esetét, a melyekből k1derul, hogy_ az . ar1st~l orr- es. gege~a.J~kn~ melton s?r~
kozik a jodoform fiatal rokonai, a JOdol es a soz0Jod~lkes~1t,meny:k ,mell~ ~s 
használata különösen ott indicalt, a hol a nyá~hártyak k1valaszto, k~pe~seget 
akarjuk elősegiteni. Mint a jodoformot helyettes_1tö szer az orr -~~besz1 bantal
mainál sebészi műtéteket követő utókezelésnél JÓ hasznát vehetJuk. 

O;renanál szebb eredményt mint Löwenstein,4 ki betegeit aristollal kezelte, 
alig látott valaki. Meg akart győződni az ai;istol tiszta hatásáról s azért az, orr 
kimosásához csak sós vizet használt, mely tudvalevőleg egy maga nem kepes 
az ozama tüneteit megszüntetni. A kimosás után aristolcolcollodium,ol~a~tal, 
melyhez egy kis ricinusolajat kevert, ecsetelte az orrt, é~ ~zon :ne~gJ:őz,odesre 
jutott, hogy ama két főhatást, melyet az oza=ma kezelesenel ele1·m kivanunk, 
t. i. a bűz és új kérgek keletkezésének megakadályozását, nem csak hogy az 
aristollal elérte, de elérte oly rövid idő alatt, mely alatt más szer alkalmazásakor 
alig állott be még csak csekély javulás is. . .. , . 

Francziaországban, az aristolnak Brocq-on. k1vul alkalma~oJa találk~zot~, 
a ki ezen új szert szintén a jodoform elé teszi: Ott, a hol az ille~ szabaly~it 
még mindig szigoruan veszik és a hol egyszersmm~ ép „ a .. «franczial) betegseg 
következtében talán a legtöbb jodoformot fogyasztJák, orommel fogadnak oly 

1 Brocq: aLarge épithélioma superficiel ulcéré de la face rapidem_ent cicatrisé par 
l Oudre d'Aristol · - action cicatrisante de cette substance.» Bulletms et mémoues 
a P ' · · 8 13 'k de la Société médec. des hopitaux des Pans. 1 90. ·l sz. . . 

2 Seifert: «Ü.]:Jer Aristol.» Wiener kliniscbe Wochenscl~rift. 1890. 1~-1k s~ám., 
a Ifoghes: "Uher Aristol». Deutsche med. Wochenschnft. 1890. 18. es 19-1~ szam~k. 
• Löiven.~tein: «Das Aristol in der Behandlung der Ozrena. » Internat10n. klm. 

Rundschau. Wien, 1890. 20-ik szám. 
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szert, melylyel kezelve, mégsem kénytelenek társaságban a tisztességes távol
ságnál távolabb maradni. 

Gaudin 1 az, a ki psoriasis vulgaris két, ajk- és penia-schanker három, 
eczema két eseténél használta az aristolt és azt állitja, hogy ez mindenütt jó 
eredménynyel alkalmazható, a hol a jodoformot használni szoktuk. Különösen 
dicséri az aristolnak hegképző tulajdonságát. 

Neisser tanár 2 eredményei, mint Eichhoffé is, ulcus molle-nél negativek 
maradtak, úgyszintén lichen ruber és gonorrhooanál; ellenben lupusnál, a 
lues késői alakjánál, mirigyabscessusok és bubomütétek után sikerrel használja 
az aristolt és dicséri nem mérgező hatását és szagtalamágát. 

Soler y Buscalla 3 különböző syphilitikus bántalmaknál alkalmazza az 
aristolt és különösen utt lát jó eredményeket már egynehány aristolkötés után 
is, a hol a jodoform csak izgatólag tudott hatni. 

Rohrer 4 több mint 20 .esetben használta a szert az influenza-járvány után 
gyakran föllépett acut és subacut fülbántalmaknál. A külső füljárat kimosása és 
megszoritása után a meatus externusba és a dobüregbe aristolt fújt, · vattával 
betömi a beteg fülét, mely a váladék bősége szerint gyakrabban vagy ritkábban 
újjal fölváltható. 

Szivesebben használja a tiszta port, melynek hatása alatt a váladék csak
hamar csökken és a dobüreg nyákhártyája elsimul. Rhinitisnél és az ozama 
különböző alakjainál is az aristol-befuvások sikerre vezettek, miért is Rohrer 
véleménye szerint az aristol hatása jobb, mint a más ismert szereké, sőt a bórsav, 
jodoform és jodol jó hatásait is fölülmulja. 

Aristollal kezelt lupus-nak egy újabb esetét a berlini bőrgyógyászati egye
sület márcziusi ülésén, majd egy lupus erythematodest ugyanott a májusi 
ülésen mutat be Rosenthal.5- 6 Mindkét beteg állapota paquelinezés mellett 
alkalmazott aristolkenőcsre lényegesen javult. 

Chronologikus sorrendünkben ismét a párisi Gaudin 7 szólal meg és a 
párisi Société de Médecine pratique-ban rámutatva előbbi sikeres eredményeire, 
három, az általános sebészetből vett esetet tárgyal, melyeknél nevezetesen 
egy könyökresectió után, egy méh-epithelioma és egy endometritis sebészi keze
lésekor az aristolt használta, a mint rendesen a jodoformot alkalmazni szoktuk 
és az új szer szerinte végre mégis mindama óhajokat látszik teljesiteni, 
melyeket a jodoformot helyettesitő szerek:nél már oly régen kerestünk. 

Ha már a felnőtteknél is kellemetlenül hat a jodoform, természetei!, hogy 
alkalmazása a gyermekgyógyászatban még terhesebb; hiszen a jodoform 
szaga a gyermekekre nézve még kiállhatatlanabb, a mihez az is járul, hogy a 
gyermekeket erősen felizgatja és mi sem természetesebb, mh:it az, hogy a gyer
mekek sebkezelésénél még inkább óhajtanánk oly szert, mely a jodoformot 

1 G1tndin: d }ariRtol r1an R lAR maladies de la pean et les plaieR cutanées en general.» 
J ournal de Derm. et Syphil. 

2 Neisser : «Ueber das Aristol». Berl. klin. vVschrift, 1890, 19. sz. 
3 Soler y Buscalla : «Aristol». Revista de cienciaR médicas de Barcelona, 1890. 8. sz. 
• Rohrer: «L'aristol». Archivos intern. de Laringol. Otolog. Rinologia. 1890, 2. sz. 
5 I!,osenthal : «Ueber das Aristol>i . Sitzung der derm. Vereinigun'g zu Berlin vom 

4. Marz, 1890. Deutsche Med. Ztg., 1890. 21. sz. 
6 l;tosenthal: «Lupus erythem atodes». Sitzung der c1erm . Vereinigung zu Berlin 

vom 6. Mai 1890. Deutsch e Mecl. Ztg., 1890. 41. sz. 
7 Gaudin : •L'Aristol en chimrgie et c1ermatologie» . Société cle Méc1ecine pratique 

a Paris, 15 Mai. Journ. de Méc1ec. de Paris, 1890. 23. sz. 

helyettesíteni képes lenne. Ily szernek mondja Guera y Estapé 1 spanyol gyer
mekgyógyász az aristolt, melyet 20 esetben sikeresen alkalmazott. Különösen 
érdekes egy esete, a hol egy gyenge, scrophulotikus, lymphatikus gyermek_ről 
szól, a kinek 8-ik bordáján tyuktojásnyi genyedző seb volt. Hogy meggyőződjék 
az aristol tiszta hatásáról, szántszándékkal került minden antisepticumot és 
csak felforrt, meleg vízzel mosva a sebet, aristolport hintett a sebre, miközben 
belsőleg vasjodürt rendelt. Már 24 óra mulva a genyedés megszűnik és 12 napi 
kezelés után az ulceratió egy real (egy 1 négyszög cm. területü pénznem) nagy
ságnyi területre húzódott vissza. - Esetei . közt van még idült coryza és 
ulceratiók a parotis táján. 

Mint felszivó szert alkalmazta Pollak Prágában 2 más jodprreparatumok 
helyett. Észlelés alá került struma congenita parenchymatosa egy esete, a hol 
10%-os aristolvaselin behatására 14 nap mulva, a golyva igen megapadt, rövid 
időre rá a struma már alig észlelhető. Epididymitis 3 eseténél 10 O/o-os aristol
kenőcs 1 O napi használatára a mellékhere visszanyeri eredeti térfogatát; 
úgyszintén sikerült neki parametritis 3 esetét is 50/o -os kenőcscsel gyógyitani; 
tuberculosuR nyirkmirigyloboknál azonban a kóros állományoknak bár hatá
rozott, de sajnosan ! csak tökéletlen visszafejlődése sikerült. 

Míg Eichoff és Neisser ulcus molle-nél nem láttak eredményt az aristollal 
és kénytelenek voltak ismét a jodoform hoz fordulni, addig - csodálatosan -
lVíeyer Berlinben 3 az aristolt ép ulcus molle kezeléséhez tartja kiválóan 
alkalmasnak. Hogy mennyiben van az eddigi majdnem mindenben összhangzó 
vélemények között ezen egy külön véleménynek létjoga; - a kezelés .minősé
gében rejlik-e az ok, hogy az egyik képes jó eredményeket fölmutatm, a hol 
mások kénytelenek lemondani egy általuk megkezdett szerről, egy másik, 
rájuk nézve épen nem kedves szer javára - azt itt, a hol csak kivonatosan 
adom a közölt eredményeket, megvitatni nincs helyén. 

Mielőtt most már saját észleleteimre áttérnék, meg kell emlitenem, hogy 
Eichhuff 4 összegezve a saját és mások ered~ényeit, újabb 59 l~g~ülö~félébb 
esetről tesz emlitést a cc Deutsch e Med. W schnfti> -ben, melyek kozul mmden
esetre a legérdekesebb egy syphilis gummosa azon esete, melyet ő le sem ir, 
hanem egyszerűen fényképekben bemutat, s melyek az esetet kezelés előtt és 
után ábrázolják. 

Saját megfigyeléseim - . számra nézve tizenhat - legnagyobb részt az 
aristolra, mint a jodoformot helyettesitő szerre szoritkoznak, tehát legtöbbször 
seb kezeléseknél, műtétek után. Anélkül, hogy minden esetem részletes leirásával 
foglalkoznám, egyszerűen megemlítem, hogy mindenütt, a hol műtét után _akár 
sa1:j- vagy hegképződés czéljából jodoformot kellett volna használnom, én anstolt 
alkalmaztam és minden ilyen esetemben határozottan jó eredményt tapasztaltam. 

Említésre méltónak tartom a következőket: 
W. R. 24 éves kereskedő, 2 év előtt gonorrhooában szenvedett. A gonorrhooa 

következtében strictura fejlődött ki nála és idővel a strictura mögötti helyen 
genygyülem, mely felnyittatván, valószinüleg rossz műtét követk~ztében, a fiata~ 
ember penisén egy behegedni és minden kezelés daczára gyógyhaJlamot mutatm 
nem akaró fistula nrethralis keletkezett. Vizeléskor a beteg a felső te1·mé-

1 Guerra y Estapé: «El Aristol en la terapeutica infantil». Revista cle enfel'meclades 
de la infancia, 1890, 1. sz. 

2 Pollak: «Ueber Al'istol». Ther. Monatsh. 1890, 7. sz. 
s Mayer : I smertetet és. U. o. 
• Eichhoff : «Ueber das Al"istol» . Deutsche med. Wschrift 1890, 28. sz. 
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szetes nyiláson kivül, még a penis alsó harmadában létező fistula nyilásán is 
~~ , 

Ily állapottal jött hozzám május 9-én. En urethroplastikát akartam rajta 
végezni, de családi viszonyai nem engedték a műtét kivitelét ott lakóhelyén~. ~ 
miért is egy fővárosi kórházban vétette fel magát, hol rajta varrat nélkuh 
müté~!'lt végeztek. . . „ 

Uzleti teendői nem engedtek neki 20 napnál hosszabb távolletet; haz~Jo~t, 
még mielőtt a kezelése tökéletesen befejezhető lett volna. A seb még mmdig 
nyilt, bár szélei egyenletesebbek. Vizeléskor most is még lent .is vizel. ~ezelés 
alá vettem. Naponként aristolporral hintettem be a sebet, anstolport tomtem 
be a seb járatába és 5 heti kezelés után a mesterségesen készített nyilás elzá
rodott. 

F. M. 21 éves könyvelő phimosis-ban szenved. Incisio által megszabaditám 
bajától. A keletkezett sebszéleket külön-külön bevarrva, jodoform helyett aristolt 
alkalmaztam és daczára annak, hogy az egyén ugyanakkor acut gonorrhreával 
is birt - már el is tekintve az infectio veszélyétől, a húgycsőből folyton ömlő 
váladék a sebek gyógyulására semmikép sem lehettek előnyös - mégis 10 nap 
mulva tökéletes gyógyulás áll be. , 

Harmadik esetnek emlitek egy szerencsétlen 15 éves inast, ki egy szódaviz· 
g,yárban dolgozva, jobb lábával a hajtógép kerekei közé jutott, melyek lábának 
bőrét, izmait apróra zúzták, a nélkül azonban, hogy lábujjai csonttörést szen· 
vedtek volna. Bőr, izom és inak foszlányokban csüngtek a lábáról, mikor az 
esethez hivattam. A sebet kimosva, ott, a hol kellett és lehetett, összevarrva, 
jodoformmal kezeltem; de már 3 napi kezelés után fölhagytam a jodoformmal, 
mert a seb körül terjedelmes lob, subjectiv tünetként pedig hőemelkedés és 
általános rosszullét mutatkozott. A jodoformot tehát fölváltottam aristollal. 
Már másnap este megszűntek úgy a helyi, mint az általános mérgezés tünetei 
és az inas 3 hét mulva gyógyult. 

Több tályog és syphilis 3 eseténél és egy furunculus sebészi kezelésekor 
szintén használtam aristolport, a nélkül, hogy annak más, mint jó hatását ész· 
leltem volna. 

Egy, illetőleg két későbbi esetem ozrena volt. K. I. 23 éves kereskedősegéd 
és A. P. 14 éves leányiskolai növendék. Mindkettővel kezdetben argentum 
nitricum és gelatinaval készült pálczikákat tétettem éjjelen át az orrnyílásba 
s mivel a várt eredmények kimaradtak, okulva Löwenstein esetein, arist~l
collodiumot használtam. K. L-nél a fretor már 6 nap múlva megszűnt; a másik 
betegnél azonban, sajnálatomra, nem ismerem az eredményt, mert az, az 
iskolai szünetet fölhasználva, elutazott, miután az új szerrel csak két napig 
kezeltem volt. 

Látva az orr eme bántalmánál elért eredményt, később, függetlenül 
Rohrertöl, még mielőtt az ő közléseiről tudomást szereztem volna, otitis egy 
eseténél megpróbáltam az aristolt és mondhatom, váratlan eredménynyel_: -
B. I. 6 éves fiu, már több mint 11/ 2 éve fülfolyásban szenved s bár - a szulők 
kimondása szerint - mindent (!) (megemlitem, hogy orvos van a rokonságban, 
azért: mindent) megkisérlettek, minden iparkodás a folyást megszüntetni hiáb~
való volt. Aristolnak mtheres oldatát kisérlettem a gyermek fülébe cseppentem. 
De elszámoltam magam ; a gyermek - természetesen - az re ther hatása 
alatt sirva fakadt, égő fájdalmakról panaszkodott és a többi beöntéseket nem 
tűrte. Ekkor aristolnak zsiros-olajos oldatát csepegtettem a fülbe; ezt már türte 
a gyermek. Két heti használat után, mivel afolyás nem akar egészen csökkenni, 
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tiszta aristolpor befuvását kezdtem meg. , Az e~:e?mény, mond?m', váratlan 
volt, a folyás alig 3 hét alatt megszűnt es a szulők - babonasagbol - csak 
félve emlitik gyermekük gyógyulását. . . 

Egy esetben nem láttam épenséggel semmi eredménY_ét az anst~l-kez~: 
lésnek. Egy 3 éves kis leány forró tés.ztalébe esett; az ég~si , s~bek testenel~ JO 
két harmadát boritották el. AristololaJ ·oldatot vettem seg1tsegul, de a szegeny 
kis teremtés már negyednapra kiszenvedett. Itt - azt hiszem - nem az aristolon 
mult, hanem az égési sebek nagy kiterjedéses volta volt az oka a lányka 
vesztének. , , 

Mielőtt s~ját tapasztalataimat összegezném, még csa:k e~y __ eset~~ a nő,gyo
gyászat teréről. Sch. J.-né, lakatosmesternek 36 éves neJe korulbelul 3 honap 
óta fehérfolyásban szenved, Panasza a fehér folyás és ~i~eléskor é~ő, maró é.r~et 
a hüvelyben. Vizsgálat után képes vagyok endometnt1s et eros10nes cerv1c1st 
megállapitani. . .. . .. 

Hydropatikus kezelés mellett edző szereket alkalmazok a méhszáJ .ko~ul~ 
erosiok megszüntetésére. Körülbehil két heti kezelés ,közben olvasom Swiecic~1 
szép eredményeit, melyet hasonló eseteknél elért. En abbah3:~yom a c~ush
kákat, egy gramm aristolt tartalmazó pálczikákat teszek a méh u_regébe, ~nsto}· 
nak 100/o-os olajos oldatába mártott tamponokat helyezek a huvelybe es ~ar 
az eddigi eredmény - a nő még kezelés alatt van :-- noha még nem telJ.es, 
de tökéletesen megnyugtató. Vizelése már nem fájdalmas, mert az eros10k 
gyógyulni kezdenek. . 

Mindezek után az én szerény véleményem szerint is használhatjuk az 
aristolt majdnem mindenütt, a hol a jodoformot alkalmazni szoktuk. Hatá
rozott előnye szagtalansága, sőt szétporlasztva, kellemes thymolszaga - a 
mit minden alkalommal tapasztaltam, midőn szekrényem ajtaját, melyben ~z 
aristolt tartom, kinyitottam - és nem mérgező hatása, mit bizony, elég saJ· 
nosan, a jodoformról nem mondhatunk. 

Alkalmazása történhet akár por-, akár kenőcs·, akár oldatalakban a 
következő vények szerint: 

Rp. Aristoli puri 
D. ad scat. 

S. Külsőleg. 

10·0 

Rp. Aristoli 0·1-05 
01. Cacao qu. sat. (1 ·O) 
Mf. 1. a. bacill. urethr. 
D. t. dos. X. 

S. Külső használatra. 

Rp. Aristoli 0·1-05 
01. Cacao qu. s. (3•0) 
Mf. l. a. glob. vagin. 
Disp. tales dos. X. 

S. Külső használatra. 

Rp. Aristoli 
Aether q u. s. ad. 
D. ad vitr. flav. 

S. Külsőleg. 

Rp. Aristoli 
Collod. 
01. Bicini 
M.s olutio 
D. ad vitr. flav. 

S. Ecsetelésre. 

Rp. Aristoli 
Ungu. paraff. 
M. ungu. 

S. Külsőleg. 

1·0 
10·0 

1 ·o 
8·0 
1·0 

2·0 
18·0 

,, 

1 
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Rp. Aristoli 3·0 
01. olivar. 20·0 
~anolini qu. s. ad. 100·0 

DS. Egési sebekre. 

Áttekintésiil összegezem a kóreseteket is, melyeknél aristol alkalmaz
tatott: 

Bubo, carcinoma, epith. faciei, carc. epith. nas„ carc. epith. uteri, con
junctivitis, conjunct. scrophul., coryza, ekzema, ekzema intertrigo, endometritis, 
epididymitis, favus, fistula urethr., gangrnma, gonorrhrea acut, gonorrh. cbron., 
laryngitis, laryng. syphil., larynx-tuberculosis, lichen ruber, lues késői alakjai, 
lupus, lupus erythemat., méhnyakszakadás, mirigytályogok, nyirkmirigylob, 
mycosis tricbopb., otitis externa, otitis media acuta, ozaena, parametritis, 
phymosis, psoriasis, rhinitis rhinopharyngitis, scrophulode1·ma, strnma paren
cbym., sycosis parasit., typhlitis, ulcus cruris, ulcus durum, ulcus molle, ulcus 
phagedaen., ulcus tuberc., ulcus varicos„ égési sebeknél és .különböző orvosi 
mütétek után. 

A midőn ezzel kimeritettem volna az aristollal nyert összes tapasztala
tokat, melyeket beszerezni képes voltam, végezetül legyen szabad fölemlitenem 
és ezt - bármennyire is ne legyen az orvosi tudomány egy nemzeté, hanem az 
emberiségé - mégis nem minden büszkeség nélkül említem, hogy ezen új szer 
feltalálói, mert ketten vannak, monarchiánk gyermekei. Dr. Messinger magyar, 
dr. Vortmann osztrák ember, mindkettő az acheni műegyetemen. 

Nem lesz érdektelen és épen alkalmi, ha még megmondom azt is, hogy az 
aristol egyik feltalálója, Messinger tudor, érettségi vizsgáját ezen város falai 
között tette, mely városnak kedves vendégszeretetét épen most élvezzük. 

21. 

AZ EMPYEMA KEZELÉSÉRŐL. 

Dr. VEREBÉLY LÁSZLÓ iigyet. m. tanártól. 

Nem tagadom, hogy némi aggály fogott el, midőn ezen elöadás megtartását 
magamra vállaltam ; nem mintha tárgyam actualitással nem bima, hisz az 
utolsó bécsi orvosi congressus is ana méltatta, hogy előkelö tudósok foglal
kozzanak vele, hanem azért, mert új és úgynevezett érdekes themával nem 
lépek önök elé. Ez pedig manapság nagyon nehéz, midőn szaklapok és folyó
iratok a collegákat mindenről már in statu nascendi értesitik, midőn inyük 
már el van kényeztetve az agy sebészete, gége és golyva kiírtásával, gyomor
és bélresectiókkal stb. Az én tárgyam nagyon szerény, habár talán orvosgyakor
lati szempontból sokkal életrevalóbb, fontosabb, mint talán az agy sebészete, 
mely fiatalságánál fogva a végeredményekről nem szólhat és csak azt tette 
kétségtelenné, hogy az agyon gyógyczélból ejtett sebek az élet megmentésével 
gyógyulhatnak. 

A golyva kiírtása nagy diadalmámorba ejtette a sebészeket, azonban oly 
végeredményeket mutatott föl, hogy szerényebb elődeinek, t. i. a befecskendés
nek, részletes kiírtásnak, a mirigybe vezető üterek lekötésének volt kénytelen 
a helyet átengedni. 

A gége-kiírtás, nézetem szerint, ott, hol carcinoma által van javalva, 
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minden szépen hangzó gyógyulási esetek daczára addig, míg a recidivát nem 
vagyunk képesek megakadályozni, szóval míg a carcin~m~t nem vagyunk képesek 
meggyógyitani, nagyon problematicus értékkel fog b1rm. · 

Ugyanezt vallom carcinoma javalta gyomor-, bél- é~ végbélresectióról 
is. Ezen műtéteknél a gyógyító sebész a baj miatt nem látja az embert. Ezen 
ide nem tartozó kitérés után áttérek kitüzött tárgyamhoz: az empyema kezelé
séhez. Hogy a kizárólagos belgyógyászi gyógykezelés rendesen nem kielégítő, 
azt annak, ki bonczasztalon látta azon elváltozásokat, melyeket a genymell maga 
után von, okadatolni nem kell; annak pedig, ki ily kérdésekben tekintélyek 
véleményét kívánja hallani, azt legújabban Immermann baseli belgyógyászati 
tanár által, a bécsi orvosi congressus alatt megindított eszmecserére utalom! 
hol egy belgyógyászati tekintély sem emelt e modern nézet ellen szót. A sebészi 
gyógykezelés három követelménynek kielégitésében áll és pedig: 1. a genyt . a 
mellkasból ki kell üríteni; ~. annak újra meggyűlését meg kell akadályozm; 
3. e két föltevésnek folyománya legyen a légzőszerv, a tüdő minél tökéletesebb 
restitutiója. 

A mi az első pontot illeti, a kiürítési mód egyszerü, mindenki által 
könnyen eszközölhető legyen, úgy emelkefthetik az eljárás obligatorius szabálylyá 
á az empyema rationalis kezelésénél. En függetlenül a külföldi kísérletezők 
eRzmemenetétől, 1874-ben kezdettem bold. dr. :U'aludi Géza beteg gyermekek 
ambulatoriumában a kiszivattyúzást a Dieulafoy-féle aspirátorral. 

A legenyhébb és miután gyermekeknél gyakoroltam, a szülék szemében 
legártatlanabb és ezért ezek által legkönnyebben engedélyezett beavatkozásnak, 
a kiszivattyúzásnak határozott árnyoldala, hogy állandó kiürülésről nincs gon- . 
doskodva, az óriási genytermelő űr reproductiója meg nem szűnik és a műtétet 
aránylag rövid idő mulva újra meg újra kell ismételni. Természetesen az ismétlés 
annál gyakrabban válik szükségessé, minél idültebb az izzadmány, minél össze
nyomottabb a tüdő, minél előrehaladottabb kifejlődésü az óriási genytermelő 
(pyogen) hártya- vagy a kéreg-képzödés. Több esetben a gyógyulás az ismételt 
beszúrás vagy a már pneformált empyema necessitatis - helyén fejlődött 
áttörés, fistula-képzés - által fejeződött be. Ezen tapasztalatok képezték az 
előkészítő stadiumot, míg végre a budapesti szegény gyermekkórházbftn végzett 
thoracoscissiók arra a meggyőződésre vezettek, hogy a genynek sebészi gyógy
kezelése csak scissio és pedig az egyszerű bordaközti bemetszés lehet. Ennél 
nem kell bódítás, érzéketlenités, a műtét elég hamar végezhető. A 6-7. borda
közben a mellső hónalji vonalban 3-4 cm. hosszu bőrmetszéssel a borda
izmokig hatolunk, a kést most nyugodtan bemélyesztjük, a kiömlő geny azonnal 
jelzi a genymell megnyitását, a nyílást tágítjuk. A kés élét mindig inkább az 
alsó borda felső szélének irányítva és ha nincsen valami rendellenesség, a sokat 
emlegetett bordaközi ütér megsértése lehetetlen. . 

A gyógyulás gyorsítása érdekében Roser által már 1859-ben ajánlott 
bordaresectiónak a scissioval együttes végzését, én az egyszerü metszésnél 
szerzett tapasztalataim után nem vagyok képes belátni. - A gyógyulás a 
mellhártya kettős , parietalis és visceralis lemezének összetapadása által jön 
létre, én megvallom, hogy azt nem vagyok képes belátni, mennyit lendíthet 
a gyógyulásnál egy, 5, 6 vagy 7 bordának a resectiója a külömben többi bor
dák által kifeszített mellkason. 

Én a gyermekkorban az elsődleges resectiót, azaz azonnal a geny-kibocsá
tással együtt végezni nem tartom szükségesnek. 

Ezen műtétnek javalata szükségessé válhatik, ha a sipolynyilás a bordák 
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egymáshozi közeledése által annyira megszűkül, hogy az űr váladéka szabadon 
nem távozhat; resecalok borda-caries vagy necrosisnál és végre, ha az űr záró
dását egy bordaívnek kifejező hatása a végeredményt azaz a gyógyulást hát
ráltatja. 

A mi a kiürülés állandósítását illeti, én egyszerűen kisebb-nagyobb 
átmérőjü draincsövet használok, mely egy a mell körül vezetett fonálra van 
fűzve. Ezen csövön át bocsátom ki a genyt, ezen keresztül történik az űr 
mosása 3%-os langyos bór-oldattal. A kötözés akként történik, hogy a draincső 
külső végét lágy és corrosiv oldatban áztatott mullal bőven befödöm, erre 
egy két réteg kötöző és végre ugyanannyi közönséges vattát teszek. Mindezen 
födő rétegek végre mull-pólyával a mellkashoz szorittatnak. Soha eddig nem 
tapasztaltam a levegő behatolásának káros következményeit a tüdő felszaba
dulva a folyadék nyomása alul, a légmellképződést zavartalanul türte. Ép úgy 
előszeretettel alkalmaztam a mellűrnek bór-oldattali kimosását, mert káros 
befolyást soha, de igen is hdvező eredményt észleltem akkor, ha az izzadmány 
kissé biízös volt, mi a mosások befolyása alatt megváltozik, a szag eltünik és a 
geny minden tekintetben jó indulatu lesz. Nem akarom azonban tagadni, hogy 
egyes esetekben az irrigatió teljesen mellőzhető is. 

Itt meg kell emlékeznem a bécsi orvosi kongressuson sokat emlegetett 
Bühlau-féle eljárásról is, mely elméletileg talán a legtökéletesebb volna, de 
gyakorlatilag a betegre kényelmetlen és mindvégig szigoruan keresztül nem 
vihető. Ezen eljárás abban áll, hogy egy kautsuk-csövet alkalmazunk, melynek 
egyik vége a mellürben van, a másik vége pedig egy fertőtlenítő folyadékot . 
tartl}>lmazó edényben. A geny kiürülhet a nélkül, hogy helyét levegő foglalhatná 
el. En azt hiszem, hogy senki sem fogja tagadhatni, hogy a beteget e cső, ha 
egyebet nem is, de feszélyezni fogja, minthogy már az ágyban bizonyos 
mértékben az egy helyben való fekvést feltétel ezi és továbbá felkelés után 
a magával hordozott edényben levő folyadék esetleges kilocscsanását megaka
dályozni feladatává teszi. 

Ezenkívül a mellkas falát átfuró cső . körül 6-8 nap mulva beköszönt 
a genY,edés, mi azután a cső léghatlan odailleszkedését kijátsza. 

Es végre, ha ezen eljárás feszelyezi a felnőtt beteget, hogy volna ajánlható 
és correcte keresztülvihető gyermekeknél? 

A legegyszerűbb mellkas-megnyitásnak és nyitva tartásnak folyománya 
legyen a tüdő működésének lehető teljes megmentése. Ezen végeredmény csak 
akként lesz elérhető, ha az orvos, ki a pleuritis kórisméjét megcsinálta, minél 
hamarább meggyőződést szerez magának;. az ~izzadmány természetéről ; ezt 
pedig mai napság, midőn eszközeink lehető legtökéletesebb asepsiséről könnyen 
gondoskodhatunk, egyszerűen eszközölhetjük. Egy Pravaz-féle fecskendőt vagy 
kémszúrcsapot az 5-6. bordaközbe, a mellső hónalji vonalban, beszúrunk és az 
izzadmány természetéről meggyőződünk és esetleg azonnal vagy másnap 
végezzük a scissiót. 

Félénk kollegák érdekében felemlítem, hogy ha a kémcsapolással véletlenül 
bármi oknál fogva a tüdőt megsértenék, ez veszélylyel nem jár. Immermann 
tanár baseli klinikáján az izzadmány természete feletti kételynél a kémcsapolást 
már rendszeresítette. 

A mi a gyógyulási arányt illeti, azt addig míg igen nagy számok nem 
beszélnek egy orvos tapasztalásából, a perczent számítására nagy súlyt nem 
fektetnék, mert magára hagyatva a genymell, a beteget a legtöbb esetben 
elpusztítja, holott a gyógyult mütettek, már a mostani kis számu és sok esetben 
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ultima ratióként végzett műtétek után is, elég kedvező, t. i. 70-80%-ot 
mutatnak fel. 

Nekem a Stefánia gyermekkórházban a mütét után elhaltak még nem 
engednek számokban kifejezhető tiszta áttekintést. A kórházban mlitett 35-ből 
meghalt 9, de itt meningitis tuberc„ bronchiolitis, tuberculosis, nephritis, 
dysenteria chron. scarlatina követelte az áldozatokat. 

Hogy azonban gümőkóros alapon fejlődő genymell sem képez ellenjavalatot 
ezen gyógykezelés ellen, azt dr. Bókai János igazgató és egyetemi m.-tanáron 
kívül, ki pontosan ellenőrzi a kórházban mütett eseteket, még dr. Szontagh 
Félix, volt kórházi első segéd által hosszabb időn át észlelt magángyakorlati, 
nekem átengedett betegtörténetek is bizonyítják. 

Miután ugyanis t. barátom a 3 éves leánygyermek részletes kórlefolyását 
leírta, t. i. hogy egy év óta jobboldali tüdőlob ellen gyógykezeltetett és szeme 
láttára 8 nap alatt kétséget kizárólag fejlődött empyemát velem megnyittatott, 
a kórtörténet záradékában következőket -írja: ((Tekintve azon kórelőzményt 
hogy ez esetben egy exquisite görvélyes gyermeknél a tüdőnek chronikus 
beszürődéséhez másodlagosan egy empyema csatlakozott; tekintve továbbá, hogy 
az empyema meggyógyítása a gyermek általános egészségi állapotára úgy
szólván hatás nélkul maradt; tekintve végre, hogy a gyermek elsődleges meg
betegedése, t. i. a jobb alsó lebeny beszűrődése és az attól feltételezett lázas 
mozgalmak ma is fennállanak; joggal mondhatom, hogy ez esetben a genyes 
mellhártyalob gümőkóros alapon fejlődött. Mert bár a geny Koch-féle bacillusokra, 
fájdalom, nem vizsgáltatott és így a górcsői positiv lelet a gümőkóros eredetet 
nem támogatja, mégis a gyermek alkata és későbbi állapota a gümőkór mellett 
bizonyítanak. Az eset nem volt pleuritis tuberculosa in sensu strictiori, 
hanem genyes mellhártyalob, mely keletkezését sajtos beszürődésnek köszöni." 

Ez esetben is az empyema jókori felismerése volt képes a gyógyulást esz.
közölni, és egy súlyos complicatió következményeit elhárítani. 

A mondottaktól eltérés csak a körülírt vagy betokolt genyes mellhártya
lobnál történik, a mennyiben a kémcsapolás és bemetszés ennek fekvése szerint 
módosulnak. 

Ezen előadásom czélja, hogy tisztelt kartársaimat, közvetlenül saját tapasz
talataim alapján, buzditsam, hogy adandó alkalommal kísérleteket tegyenek 
ezen gyógyeljárással, annál is inkább, mert a beteg a kísérletezés kárát nem 
~~ . 

Azon ügyfeleket pedig - kiket szavaim nem voltak képesek meggyőzni, 
· az ügy érdekében felkérném hogy a helyesen diagnostisált és nem ope
rált eseteket szigoruan észlelve gyüjtsék és esetről esetre közöljék ép úgy, 
mint azok, kik a rationalis eljárás eredményeit köztudomásra hozzák. -
Igy fogjuk azután egyesült erővel előkészíteni azt az időt, a hol a genymell 
rationalis gyógykezelésében a korai scissiót ohligatoriusnak fogja minden orvos 
elismerni. 

XXV, Vándorgyülés Mun.ké.lotai. 
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22. 

A GRAEFE-FÉLE HÁLYOG-OPERATIORÓI.J 
TIZ ÉVES (1879 - 1889) KLINIKAI TAPASZTALATOK 

ALAPJÁN. 

Dr. ISSEKUTZ LÁSZLÓ egyet. tanársegédtől. 

.~ossz_u, évszázados. tapasztalatok és az ezeken alapuló törekvések képezik 
~lapJat. mmden operativ beavatkozás megszületésének, mely primitiv alak
Játol kisebb-nagyobb sebességgel halad tökélesülése felé. Itt-ott tapasztalt 
egyes részletek, melyek mint jó dolgok lesznek általánosan elismertekké, végre 
~gy alkotó erő által nagy egészszé lesznek összeállitva, mely jó részletek helyes 
osszeelvasztása, a nagy egész, a komplikált operatio jóságát biztositják. A há
lyog-op~rati?k is ily évszázados purification mentek keresztül, melyek sorában 
megtalalhatJuk a nem nagy tapasztalatokon épülő, a tudományos alapot többé
~evésb?~ nélkülöző spekulativ észjárás szüleményeitől kezdve, a bő tapasztalatok, 
elettan~ 1s_meretek és szilárd boncztani alapon nyugvó genialis műtevések min
den faJtáJát, m~lyek között a legkiemelkedőbb a nagy Graefe nevéhez füzödö 
hályog-műtét. 0 selll: volt felfedező a szó szoros értelmében, mert mint isme
retes, műtevésében UJ, előtte még nem ismeretes dolog nincs de az emlitett 
~ódon haladva, szerencsésen tudta egy egészszé összeállitani a' már egyenként 
.JOnak tapasztalt dolgokat, mi érdeméből mit sem von le, mert aboz is oly 
láng~_szr~ volt szükség, mint a Graefe-je, ki a szemészet egén fényes csillagként 
fog tundókölni örökre. 
. , Az operatio beavatkozás technikája, ha már meg is van, a további haladás 
rnmet csak sok esetről levont következtetések által történhet, - főkép oly sok 
apr_ó ré~zl~tekböl álló_é, minő a hályog-operatio, - mely hivatva van felderi
tem a, hibak~t az egyik vagy másik részlet helyes vagy javitásra váró voltát, 
hogy igy a tokéletesség az emberi lehetőség felé közeledjék. 

Jelen értekezésem is hasonló irányban kivánja a szemészet iránt érdeklődő 
t. C~llegák elé tárni azon óriási anyagot, mely a bpesti egyetemi szemkórház 
1? ~ves (1879-1889) milködéséből kikerült. Mielőtt azonban a tárgyra reá 
ternek, el nem mulaszthatom, hogy szeretett mesterem és főnökömnek Schulek 
ta~ár urnak e helyen is köszönetet mondjak , kinek szivességéből jutottam 
a Jelen értekezésem tárgyát képező becses anyaghoz. 

. A statisztik.ai adatokat csak is a legszükségesebbekre szoritom, részint 
n:-iv~l t. h~llgató1m figyelmét ez által is tulságosan igénybe venni nem akarom, 
reszmt, mivel a tárgy kimerítő részle~es feldolgozása egy későbben megjelenő 
munkálatomban fog közzé tétetni. Ugy vélem, hogy leghelyesebben akkor 
felelek meg ~z ~lkalommali összejövetelünk czéljának és úgy töltöm be legjob
ban _felolvas~i, tisztemet, ha a gyakorlatra fontos tapasztalatok, ujjitások és ezek 
megmdokolasara szoritkozom. 

~z o_r:er~lás i~ejéül a melegebb időt, tavas.z végét, nyár elejét, leginkább 
szeretik, reszmt mivel a munka ez időben leginkább szünetel, részint pedig és 
erre s?lyt fekt~tek, a hideg időben a szem operálását egyáltalán sikertelenebbül 
l,ef?lyo~a~ ta~~á~. Igen gyakran ~eteg~ktöl hallott kimondás alapján merem ezt 
alhtam, kik kozott nem egy az mtelhgens osztályhoz tartozott, minek esetleg 
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végzetes következményei is lehetnek, pl. hogy mást ne említsek glaukoma 
esetében. Ezen nézet elterjedésének alapját azt hiszem nem tévedek, ha a még 
a mult század elején is divatban volt ugynevezett utazó szemészek müködésé
nek tudom be, legalább részleg, kik a rossz utak és primitív közlekedési eszkö
zök miatt országokra terjedő körutjaikat a jobb utak, a meleg idő beálltakor 
tették meg. Kétségtelen, hogy ezen felfogás már kezd kiveszni, mely tekintetben 
az orvosi kar közremilködésének igen nagy szerep jut, mit megtenni a késedel
mezést nem türő szembajok szempontjából nagyon is kivánatos. 

A szürke hályognak kórszerinti előjövetelére, megérési idejére, mtiologiá
jára vonatkozólag ujat nem igen mondhatunk. 

Gyakorlatilag fontos volna az öröklékenység mikénti szereplésének eldöntése, 
melyet az retiologiában szintén szerepeltetnek. Ez irányban meg is indítottam a 
mintegy harmadfél ezerre menő hályogosokról pontosan felvett kórtörténetek 
átvizsgálását, de eredményre nem vergődtem. Betegeinket legnagyobb részt 
a társadalom alsóbb rétegeiből kikerült hályogosak képezik, kiknek kimon
dásaira szüleik szemeit illetőleg sulyt fektetni nem lehet, mihez hozzájárul az 
is, hogy minden cornealis homályt, leukomát, staphylomát stb. közfelfogás 
szerint szürke hályognak tartanak, minek folytán a kikerült adatok és a belö
lük levont következtetések is hamisak, vagy legalább a valót nem híven 
mutatók volnának. 

Az egész 10 év leforgása alatt a rendesen érett szürke hályog elávolitására 
kizárólag a Graefe-féle operálást haszná.ltuk, melytől nem v~lt okunk eltérni, 
részint az addig is kapott jó gyógyulási perczentek és kielégitő eredményeket 
tekintve, részint mert az időközben ajánlott egyes eltérő operativ beavatkozá
sok közlései hasonló eredmények elérésével nem kecsegtettek. Mentül több 
szemnek a látását visszaadni, nem pedig minden áron ujjitani volt fő elvünk. 
Ezzel azonban korántsem azt akarom mondani, hogy a Graefe-féle extraktiohoz 
eredeti valóságban ragaszkodtunk, hanem csak azt, hogy az operálás elvét tar
tottuk meg, a scleralis sebzést, iris-kimetszést stb. de a részletekben eltéréseket 
tettünk, melyekről számolni fogok. 

Első sorban azonban, hogy a természetes sorrendet áttekinthetés köny
nyitése szempontjából megtartsam, a műtéti beavatkozást megelőző eljárásról: a 
szem érzéstelenitéséröl kivánok szólani. 

Nagy fontosságuvá vált a szemészetben a cocain hatásának felismerése, 
melynek helybeli érzéstelenítő hatása és a betegnek ez által lehetséges nyugodt 
magaviselete a mütevést felette megkönnyíti. A cocain elterjedése óta egész 
serege jelent meg a hasonló szereknek, melyek felsorolásához nem fogok, de 
azok egyike sem mérkőzhetik vele, úgy hogy saját, valamint mások kisérlete
zései is ezen szer melletti maradá.sra bírtak. A cocaint 1884. évi október hava 
óta használjuk mint érzéstelenitőt és pedig mint e czélra legalkalmasabbnak 
talált 50/o oldalát, melyből a szembe 4-5 cseppet adva 5 percznyi időközökben, 
az teljesen érzéstelenné válik. Ha 6-8 cseppet adunk, úgy még a különben rend
kivüli fájással járó iris-kimetszést sem érezni, mit intelligens figyelni tudó operál· 
tak kimondása alapján határozottan állithatok. Különben, ha a cocain a pupillát 
tágítani képes, tehát az átszivárgás által reá, illetve idegeire hat, miért ne hat
hatna reá érzéstelenitöleg is, ha csak a két hatást nem a cocainban foglalt 
valami két külön résznek akarjuk tulajdonítani. Izgalmas szemeken a cocainnak 
azonban már nincs meg oly könnyen ez érzéstelenítő hatása, több cocain is 
kevesebb hatást hoz létre, mint ezt műtevések után pl. másnap, javitó opei-atiok 
alkalmával észleltük. A cocaint mint teljesen jó, alkalmas és veszélytelen 
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szert tanultuk becsülni, daczára, hogy tudomásunk van, miszerint mások egyes 
esetekben rossz hatást tulajdonitottak neki. Igy, hogy többet ne emlitsek, Keyser 
már 20/o cocain használata után rövid idő alatt 4-szer látott panophthalmitist 
fejlődni és pedig 3-szor cat. extraktio után, 1-szer pedig iridektomia után. 
Talán kis tapasztalatokból levont hibás következtetések azok, vagy az alkalma
zott cocain nem tiszta voltán alapulnak. A jó cocain oldat teljesen viztiszta és 
szagtalannak mondható, undoritó szaga legalább is nincs, mig a rossz cocain
nak már távolról érezhető, átható undoritó szaga van, mely kétségtelenül a 
szemet feltünőbb módon irritálja, kivörösiti, de az is csak muló; ámbár véglegesen 
hozzá nem szólhatok, mert az ilyen oldatnak, mint izgatóbbnak használatától 
mindig óvakodtunk. Saját észleleteinket a következőkben foglalhatni össze:. az 
50/o oldatból 1-2 csepp után mintegy 10 perez mulva a pupilla kezd tágulni, a 
cornea érzékenységét veszti, bágyadtá válik, mit az epithel kiszáradása, szabály
talan berepedése, majd kis kikopása okoz, ezekhez még a szemrés erős kitágu
lása csatlakozik, mi az illetőnek sajátszerü kifejezést kölcsönöz. Ezen tünetek 
többszöri becsepegtetésre fokozódnak, de a pup. az atropin által okozott mydria
sis fokát teljesen nem éri el és fényre kis reactiot mutat. A cornea bágyadtsága 
oly kis mérvü marad, hogy az operálásnál zavarólag nem hat, a lehámlott 
epithel pedig nem jár veszélylyel, mert gyorsan ujra képződik, úgy hogy 1-2 
óra mulva már rendes kinézésü. A sebre sohasem látszott károsan hatni, a seb 
záródását, gyógyulását nem hátráltatta, sőt még azt lehet mondani, simábban 
történik az, mint a cocain előtti időben, mit nem a cocain specifikus hatásának 
akarok betudni, hanem annak, hogy a mütevésnél a beteg nyugodt magavise
lete miatt a sebszélek zuzódását inkább kerülhetni. Egy változást azonban okoz 
a cocain, mit az előtti időkben kevesebbszer lehetett észlelni extraktiok után. 
Ugyanis cocain alatt operált szemeken nem ritkán néhány óra mulva a szokat
lan vörösséget, sőt gyakran a bulbaris conjunctivát lazán vizenyősnek találjuk, 
a nélkül, hogy a szem gyógyulása több időt venne igénybe, vagy lobosodás 
fejlődnék ki. Ennek oka azt hiszem abban rejlik, hogy a cocain a vérerekre 
szükitőleg hat és ha ezen hatása órák mulva megszünt, beáll a reactio, az érfal
zatának elernyedése, mi vörösséget, esetleg vizenyősséget okoz. El nem mulaszt
hatom megemliteni , hogy egy pár esetben a becsepegtetésekből származó 
intoxikatiot is észleltem, mely szédülés, a szivmüködés felfokozódása, a vég
tagok elhidegülése és azok bizsergő érzésében és általános rosszullét érzésében 
állott, mikhez szorongó érzés, nyugtalanság és álmatlanság csatlakozott. Rende
sen gyermekeknél és érzékenyebb nőknél jön elő, hol még az esetleges bő duc
tus naso lacrymalison keresztül a cocain a szájba is jut, mit a szájbani keserü 
iz, annak érzéstelenné vállása és kiszáradása árul el. Az emlitett tünetek utó
következmények nélkül rendesen gyorsan eltünnek. Egy esetet volt alkalmam 
csak észlelni, hol Mayerhausen esetének megfelelően, a tünetek 12 óra mulva 
kezdettek engedni. Ez egy igen előleklö uri nőre vonatkozik, kinél hályog-ope
ratiot végzendő, az ápolónő, kire a cocain becsepegtetések bizva voltak, tul
buzgóságában, szemébe 11 csepp 50/o cocaint csepegtetett be. 

Mint már emlitettem, a hályog-mütevésekben a Graefe-féle methodust 
tartottuk meg, de már a sebzés helyére vonatkozólag némi eltéréssel. 

A scleralis seb jóságát azon szövet kevésbbé érzékeny volta és jobb táplál
kozási viszonyai eléggé érthetővé teszi, úgy hogy az itt készitett metszés után 
jobb gyógyulásra számithatunk. 

A hátul készitett scleralis metszések után azonban erősebb vérzést kapunk, 
mely az operálás területét elboritva, az utána jövő még nagyobb vigyázatot 
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igénylő és finnyásabb részletek pontos kivitelét nem csekély mértékben gátolja; 
?e meg az így készitett seb igen közel esik a szem legérzékenyebb, semminemü 
iz.galmat bé~.ésen nem türő részéhez, a corpus ciliarehoz, melyet vagy direkte 
kissé sérthetunk, vagy a közvetlen szomszédságában levő sebzéssel járó izga
lom reá terjedhet, mi a szem nehéz megbékülésére, lappangó cyclitisek elö
állására, sőt az izgalom nagyobb foka szerint mélyre hatoló gyuladásokra ve· 
zethet. 

Ezen többszörösen kellemetlennek tapasztalt okok vezettek azon gondo
l~tr~: melyet ~z irodalomból meritett egyes ajánlatok is támogattak, hogy 
vigyuk a sclerahs metszést a boncztanilag megengedhető elülső határig, mi által 
a v~rzés megkisebbedik a corpus ciliaretól pedig jól elmaradunk, és igy az 
emlitett kellemetlen körülményeket kikerüljük. A régi hátsó scleralis metszést 
az elülsőnek mondható sebkészitéssel váltottuk fel, melynek jóságát folyto
nosan tapasztalva, mint előnyös mellett meg is maradtunk. 

. ~ seb n~gyságánál mindig tekintettel voltunk a hályog, illetve a mag 
kiterjedésére, Jóllehet ez sokszor csalóka, vagy szándékunk ellenére is kisebbnek 
készül, mint operatio előtt az szándékunkban volt. A kis sebnek megvan 
ugyan azon előnye, hogy a készitett coloboma is kisebb és igy annak fénykáp
rázást okoz~ hatása csökken, mit föleg a Graefe-féle operatio hátrányául szeret
nek felhozm; de megvan azon hátránya is, hogy a kis seben keresztül erősza
kolt lencse sérti a sebszéleket, miből azután a seb rossz záródása, esetleg 
~ cornea, iris, corpus ciliarében a lobos folyamatok legkülönfélébb alakjai 
mdulhatnak meg, melyek a szemet végképen tönkre tehetik. Hogy ily seb 
mellett .a kéregrészek legnagyobb része bent marad a szemben, mi duzzadása 
folytán ismét veszP.lyt hozhat, említeni is fölösleges. Ha a kicsire szabott sebet 
ollóval tágítjuk, ismét zuzottabb sebet kapunk ugyan, de ez csak legfeljebb a 
két sarokban van igen kis kiterjedésben, és ha a gyógyulása valamivel lassubb 
is, mégis tanácsosabb ezt tenni, mint a kis seben át a lencsét kierőszakolni. 
Aránylag nagy sebről ujabb tapasztalatokat nem mondhatok, megvannak annak 
ismeretes előnyei, de hátrányai is. 

Kötőhártyai lebeny képzését a lassan hegedő sclera seb korai befedése és igy 
az esetleges infectiotól való elzárása miatt lehetőleg mindig készítettünk és annak 
jóságát kétségtelenül felismertük oly esetekkel szemben, hol hegedés, véletlen 
vagy egyéb okok miatt hasonló lebeny készitése elmaradt. Ennek elleneseivel 
szemben, élükön Weckerrel, kik azt épen ellenkezöleg piszokfészeknek tartják, 
mert alatta kéregrészletek, vérolvadékok maradnak megrekedve, csak annyit 
mondhatunk, hogy piszokfészek annak, ki meg nem tisztítja, de hasznos és . 
sebvédő ott, hol kellő seb toilettirozással történik a műtét és a szem pontos 
tisztogatásáról gondoskodva van. 

A sebzésre vonatkozó megjegyzéseimet be nem fejezhetem a nélkül, 
hogy emlitésbe ne hozzam az Arlt által ajánlott Beer-énél mérsékeltebb lejtővel 
biró ék alaku kést, melynek feladata lett volna a Graefe-féle operálási helynek 
megfelelően kissé. lebenyesebb és a lencsét jobban kibocsájtó sebet késziteni. 
Ezen késsel több izben tettünk kísérletet és mindannyiszor meg kellett gyözöd
nünk, hogy azzal a sebkészités a felső szemhéj és az orr gyökének a szem 
felső részéhezi közel volta miatt majdnem lehetetlen, nem lévén elég hely, hogy 
a kést eléggé előre toljuk, és a visszahuzáskor a maradt sclerát elvágjuk. Lefelé 
a viszonyok kedvezőbbek, mint ezt Beer-késsel való elég kényelmes kezelésből 
tudjuk. 

Ismerve ezen vándorgyülés bő programmját, a lényegtelenebb kevesebb 



ujat, vagy csakis specialistát érdeklő apróbb részleteket keresztül ugorva, a na
gyobb érdekü megbeszélésre szorítkozom. Azért ne tekintsék rendszertelenség
nek, ha sebkészités után, a közti részeket kihagyva, a lencsetok megnyitására 
tére:\i át, mert itt már a Förster-csípő behozatala által 1886. évi febr. hava óta 
tetemesebb haladásról referálhatok. 

Az elhomályosodott lencse kihajtása csak az őtet zárva tartó tok valami
képen való megnyitása után történhet, melynek elérésére a különféle eszközöket 
szerkesztették. A tokot egyszerüen behasitó eljárás mellett igaz ugyan, hogy ha 
az tökéletes, a lencse szabadon jöhet ki, de a sok mütevésböl kikerült tapasz· 
talatok mind kivánatosabbakká tették, hogy a behasító eszköz mással, tok
kitépővel pótoltassék. 

Ha a tok csak egyszerűen behasittatik, és ha belőle a lencse tökéletesen 
eltávolodott, a tok visszamarad, mely későbben secundariat produkáló sejt
teleppel bir. 

Igy megeshetik, hogy a bizonyos feszülés alatt álló tok a behasitás alkal
mával oldalt huzódik és a pupilla közepén jó látást engedő rést hagy, az illető 
az operálás után bizonyos ideig jól lát, de ha a sejtek sarjadzása, a lassu secun
daria képződés megindult, az ismét a képződött hártya fekvése és vastagsága 
szerint bizonyos fokban leszáll. Ha a tok vastagodott akkor már ilyen oldali 
széthuzodás, felkunkorodásra sem számíthatunk, hanem az esetleg a pupilla 
közepét fogva el, eleitől kezdve rontja a látást és ha még secundaria kép
ződés is csatlakozik hozzá, úgy az utómütevésben nem is elégedhetünk meg 
egyszerű discissióval, mint az előbbeni esetben, hanem a sokkal veszedelmesebb 
vonalas kivonáshoz kell nyulni, mely az esetek túlnyomó számában nem oly 
egyszerü műtét következményeiben, mint gondolnánk. 

A lencsemaradékokból eredő secundariát itt tekintetbe nem vettem, mert 
annak megtárgyalása a szem tisztogatása és azon ismeretes fejezetbe tartozik, 
hogy mikor operáljuk a hályogot? 

Az egyszerű behasitás mindezen hátrányainak kikerülése utáni vágy vezette 
a szemészeket azon gondolatra, hogy a tokból, melynek részlete a surolás alatt 
csak nagy ritkán jön ki, lehető nagy darabot kitépjünk, eltávolítsunk. Régi 
törekvés ez, melynek egy-egy új tokkitépő csipö megalkotása volt az eredmé· 
nye, mint pl. az Arlt-Colsmann-féle csipő, a franczia pinces kystotomes stb., 
de melyek különféle alkalmaztatási hibák miatt a gyakorlatba nem terjedtek el. 

Förster boroszlói tanár oldotta meg szerencsésebben e kérdést, a róla elne· 
vezett csípő megszerkesztésével, melylyel azóta nagyszámú mütevések történ
tek. Minthogy az eszköz mégis új és az elterjedése inkább csak nagyobb kór
házakra szorítkozik, nielyek hivatva is vannak egyes ajánlatokat észszerüen 
kipróbálni, nem vélem feleslegesnek ha az eszköz egy példányát a t. collegáknak 
bemutatom. 

Liebreich iris·csipő nagyságu eszköz ez, melynek csipös vége mint
egy 85° alatt van a nyéltől elhajtva úgy, hogy ezen részlet hossza 5-6 mm.-t 
tesz ki. A csipö vége nem rovatkált, hanem annak alján három egymással szembe 
álló éles fog van, úgy hogy becsukáskor azok teljesen egymásba illenek és az 
eszköz végét .mint gömbölyű, nem sértő csipőt lehet a csarnokba vezetni. 
A fogak azért vannak hátul elhelyezve. mert a csipőnek ezen részlete jut a 
lencse felszínére és így kis nyomással jobban sülyeszthetö a tokba, melyből egy 
részt kitépni kívánunk. 

Az eszköz kezelése úgy történik, hogy iris-kimetszés után óvatosan csukott 
csípővel a seben át a csarnokba hatolunk, a cornea hátsó falán csusztatva le, 
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míg a. pupyla, al~ó széléig, illetve an~ak ~~rületébe nem jutottunk. A csipőt itt 
a pupilla tag~ag~nak megfel~lően szetnyitJuk és így gyenge nyomást gyakoro
lu?k a lei;icsere es a tokon ranczot fogunk. Az így megfogott ránczot azután a 
csipőnek ide-oda, való gyengé~ von_og~t~sával iparkodunk kitépni, mely művelet 
alatt a csarn?kbol egyszersmmd kifele is haladunk. A csipő szárai közt kihozott 
tokda~·ab a kitépés ~tán rögtön zs~_go~:odik! úgy bog~ annak mekkoraságáról 
c~ak .?gy győződhetunk meg, ha rogton vizbe teszszuk, midőn az lap szerint 
kiterul. 

. Mint e~lit~.ttem„a csipő. fogas részlete mintegy 85° alatt van elhajlítva, 
mme,k. folytai;i konny.u bel~tm, hogy a felülről bevezetett seben a tok-tépés alatt 
a nyel_n.ek egeszen előr~fele kell fordulnia, mi a csipő kezelését tetemesen meg
neh~ziti. _El k~ll ugyams tetemesen távozni az orbita felső széle, illetve a hom
loktol, i::i:i a _tam~szko~ást fel~tte kedvezőtlenné teszi, támasztó kis ujjunkat ki 
ke_ll nyuJtam, mi megmt a biztosság rovására történik. Megvallva őszintén a 
csip~ ?aszn~l.ás~nak e}ső _idejében az elmondottak nem egyszer ébresztették fel 
a haJ las·~>am Javi~~s vagJ'.a~: m~rt nem tudtuk belátni, hogy miért nem lehetne 
annak kisebb haJlasa, I?i?on a Jelzett kellemetlenségek elesnének. A különféle 
es~tek_ ope1:álás alá kerules~kor azonban csakhamar beláttuk, hogy azon hajlás 
szukseges es m.~g kell baratkoznu~k a belőle eredő technikai nehézségekkel, 
szemb~n azon JOsággal, melye~ nyuJt a beesett szemű, kiálló orbitaszélü vagy ·a 
müteves ala~t nem helyesen v~selkedő hályogosak operálásánál. 

, Az_ em~~~ett esetekben!. m~nthogy felül készített sebről van szó, csak oly
kepen vihetJuk be az. eszk?z~ es dolgozhatu~k vele biztosan, eredménynyel, ha 
az erős~? meg.~~n ha~tva es. igy ai;inak nyeh ,részlete nem ütközik az orbitába, 
az ~szkoz _feszules. 3;_la ne1? JU~, midőn hegyet a lencsén kényelmesen dirigál
hatJuk. Kisebb h11:1las,u c~ipőt ily esetekre oly módon lehetne alkalmassá tenni 
ha a fog_ak hátrafele kiemelkednének és rézsut állanának. Az ily eszköznek 
azonban ~pen az lenn~ a hátránya, mi hályog-operálásoknál nagyon is kerÜ· 
lendő, t. i. a zuzás, mit a szabadon hátrafelé kinyuló fogak okoznának úgy a 
bevezetés, mint az eltávolításkor. 

Öss,zehas?n~it~a ezen eljá1:ás kiviteli nehézségeit a Ja>ger-féle horoggal 
va.gy ak_ar_ a. disciss10s t~vel tortent tokh~sitással, kétségtelenül kitűnik, hogy a 
Forster-csipő alkal.i;na~asához :fi?om,abb izomérzék ~s több gyakorlat szükséges. 
Nagy gyakorlat _szukseges hozza, m1g azon finom izom.érzésre teszünk szert, a 
mely megmutatJa, hogy a tokra való nyomhatásnak mikor értük el lehető hatá
rát, és hogy a tokon ránczot foghassunk, de a zonula Zinnist meg ne szakítsuk 
bog~. a magluxalás és ü,vegtest előes_ésének kellemetlen complicatióját kikerül~ 
hessuk. Enn?k tudhato „be a.~o_n ?izonytalanság, melylyel eleinte ez eszközt 
használtuk, ~lgy . hogy tobbszon sikertelen tokfogás után mégis a horoghoz 
kellett nyulm, mire. ~ be~yakorlás, után csak a nagyon kivételes esetekben szo
r1:ltt~nk. ~egneheziti meg a fogo használatát a csarnokba gyülemlő igen bő 
verzes, mivel ott csa~ vaktában dolgozunk, mi iridodyalis létrehozásái·a vezet
~et. Ezek_ azonban n~~a esete~, és nagyobb óvatossággal ki is kerülhetők, mit 
igazol az ,is, hogy.~ Forster:csipőve~ ~é~zített. e~ti:aktióból .c~ak mintegy négy 
esetben l~ttunk kovetkezmenyek nelkuh partiahs irododyahsis létrejöttét. 

.~e~ismei:kedve az eszköz használási viszonyaival, reá térek annak meg
besz~lese~·e, mmö hályog-alakoknál használhatjuk, minő előnyökkel és vannak-e 
hátranyai? 
. Nagyjában, el.mondhatjuk, hogy minden hályog-alaknál a Förster-csipö 
Jól alkalmazhato kisebb nagyobb biztonsággal, kivéve a sülyedt magu úgyneve-
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zett Morgagniana cataraktáknál. Tekintve a tok sikamlós, finom, sima felületü, 
hártyaszerü voltát, könnyen beláthatjuk, hogy itt ha a tokra a megengedhető 
legnagyobb nyomást is gyakoroljuk, a csípő be fogja ugyan horpasztani a tokot, 
de ugyanekkor híg bentléke a nagyobb nyomás helye felül a kisebb felé hal~d, 
a lencse alakja megváltozik, a széli részeken mintegy ,megduzzad, és a cs1pő 
csukásakor, ha azt folytonos nyomás alatt végezzük is, a viszony ugyanaz 
marad, csakhogy a lencse más· más részlete fog behorpasztatni a nélkül, hogy 
azon ránczot foghatna. A tünemény olyan, mintha egy selyem-falzatu hólya
gon, mely híg folyadékkal bizonyos feszülés alatt van tartva, hasonlóan ránczot 
akarnánk fogni, ez soha sem sikerül, ha csak a nyomást reá annyira nem. fokoz
zuk, hogy a csípő fogai mintegy annak szövetébe beleékelödjenek, és így felette 
el ne sikolhasson, mit a lencse tokján a gyenge zonula Zinnis megrepedése, a 
magluxalodása és üvegtest kipréselése miatt nem tehetünk. Többszöri ~isérl~
tezés is sülyedt magu hályognál rendesen cserbe hagy, miért a trauma k1sebb1-
tése és a sebfertőzés eshetőségének csökkentése szempontjából - több eszköz 
bevitele alkalmazása által - tanácsos ily alaku hályogoknál mindjárt horog
hoz nyulni. 

Engedje meg t. hallgatóság, hogy a Förster-csípőtől itt egy kis kiugrást 
tegyek. Sülyedt magu hályogok tokjának meghasitása horoggal sem eszközöl
hető veszély nélkül úgy, mint a tokhasitás egyáltalán min denütt le van irva, 
t. i. hogy nagyjában Halakban hasitgassuk be. Nem pedig azért, mert már a 
tok egyszerű megnyitásakor a lencse összeesik és a további kotorázás a külön
ben is leszálló kis magnak oldali vagy az üvegtestbe történő luxalását eredmé
nyezi. Nem szabad tehát itt a sablonos tokhasitást megtartani, hanem egyszerü
siteni úgy, hogy az alulról fölfelé menő gyors behasitásból álljon, miután gyor
san az expulsió következzék. Ezen ajánlattevésre egy emlékemben lévő kelle
metlenül végződött sülyedt magu hályog-operatió ösztönzött, melyet 1888 augusz
tus havában végeztünk. A tok többszörös behasitásakor az igen kicsi mag oldal
és alá felé annyira luxalódott az iris síkja mögé, hogy a reponálást is vaktában 
kisérelhettük meg, mely művelet alkalmával üvegtest bukott elö, a lencse pedig 
az üvegtestbe sülyedt, honnan többszöri behatolásra sem hozhattuk ki. A szem 
a beállott gyuladás következtében tönkre ment. A 10 év leforgása alatti opera
tiók között még egy hasoaló esetre akadtam mely szintén Morgagnianás 
hályogra vonatkozik, míg nem elhigult kérgü lencsével hasonló eset egyetlen
egy sem fordult elő. 

A Förster-csipőrőli tapasztalataink elmondását tovább folytatva, állíthat
juk, hogy legnagyobb sikerrel tokmegvastagodás esetében használhatjuk, melyet 
keménysége és kevésbbé szakadékony volta miatt jól megragadhatunk, úgy hogy 
néha a nélkül, hogy a tok megrepedt volna, a lencsét tokostól együtt is sikerült 
kihuzni. De ha ez nem történik is, eltávolítjuk a különben rendesen vissza ma· 
radni szokott, a látást rontó, a szemet izgató és az utóoperálásnál veszélyes 
vastag tokrészletet. Igen jó sikerrel fogható meg a cat. matura tokja, és leg
kevesebb eredményt adó a cat. nondum matura. Ennek oka ismét a szakadé
konyabb tokban rejlik, tehát jóformán csak repedést idézünk elő, részint pedig 
a kéreg lágyabb volta miatt a csípő ismét könnyebben lesiklik a nélkül, hogy 
ránczot emelne, jóllehet kotántsem oly mérvben mint ezt a sülyedt magú hályog
alaknál említettem. 

Mielőtt tovább haladnék átnézetet kívánok nyujtani a Förster-csípővel 
operált látási eredményekről, összehasonlítva a horoggal operált eredmények
kel. A táblázatban 100 nondum mat. cat., 100 mat. és 100 hyperm. catarakta 
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van kimutatva, hol úgy az operatió valamint a gyógyulás simán történt, mert 
csak ily esetek után lehet az eredményt biztosan felismerni. 

A hályog fa;ja 5/s- 5/io 5/ 15 - 5/ 20 5/ao-5/so 5
/ 70 jó fényérzésig. 

cataracta non matura horoggal 5 16 22 7 
Försterrel 5 19 20 6 

cataracta matum horoggal 4 20 21 5 
Försterrel 3 24 21 2 

cataracta hypermatura horoggal 4 21 20 5 
Förstel'l'el 4 26 19 1 

Ezen táblázat tehát a fentebb elmondottak helyességét igazolja, a látási 
eredmények javultak, és a későbbi időben is kevesebb seundaria-képződést 
várhatunk, mert a tok egy része kijött. A Förster-csípőt tehát, mint becses esz
közt melegen ajánlhatom különösen hyperm. és matur. cataraktaknál. Ezen 
táblázatban a Förster-csipőveli kezdeti operálások is benn foglaltatnak, midőn 
annak kezeléséhez szükséges gyakorlatunk még hiányzott. 

A Förster-csípő használásának behozatala megkevesbitette az extraktiónál 
k~i~ön~~n .. is sok esz~~z ~z~mát, mert. ezzel végezh~tjük az iridektomiát is, mely 
uuan rogton a tok k1tepesere használJuk fel. Ezt szmtén határozott előnyeül kell 
betudni, mert az eszközök cserélgetése elmaradván, gyorsabban operálhatunk. 
Megjegyzem itt, hogy egyszerű iridektomiára az eszköz nem alkalmas, mert 
éles fogaival a tokot is megsérthetjük. 

Jól ismerem, hogy egyes kimutatások szerint a Förster-csipőnek hátrányául 
a kétségtelen kellemetlen complicatiót az üvegtest elöesését szeretik felhozni, 
mely az eszközt rossz oldaláról mutatná be. Így Silex pl. 16·2°;0, Schweigger 
8·90/o látott üvegtestet elöesni, jóllehet Silex perczentjéből ,10 esetben minden 
izgalom nélkül gyógyult a szem. Mi hasonló adatokat nem szolgáltathatunk, 
mint ezt a következő táblázat mutatja. 

Uvegtest előesés kimutatása a III. momentumban. 

é v 

1880„ 81., 82„ 83., 84„ 85. 
86„ 87 „ 88., 89. 

összes 
operátiók 

1042 
870 

iivegtest előesés 
száma 

14 
8 

0 /o 

· JuhászL. dr. ugyancsak a budapesti egyetemi szemkórházból 1876/77. évről 
összeállitott rendkívül tanuságos hályog-operálások kimutatásában a követke
zőket olvassuk: 

<cA csípővel behatolást megvastagodott tokrészletért már a multban félni 
tanultuk, daczára, hogy nehéz megérteni, miként okozhat ez aránylagos finom 
eszköz előtolása a csarnokba oly veszélyes lobokat. Talán a csípő rovátkáiban 
el nem távolítható szenny jut a csarnokba? talán a sebnek és sugártájnak már e 
kismérvü zuzása is elviselhetlen a szemre? Mind oly kérdések, melyeket csak 
felvetni lehet a nélkül, hogy rájok a kellő feleletet megadni képesek volnánk. l> 

Ime most a Förster-csípő használása és veszélytelen volta, az általa is gyanított 
feleletet abban adja meg, hogy veszedelmes a csípő bevitele akkor, ha a szemből 
utána nagyobb rész el nem távolodik, a mely a rovatkáiból kihullott szennyet 
mintegy magával ismét kisodorja. Régebben a tokért, csipővel, rendesen a lencse 
expulsiója után mentek be, midőn a megvastagodott tokot vagy nem sikerült 
kihozni, vagy ha sikerült is rovátkáiból lehullott szenny a szem mélyebb részeibe 
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esett nem pedig a kis részletre melyet megfogva ki is hozunk. Ide járul még 
azon' körülmény is, hogy expulsió utáni tokrészletért val~ halászás rende.sen 
üvegtest előeséssel jár, mely magában, is. vesz~l~es, de .. meg alt.al~ a szem mmt
egy még jobban megnyittatik. Ma.~apsag i~.' midőn a Forster-csipővel a tok meg
repesztésére, minden félés nélkul megyunk be, .. csak meggon~olva, de so~~ 
sem szivesen tettük ezt akkor, ha már a lencse kunn van, mer~, ilyenkor.a regi 
említett tapasztalatnak megfelelően, mi is veszélyesebb elJarásnak ismer-

fil hl 1 
Elesik természetesen ezen magyarázat ott, hol pl. a lobos?dá~ a. ~eb~ö 

indul ki lebeny elhalás, cornealis infiltralódás alakjában, mihez a tobbi kulonfele 
részek lobosodásai csak másodlagosan csatlakoz°:ak. . , , , 

A sebajkaknak vagy a corpus ciliarenak csipőveh erősebb ~uzasabol.nem 
vagyok hajlandó erősebb lobfolyamatok keletkezés~t magyarázm, mert hiszen 
akkor a Förster-csipő behozatala óta a gyógyulási perczente~nek tetei;iesen 
romlani kellett volna, mi pedig nem történt, sőt e~lenkező l eg ~mt .ezt szamo~
kal igazolom, javult. A ki nem kerülhető, mert hiszen csak is erről lehet, s~o, 
sebzuzódásnak csak annyi hátránya lehet, hogy a seb nehezebben zárodik, 
mivel éles szélei mintegy legömbölyittetnek, meg talán a zuzo~~- sebek~n ~bak
teriumok is jobban megtapadhatnak ?? ! ! de .. ez serr:i- nagyon JOh~t .. szam~tásba, 
mert cornealis elgenyedés szintén nem volt tobb, mi?ek e_llenvete~ul ,az igaz; a 
pontosabban végzett desinficialas hozható fel, ámbár itt melyrehato valtoztatast 
nem tettünk. 

Veszteség táblázata : 

é v 

1880., 81., 82„ 83., 84., 85. 
86., 87., 88., 89. 

összes 
operátiók 

1042 
870 

ve!l'Zteség 

16 
12 

"/o 

Cornea-elmállás táblázata : 

é v 

1880., 81., 83., 83„ 84., 8!'í. 
86., 87., 88„ 89. 

összes 
operátiók 

1042 
870 

elgennyedt "/o 
corneit száma 

7 0·6°1o 
4 0·4°/o 

Pedig mindkét táblázatban az 188G. év is, melyben a F.örster-~sipöt hasz,nálni 
kezdettük és gyakorlatában nem voltunk, benne fogla_ltatik. A ~o.rsterrel vegz~t! 
operálásokat szemlélve, a gyógyulás menetét ellenőrizve feltumk, hog.y a meo 
oly simán lefolyt műtétek u.tán is a sze~ néha .~ rendesnél nagyob.b izgalmat 
mutat. Ennek okát én eseteim megfigyelese alaPJan arra vezetem ~iss~a, h,ogy 
ha a csípő csak a középről tép ki egy kerek ablakot, úgy a lencse ~enfenas resze 
az ottan épen maradt tok által mintegy rámába van zárva, midőn a lenes~ 
buktatásakor felül csak úgy szabadulhat ki, ha az elöfelé törekvő lencse .f~lsö 
része azt ber~peszti, mi a tok erőssége, megvastagodásai szerint a co~pus cihar~ 
kisebb-nagyobb vongálásával jár. A lencse ilyetén kipattanását ne_ha ha_llam 
is lehet, mely esetekben az elmondottak igazolásaként a gyógyulás kisebb izga· 
lommal is járt. , 

A lencse kiürítése után a maradékok kihajtására tovább is az also szem· 
héjjal való surolást használtuk, melylyel kellő gyakorlat mellett elegendő ered
ményt lehet elérni, a nélkli.l, hogy az veszedelmes volna. Igaz ugyan, 'hogy a 

sebet ily módon tátongtatjuk, midőn a fertőzés lehetőségei szaporodnak, de ne 
felejtsük el, hogy a tisztogatás alapját épen abban leli, hogy a meggyülni enge
dett csarnokvizzel mintegy kisodortatik, kiirrigáltatik a hátramaradt része
ket, mi a fertőző anyag bejuthatás.lt gátolja. Igaz, hogy a művelet után, 
ha a cornea összeesik a seb tátongó lesz, de ez különben is puha szemeknél 
megesik. Látszólagos hátránya a keratitis striata előállása, látszólagos, mondom, 
mert soha semmi bajt sem okoz. Az ujabb időben azon szempontból kiindulva, 
hogy a surolás mégsem hozza ki tökéletesen a maradékokat, és hogy még job
ban hatalmunkban álló eljárással váltsuk fel, jött létre a csarnok kimosásának 
ajánlata. Ennek eszközlésére 1886 és a következő években egész serege az 
instrumentumoknak jelent meg, az egyszerii fecskendőtől kezdve, a legcompli
cáltabb miniateur irrigatorig, melyek segélyével folyadékokat vezettek a csar
nokba, hogy a sugár a benn maradt részeket mintegy kimossa. 

Wicherkievitz mint első 30 0 ° 1 % -os borsav oldatot ajánlott, Chodin 4%-os, 
többször felforralt acidum boricum solutiót dicsér, Grandelment sterilizált vízzel 
hiszi a legjobb eredményt míg Pannas jod-higany solutiónak adja az elsőbbsé
get. Ezen eljárást, első ajánlatának megjelenésekor, a priori gyanus szemmel 
néztük, mert mint említettem, félni tanultuk a lencse expulsiója után eszközök 
bevezetését még nem is beszélve azon technikai nehézségekről, melylyel 
ilyen öblögetés össze van kötve. 

Ezen beavatkozásnál ezenkívül a veszélyt fokozza az is, hogy a folyadékot 
bizonyos nyomás alatt kell bevezetni, hogy a maradékot kihajthassa, mi épen 
a szem legérzékenyebb részeit: az iris, corpus ciliaret is directe éri. A folyadékok, 
melyek irrigálásra ajánltattak, igaz, hogy mind tartalmaznak kisebb-nagyobb 
mennyiségü antiseptikumot, de azért azok még sem tekinthetők veszélytelenek
nek, mert a szem belső részeinek finnyássága miatt azon szerekből csak rend
kívül gyenge solutiókat használhatunk, melyekről a vizsgálatok kétségtelenül 
kimutatják, hogy nem csak bacterium ölő hatásuk nincs, de még a tovább 
tenyésztést is alig vagy csak rövid időre függesztik fel. A dolog új voltának ide
jében foglalkoztak vele a szaklapok, és akadt is dicsérője, különösen Pannas
ban, és kik természetesen az eszközökön ujjitásokat tettek, de mint megbízható 
és utánzásra ajánlható eljárás általánossá nem vált nem csak, de mostanság 
már csak elvetve lehet róla valamit olvasni. Az eszme különben nem uj, 
Szt-Yves-től ered az, ki különösen a geny kimosását próbálta meg. Maradjunk 
meg tehát továbbra a surolásnál mely veszélytelen, ha talán az irrigálás theore
tice tökéletesebb eljárás is, de sokkal veszélyesebb és ne iparkodjunk az ligy is 
aprólékos operátiót, új eszközök behozatala által még complicáltabbá tenni. 

Nagy discussió tárgyát képezte és képezi az ujabb időben a Förster által 
ajánlott és másoktól javitott lencse-érlelési eljárás, de ezt, minthogy idevágó 
tapasztalataink nincsenek, de meg egyes kivételes eseteket leszámítva, nagy 
practikus fontossággal sem bír, csak említem, de vele tovább foglalkozni nem 
kívánok. 

A seb toilettirozására mindig nagy gondot forditottunk, mi a vérolvadékok 
és kéregrészletek csipőveli eltávolításából áll különösen a conjunctivalis lebeny 
alól, mit aztán visszahajtunk, hogy a szem kötése után a szemrésbe idegen 
bomló anyagok ne legyenek. · 

Nagyon hosszura nyulna felolvasásom, ha a seb gyógyulását, a műtét után 
befolyásoló körülményekről, életkor, táplálkozási viszonyok, iszákosság, lues 
vagy egyéb bántalmak, nyugodt vagy nyugtalan magatartás, a szemen előjövő 
igen sokféle complicátió befolyásáról akarnék beszélni, azért itt ezekre nem 
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reflektálok, mit annál inkább megtehetek, mert valami lónyeges ujabb tapasz
talataink ezek körül nincsenek. 

1879-ik évig az antiseptikus sebkezelés érdekében semmi különöset sem 
tettünk, egyszerü tisztaságra szoritkoztunk, úgy a szemet illető eljárásokban, 
mint az eszközök elkészitésében. Ezen idő alatt megindult nagy mozgalmak 
elöl azonban mi sem zárkózhattunk el, a szemészetben is mind pontosabban 
kifejlödött antiseptikus sebkezelést behoztuk. Nagyon részletesnek kellene 
lenni, ha a szemészeti téren ajánlatba jött antiseptikus sebk~zelés óri~si sok
féleségeiről akarnék megemlékezni, miért is az általunk mégkisérlett eljárások 
eredményeiről kivánok csak röviden referálni. 

Az azon időben divatossá vált sprayt két éven keresztül iparkodtunk kipró
bálni melyet bő tapasztalások után mint lényeges gyógyulási javulást nem adó 
és a :Uellett az operálásnál alkalmatlan műszert elhagytuk. A szemműtéteknél 
az operálás tere oly kicsiny, hogy annak, elporlasztott desinficiens általi tisztán
tartása elég nagy nehézségbe ütközik. A képződött elporlasztott folyadék a 
szemet mintegy ködbe burkolja, mi a tiszta láthatás rovására megy, mi a külön
ben is igen finom látást igénylö szemoperálásoknál csak zavarólag hathat. 
Ettől is eltekint

0

ve még más kellemetlenségei vannak a spray·nek, t. i. hogy a 
szemre jutott elporlasztott folyadék, a cornean és a szem többi részein végtére 
is cseppé alakul, mely azután nagyitó, majd torzitó hatásánál fogva a 
sebkészités és a szem mélyében levő részeinek műtevésénél a tájékozást annyira 
rontja, hogy a műtét alig folytatható sikerrel, mi mellett még az operateur 
kezei benedvesednek és a :figyelést nehezítik. Ha pedig ezen emlitett kelle
metlenségek kikerülése szempontjából a spray-t csak távolról a környező légre és 
nem magára a szemre alkalmazzuk, úgy az eljárás czéltalan volna, mert épen a 
szem, conjunctiva, a seb és a használatban lévő eszköz?k jutnitnak a nei;n 
desin:ficiált környezetbe. Az eredmények a spray alatt sem Javultak, a vesztese
gek perczentek szerint ugyanazok maradtak, miért ezen eszköztől, mint hasz
not nem adótól, de az operálást tetemesen nehezitötöl elállottunk. 

Ismeretes elöttünk azon igen sokféle ajánlott sebkezelési és desinficiáló 
eljárás, mely az utóbbi időben gomba módjára termett, és daczára ennek a 
desinfectiót illetőleg igen egyszerü ténykedésre szorítkoztunk. 

Ennek indokát abban adhatom meg, hogy a nagyon complicált (Hirsel
berg)-féle eljárások a szemoperálásoknál okvetlen szükséges gyors kivi.telt hát
ráltatják, részint pedig az így elért javulások a perczentekben semmivel sem 
állottak a mienk elött. Ezen számadatokon épülő indokok tehát arra kéeztet· 
tek, hogy továbbra is az 1883-ban behozott eljárás mellett maradjunk, me~.Y 
abban áll, hogy a szemet műtét előtt 30/o borsav-oldattal mostuk ki, az eszko· 
zöket pedig közvetlen a műtét előtt tiszta vízzel majd absolut alcohollal mostu~ 
meg. Operátió után a szemet egyszerü borlinttel fedjük és a szem naponkénti 
kétszeri kimosását ismét 30/o borsav-oldattal eszközöljük, mely az utóbbi ponto
sabban keresztül vitt kezelés mellett 1 ·3 O/o perczent veszteséggel operáltunk, 
mely a közlött eredmények között az első helyek között foglal helyet. Pon.tosan 
keresztül vitt tisztaság tehát igen fontos különösen a szemészetben, hol a Jónak 
bizonyult szereket teljes erejükben a szem érzékenysége miatt használni nem 
lehet, s a hol pontosan keresztül vinni a sebkezelést a szomszédos üregekkel 
(száj, orr) való közlekedés miatt majdnem a lehetetlenséggel határos. 

Midőn értekezésem befejezem, el nem mulaszthatom felemliteni, hogy .~z 
ujabb időben megindult iris kimetszés nélküli peripherias loboralis extrac~~ot 
mi is gyakorlatba vettük, úgy hogy mostanság az említett műtétet végezzuk, 
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teljes kipróbálása czéljából. Minthogy a kikerült esetek száma nem sok, azért 
kritikai megbeszé]ésébe nem bocsájtkozok, arról a beszámolás, több eset alapos 
észlelete után a jövőnek van fenn tartva. 

23. 

AZ ENDOSKOPIA SZEREPE A HÚGYCSŐ BÁNTALMAINAK 
KEZELÉSÉNÉL. 

Dr. FELEK! HúGó műtöorvostól Budapesten. 

Rövidre szabott értekezésem két vitás kérdés tisztázását czélozza. Az egyik 
az, hogy a húgycső bántalmainak gyógykezelésénél szükséges-e, vagy mint állitják, 
talán nélkülözhetlen is az urethroskop igénybevétele? A második kérdés, ha 
igen, van-.e oly endoskopiai eljárás, melyet nemcsak a gyakorlott specialista, 
~a?em n;imden, a kellő kézbeli ügyességgel bíró orvos végrehajtani képes, 
epugy, mmt a méh·, szem-, gége-, orr- és fültükrözést? 

E kérdések által már régebben ébresztett polemia elöl, melyben a legkiri
vóbb szélsőségekkel találkozunk, lehetőleg kitérve, a nyilvánuló nézetek lényegét 
a következőkben foglalhatjuk össze: 

Egyes szakférfiak az endoskopia elsajátitásának felette fáradságos voltát 
az eljárással esetleg járó veszélyeket emelik ki és azt •tartják, hogy az ureth~ 
roskop csak gyakorlott és szakavatott kézbe való, az általános gyakorlatban 
mellőzendő, mert a nyerhető előny nem áll arányban a nehézségekkel és az 
esetleges károkkal. - E táborban találjuk első sorban a maradiság és kényelem 
b.~rátait, kik orvosi ténykedésüket ezen módszer nélkül is teljes megelégedé
sukre folytatták és így ezentul sem gondolják hiányának kárát vallhatni. 

, Ugyancsak nagy számban találjuk a csalódottakat, olyanokat, kik néhány, 
varakozásukat ki nem elégített kisérlet után pálczát törnek ez eljárás fölött. 

Szinte meglepetéssel olvassuk Fürbringer * sorait, melyekben noha az 
urethroskop tudományos és therapeutikus hasznát nem tagadja, hibájául említi, 
hogy a nyákhártyát könnyen megsértheti, és csodálkozásunk csak akkor ér 
v.~ge.t, midőn halljuk, hogy a rég elavult Auspitz-féle, kacsacsőrszerüleg szétnyíló 
tukorrel végezte a vizsgálatokat, mely eszköz persze teljesen alkalmas arra, hogy 
a nyákhártyát szárai közé becsipje. 

. De az endoskopia meghonosulásának sokkal többet ártanak egyes hívei, 
kik tulzásra ragadtatván el magukat, a húgycsőtükör nélkülözhetlenségét oly 
kérdések megfejtésénél és oly bántalmak kezelésénél is hangsulyozzák, hol csak 
tulbuzgóságuk bírja ez eljárás előnyeit felfedezni. Ezek között látjuk a complicált 
eszközök pártfogóit, élükön Oberlander-rel, kinek némi része van az ismert 
villanyos húgycsőtükrök szerkesztésében, mi az ö s követőinek itéletét annyira 
b?folyásolni látszik, hogy nem mulasztanak el alkalmat annak hangsulyozá
sara, hogy az elektrikus urethroskop az, melylyel sikeresen működhetünk. 

A húgycsőtükrözés ismertebb hiveinek többsége azonban a bonyolult eszkö
zöket fölöslegesnek, az eljárást könnyen elsajátithatónak, kényelmes és veszély
telennek tartja, olyannak, mely kórismézés czéljából igen sok esetben szükséges, 
és szerepe mint a therapeutikus beavatkozás közvetitője gyakran semmi egyéb 

* Die inneren Krankheiten d. Harn- u. Geschlechtsorgane. Berlin, 1890. 
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módszer által nem pótolható. Ezen utóbbi nézeteket kivánom bizonyitani, és 
ezzel a fölvetett kérdések megoldását is szolgáltatni. 

Tekintsük első sorban a húgycsöbántalmak leggyakoribbját, a blennorrlucát. 
Az idült időszakban, a bántalom localisatióját és minőségét, erosiókat, granula
tiókat, fekélyeket, epithel-felrakodásokat, az ondódomb kóros elváltozásait, 
papillomák j7lenlétét biztosan egyedül az urethroskoppal vagyunk képese~ meg
állapitani. Es ha ez eszközzel a beteg helyet megláttuk, nem-e és_zszerubb az 
alkalmazni szándékolt gyógyszer applicálását is ugyanez eszközön át, sze
münk ellenőrzése mellett foganatositani, mint a használatban levö nagyszámu 
módszereket igénybe venni, melyeknél a hatás helyét és módját csak utólag 
ex juvantibus et nocentibus tudjuk meg? Különösen a húgycső hátulsó részét 
általános szokás a legkülönbözőbb módszerek utján étetö hatásu szerekkel 
kezelni, pedig, ezekre csaknem épp oly ritkán van itt szü.kség, mint a~ uret~ri.tis 
anteriornál. Es ha az étető szer legalább a beteg helyre Jutna! De akar a kulon
böző pálczikákat, kúpokat, antrophorokat, porbefuvást, a Dittel~féle P?rte 
remede-t az Ultzmann-féle injectort alkalmazzuk, a siker mindig a ntka 
véletlen 'dolga marad. Egyáltalában alig érthető, hogy a pálczika, kúp- és 
poralaku gyógyszerek applicálását, miért nem sikerül kiszoritani a kankó 
therapiájából. Hisz a folyékony gyógyszert pontosan lemért adagban és sokkal 
nagyobb szabatossággal juttathatjuk a húgycső bármely részébe akár Nelaton
pöscsappal, akár az Ultzmann-injectorral, mint akár melyik más halmaz~l
lapotút. Nézetem szerint maró hatásu gyógyszert, mint a leginkább hasznalt 
arg. nitricum és cupr. snlfuricum töményebb oldatait, csak az endoskopon át 
volna szabad alkalmazni. Még az is, ki a kóros elváltozásokat az endoskopon át 
fölismerni nem képes, hacsak bevezeti ezen eszközt addig, hol a betegség szék
helyét gyanitja, és e helyet érinti az alkalmas szerrel, sokkal nagyobb valószinü
séggel fog sikert aratni, mint ha bármely egyéb módszerhez fordul. A sokat 
használt porteremedet maga Dittel * csak nagy óvatossággal használja, és 
ujabban maga is meglehetős gyanusan itéli meg, midőn azt mondja, hogy ő 
soha 3-6-szornál gyakrabban ugyanazon egyénnél nem alkalmazta, mert ez 
alatt vagy czélt érünk vele, vagy egyéb módszerhez kell folyamodnunk. 

De tegyük fel, hogy idült blennorrhooában szenvedő húgycsőbe az endos~ 
kopon át betekintve, nem látunk oly szöveti elváltozásokat, melyek a fennállo 
kórtüneteket megmagyaráznák. Ilyenkor ne átalljuk bevallani, hogy a bántalom 
helyét és milyenségét most megállapitani képesek nem vagyunk, mert a 
kóros elváltozások bizonyosan legnagyobbrészt mélyen fekvők, a felületen levők 
pedig szabad szemmel észre nem vehetők. De ezen negativ lelet is hasznára 
válik a betegnek, mert nem találván kóros helyeket ott hol látatlanban má~ok 
talán fekély vagy Agyéb durvább elváltozások jelenlétét tételezik fel, meg fogiu}r 
azt kimélni a legkülönbözőbb gyógyszerekkel való czéltalan vagy káros zaklata
soktól és az esethez mért egyéb eljárásokhoz, pl. a szonda-gyógymódhoz fog_unk 
folyamodni, melyet épp a jelzett leletnek megfelelő eseteknél szokott igen 
gyakran teljes siker követni. 

És ha az endoscoppal való kezelés is az idült blennorrhooánál néha csak 
lassan vezet sikerhez, úgy megnyugtathat azon tudat, hogy semmiféle egyéb 
módszerrel jobb eredményt nem lennénk képesek felmutatni, s hogy a beteget 
megkiméltük fölösleges, soksiur sulyos complicatiókat szülő kisérletezése~t~l. 
De már itt kell megjegyeznem, hogy midőn az endoskopon át való kezelesről 

* Die Stricturen der Harnröhre. Stuttgart, 1$80. 
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szólok, korántsem akarom azt mondani, hogy ez egyedül akár diagnostikai, 
akár therapeuticus szempontból bennünket kielégithet. 

A kórismézésnél esetleg egyéb eszközökkel való vizsgálatot, különösen 
pedig a váladéknak és vizeletnek alapos megvizsgálását, urethritis posteriornál 
a prostatának a végbélen át való kitapintását stb. legtöbbször nem fogjuk elke
rülhetni. Igy vagyunk a therapiával is, melynél a húgycső kiöblitését, a 
szondakúrát, a Winternítz-féle psychrophort stb. akárhányszor fogjuk épen 
endoskopiai lelet alapján igénybe venni. Nem áll, mit egyesek hangoztatnak, 
hogy az endoskop a szondák applicálását feleslegessé teszi, mert maga is com
primáló hatást gyakorol, éppúgy, mint nem fogadható el azon tétel sem, hogy 
a kérdés, vajjon az idült kankó még inficiálni képes-e, a tükörrel egyedül is 
eldönthető. 

A nő blennorrhooájánál az endoskopon át való kezelést legtöbbször meglepő 
siker koronázza. Hisz tudjuk, hogy a nő blennorrhooájá.nak kezelésénél a húgy
csőre sokszor alig vannak tekintettel ; persze injectiókat a szokásos kankófecs
kendővel nem igen végeztethetünk női beteggel. És ha tekintetbe veszszük a 
húgycsőben való gyakori székhelyét - hisz ujabban kétségue vonatik, hogy a 
hüvelyben egyáltalában létrejöhet-e elsődleges folyamat, úgy az endoskop 
hivatását a nőnél is ~ hol alkalmazása csakugyan semmiféle nehézséget nem 
okoz - elvitatni nem lehet. 

Differential-diagnostikai tekintetben is sokszor semmi egyéb módszer által 
nem nyerhető felvilágositást nyujt az endoskop. 

Húgycsőben ülő venericus fekélyek, esetleg a ritkábban észlelhető tuber
culoticus fekély, habarcz stb„ melyek a blennorrhooa képét nyujthatják, a 
szóban levő eszközzel legtöbbször könnyü szerrel felismertetnek. 

Hogy az endoskopicus vizsgálat néha váratlan eredményt nyujt és meglepő 
gyors sikerre vezethet, bizonyithatja az utolsó hónapokban észlelt 2 kóresetem is. 

I. Egy férfi.beteget utasitott hozzám egy fővárosi kartárs, kinél 10 hó óta 
blennorrhooa állott fenn. Beteg a kórelőzményben elmondja, hogy néhány hó 
előtt a frenulumának megfelelőleg borsónyi dagadás is volt, mely jelentéktelen 
fájdalmakat okozott. - Orvosa incisiót csinált, de állitólag geny nem távolo
dott el. 

E jelzett helyen jelentkezésekor is még egy borsónyi göb volt tapintható. 
Endoskopiai vizsgálatnál a fossa navicularis táján egy fél lencsényi folytonos
sághiány látható, melybe sondával 1 cmnyire behatolhatni. A húgycsőre kivülről 
gyakorolt nyomásra e nyiláson geny szivárog ki. Lapis-ecsetelés, és néhány 
szondázás után a beteg 2 hét alatt teljesen meggyógyult, és maig is kifogás· 
talanul érzi magát. 

II. Egy kartársnak 1 évvel jelentkezése előtt volt blennorrhreája. Azóta 
olykor váladékot nyomhat ki húgycsövéből. Vizelete az utolsó időben szalm'.1-
szálnyi vastagságban ürül ki, mi azért aggasztja, mert a sugár hasadozott rs. 
A vizeleti áram nála soha, valószinüleg a rendkívül szűk orificium miatt, a 
szokásos vastagsággal nem birt. Blennorhooájának első hónapjaiban az orificium 
táján 2-3 condyloma acuminatum nőtt, melyeket ollóval lecsipett. 

Endoskopicus vizsgálatnál, mely csak az orificium behasitása után volt vége.~
hető, a fossa navicularis táján a látótért mindenütt kitöltő, illetőleg az eszkoz 
lumenébe bedomborodó kölesnyi egész fél borsnagyságu papillomák láthatók, 
melyek tamponnal való érintésre vérzenek. Másnap az endoskopon át gya~ot
tamponnal néhány körülcsavarással ezen képleteket szétny,9mtam, egyes res~
leteket kiszedtem, és estig állandó .Pöscsapot alkalmaztam. ütöd napra ecseteles 1 
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gyenge lapisoldattal, mi néhány napig ismételtetett. ~zt n_éhány szondázás 
követte. Négy hét óta semmi kóros tünet nem mutatkozik. 

A húgycsőbe jutott idegen testek eltávolitása, mint azt számos köz~étett 
eset bizonyitja, az endoskoppal sokszor elég könnyen, és a betegnek .m~nden 
veszélyeztetése nélkül sikerül. Egy közzétett esetemben * egy a bulbusig_Jutott 
gombostűt távolitottam el ez uton. Siker csak ott ne!ll vár?,ató:. h?.l ~z idegen 
test. nagyobb a tiikör ürének haránt átmérőjénél, ha sima gombolyu, ug)'. h~gy 
megfogásnál a fogó száraiból kicsuszik, és ha igen közel van a hólyag s~á;adek
ához. Egyéb esetekben mindig tanácsos az eltávolitást ezen legk~vésbbé fá;dalm~s 
és veszélytelen uton megkisérleni, mielőtt egyéb módszerekhez, illetőleg az opera-
czióhoz folyamodunk. . 

Azt hiszem egyébként, hogy jelenleg, midőn tudományunkban a therapia 
terén alapos kutatásokra és vizsgálatokra, nem pedig hypothesisekre szeretünk 
támaszkodni, az endoskopia imént vázolt előnyeit bővebb magyarázatokkal 
kisérnem fölösleges. De ujabban nem is annyira e módszer czélszerüsége 
fölött folyik a vita, hanem egy másik szintén nem lényegtelen kérdés fölö~t, 
mely az eljárás elsajátithatására, és az igénybe veendő eszközökre vonatkozi~: 

Tudjuk, hogy kétféle eszköz között választhatunk : a Grünfeld-féle egyszeru 
és olcsó endoskop között, melybe bármely fényt vetithetünk egy alkalmas 
reflectorral, és az elektrikus urethroskop között. 

A Grünfeld-féle endoskopon át bevetitve a lámpa fényét a beállitott nyák
hártyarészt, illetőleg az esetleg jelenlevő és szabad szemmel egyáltalában látható 
kóros elváltozásokat kifogástalanul tisztán fogjuk látni. A fényrefiex, melynek 
megszakitottsága, egyik-másik helyen sötétebb volta, vagy az általa alkotott 
gyűrűnek különböző szélessége által igen értékes utmutatást nyujt, ~pen a szó?an 
levő vizsgálati eljárás mellett czélunkra kiaknázható. E műszer konynyen tisz
titható és nem romlik; helybeli kezelésnél gyógyszerek- és eszközöknek beveze
tésére alkalmas. 

Ezzel szemben az electrikus húgycsőtükör azon egy előnynyel bir, hogy a 
megtörtént bevezetéssel a beállitott nyákhártyarész már is intensive meg van 
világitva, tehát nem kell előbb refiectorral a fényt bevetitenünk. De ez oly 
jelentéktelen előny, mely a műszer gyengéivel, minő drágasága, mel;}'.et ha~z
náláskor az elektrikus gép egyes alkotó részeinek és a lámpácskának időnkmt 
szükségelt ujjal való helyettesitése még fokoz, valamint azon hátrányával, hogy 
óvatos bánásmód mellett is nem ritkán tagadja meg a szolgálatot, bizonyára fel 
nem ér. 

Előfordulhat, de szeij'elett ritkán, hogy a p. posterior egyes elváltozásain,ak 
tüzetes megtekintése az egyszerü endoskopnál használt petroleum- vagy gaz
lámpáénál intensivebb fényt igényelhet. Ezen esetre az egyszerü endosko_Pon 
át villanyos fényt refiectálhatunk a Clár-féle világitó készülékkel, illetőleg villa
nyos refiectorral, mely azonban mint már jeleztük, a mindennapi ~yakorl~tban 
nélkülözhető. E készülék, egy concav-refiectorból áll, melynek gyuJtópontJában 
egy közelithető és távolitható elektrikus lámpácska van; közelitésnél nagyobb 
teijedelmű, de kevésbé világitó fényterületet nyujt, távolitásnál a terület kisebb, 
a fény intensivebb, úgy hogy urethroskopiai czélra kissé távolitva alkalmazandó. 
A lámpácska egy 6-8 elemből álló chromsav-telep által hozatik izzásba. 
E refiectorral épp úgy bánunk el, mint a közönséges refiectorral, vagy a hom· 
lokra csatolva, vagy a kézben tartva alkalmazzuk. 

~'A húgycső egyes ritkább bántalmai stb. Gyógyászat, 1887. 
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Mí az enaoskopia elsajátitásával járó, illetőleg az annak tulajdonított nehéz
ségeket illeti, úgy tagadhatlan, hogy egyes jelek helyes megbirálására csak 
a gyakorlat tanit. Csak hosszabb gyakorlat után fogjuk a szinbeli eltéréseke_t 
a tölcsér és centrális alak különböző alakulá.sait helyesen magyarázni, és a 
kezdetben mindenütt kóros elváltozásokat látó szemünket a jelenségek helyes 
megitéléséhez szoktatni. Éppen a villanyos tükörrel dolgozók esnek könnyen a 
hibába, ott is elváltozásokat felfedezni, a hol azok nincsenek, vagy oly meg
figyeléseket tenni, melyek a tényleges viszonyok tulzásainak tekintendők. Igy 
látott Oberlander * is 9-féle húgycsőlobot az idült blennorrhooánál, melyeket 
rajta kivül más senki megkülönböztetni képes nem lesz. 

Azt hiszem, hogy talán valamivel több kézbeli ügyesség kell a refiectált 
fénynyel való vizsgálat elsajátitásához, de sokkal több gyakorlatot igényel a 
villanyos tükör, hogy vele a helyes biráló képességet megszerezzük. 

Durvább szöveti elváltozások, granulatiók, epithel-felrakodások, strictura, 
lobos góczok, ha a látótérbe beállitvák, az e téren tapasztalatlan által is 
azonnal felismertetnek. Az egyszerü endoskoppal némi begyakorlás után a fino
mabb jelenségekből is sikerül megfelelő következtetéseket vonni, és ha nem 
fogtunk e vizsgálati módszer elsajátitásához tulzott várakozásokkal, és nem 
keresünk folyton feltünő leleteket, az endoskop nyujtotta eredmények majdnem 
mindig ki fognak elégiteni, es nem ritkán lesz rá eset, hogy ez eszköz igen 
kényelmetlen helyzetekből fog kiszabaditani bennünket és betegiinket. 

24. 

AZ ATHEROMÁK KELETKEZÉSÉRŐL. 

Dr. TÖRÖK LAJOs-t61. 

Az elmult év folyamán azon voltam, hogy Francke vizsgálati eredményeinek 
szélesebb alapot szerezzek, azaz, hogy ellentétben Francke esetéhez, melyben az 
atheromák nagy számmal voltak jelen s folyton újabbak fejlődtek, a közönséges 
typustól el nem térő esetekből származó atheromákat vizsgáljak. Ezenfelül 
subcután atheromákon kivül még intracutánokat is belevontam vizsgálataim 
keretébe. 

Eddigelé a bőr dermoidjait szorosan választottam el az atheromáktól. 
Azt állitották, hogy a dermoidok ellentétben az atheromákhoz vagy oly tájakon 
fejlődnek, melyek nincsenek faggyúmirigyekkel és hajtüszőkkel ellátva, vagy 
pedig complikáltabb a szerkezetük (azaz faggyú-, izzadságmirigyek, szőrök, 
szemölcsök, szarvak fordulnak bennük elő). Azt állitották továbbá, hogy a 
dermoidcysták soha sincsenek kivezető csővel ellátva és hogy a felettük elvonuló 
bőrrel csak laza összefüggésben állrni.k, hogy falzatuk vékonyabb és edénydúsabb, 
hogy veleszületettek és ennélfogva különösen fiatal egyéneknél fejlődnek. 

Vizsgálataim folyamában arról győződtem meg, hogy e különbségek egyike 
sem bir általános érvénynyel. Már Francke is kiemelte azt, hogy a subcutan 
atheromák kivezető csöve mikroskopiailag eddig még nem lett kimutatva; az 
általa vizsgált subcután atheromák egyikén sem találta, és én magam is 
15 subcután atherománál hiába kerestem még esetleges maradványait is. 

"' Zur Path. u. Therap. cles Chron. Trippers. ,Vierteljahrschr. f. Dermat. u. Syph. 1887 
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'Ellenben alkalmam volt egy dermoidcystát megvizsgálnom, mely egy 3 hónapos 
gyermek homlokáról származott s a mely daczára annak, hogy faggyúmiri
gyeket, szőrtüszőket és bőrszemölcsöket tartalmazott, mégis rövid és szaru -
dugaszszal eltömeszelt kivezető csővel volt ellátva. Ezen leletek szerint tehát 
elesik azon különbség, hogy a dermoidok a bőrrel szorosabb összefüggésben nem 
állnak s szájadékkal nem birnak soha s más részt ki van mutatva, hogy az 
atheromák igen nagy része nincs ellátva szájadékkal. Ki kell továbbá emelnem, 
hogy oly atheromák, melyek az általában fölvett egyszerű szerkezettel bírnak, 
azazegyszerű kötőszöveti burokból (Balg) és azt boritó hámrétegböl állanak, 
majdnem kivételesek. 

A legtöbb atheroma egész felületén vagy annak kisebb-nagyobb részeiben 
jól kifejlődött szemölcsökkel, vagy párhuzamosan haladó, esetleg egymást 
hegyes szög alatt metsző léczekkel van ellátva. A papillák rendszerint egy
szerüek, néha elágazódók, gyakran igen hosszúak, máskor igen alacsonyak. 
Többnyire igen vékonyak, távol állanak egymástól és igen rézsút, majdnem a 
tömlő falával párhuzamosan haladnak a hámrétegben. E miatt mikroskopi 
metszeteken való kimutatásuk nehézségekkel jár. A léczek jelenléte is elkerülheti 
a vizsgáló :figyelmét, ha a metszés iránya összeesik a léczek irányával. A papillák 
és léczek kimutatására igen ajánlatos eljárás azonban a felület-prreparatumok 
készitése, ahogy azt Philippson irta le s a metszetek mellett -főleg ezen eljárást 
vettem én is alkalmazásba. E készitményeken a tömlőfal nagy részét tekintjük 
be egyszerre és gyakran bukkanunk papillákra vagy léczekre az egyik oldalon, 
míg a tulsón a tömlő tágulása és ezzel járó vongálás által elsimittatván, azoknak 
csak gyengénjelzett maradványai vagy már ezek sem léteznek. E készitményeken 
ép úgy, mint a metszeteken egyes epithelcsapokban szarugyöngyöket lelünk. 

Különösen ki kell még emelnem, hogy az intracután atheromák a papillaris 
test jelenlétének tekintetében nem képeznek kivételt. Két, szájadékkal ellátott 
atheroma, melyet megvizsgálni alkalmam volt, papillaris test birtokában volt, 
mely különösen az egyiknél az egész felületen jól volt kifejlődve. 

Felületkészitményeken továbbá igen jól látható, hogy az atheromák jól 
kifejezett edényhálózattal birnak, mely hajszáledényburkait a papillák csúcsáig 
küldi. 

Ha a mondottak szerint a legtöbb atheroma szerkezete complicáltabbnak 
·mutatkozik, semmint közönségesen hinnők, annál érdekesebb a bennünket fog
lalkoztató kérdés eldöntésénél, hogy bizonyos tömlők, melyek oly helyeken 
fejlődtek, hol folliculusok nincsenek jelen s e miatt embryonalis csírokból fej
lődött dermoidokképen tekintettek, sokkal egyszerűbb szerkezetűek. Egy ily 
subcután képletet, mely egy 71 éves férfi jobb középujjának 2-ik phalanxáról 
származott és mintegy mogyorónyi volt, magam is vizsgálhattam. Papillaris 
testnek nyoma sem volt itt fölfedezhető. Az epithelialis réteg, felületkészit
ményein helyenként az edényeknek megfelelő sekély, vonalszerű barázdák 
voltak láthatók. A tömlőfal egyéb tekintetekben tökéletesen azonos volt az athe
romákéhoz és különösen kiemelendő, hogy a parietalis szarurétegek igen erős 
összefüggése és egymáshoz való szoros összerakódása folytán ép oly vastagnak 
és porczszerüen keménynek tünt föl, mint sok fiatal atheromáé. 

Az atheromák bennéke föleg szarusejtekből, cholesterinből és a kettő detri
tusából áll. Ezeken kívül még mész és néha kevés vérfesteny is fordul élő. Csekély 
mennyiségű zsírt csak kivételesen találtam; egyszer továbbá fényes cseppeket a 
szarusejtek között; e cseppek pikrokarmin által vörösre voltak festhetők s való
színűleg elei:din-nél nem voltak egyebek. Ezek szerint az atheromák bennékét 
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nem lehet a bőr faggyújával azonosnak mondanunk. - E leletből egyedül 
azonban nem vonhatnánk semmi következtetést azon theoria ellen, mely az 
atheromákat a faggyumirigyekből a váladék retentiója útján származtatja. 
Ugyanis más kóros folyamatoknál, melyek egyszerű retentio által okoztatnak 
(comedo, kettős és többes comedo), szintén főleg szaruanyag képezi a tágult 
folliculusok tartalmát. De ezzel mindenesetre a retentiós theoria egy érve esik el, 
a mennyiben az a folliculusra és az atheromák tartalmának azonosságára is 
támaszkodott. 

Mindezek után azon következtetést kell vonnom, hogy az atheromák, még 
pedig úgy a subcután, mint a cután atheromák igazi daganatok és nem reten· 
tionalis tömlők. 

Ezzel azonban nem állítom, hogy a faggyúmirigy-váladékhoz hasonló tar
talmú bőrcysták mind az imént érintett módon keletkeznek. Léteznek kisebb, 
makroskopice, gyakran egyszerü comedohoz hasonló tömlőcskék, melyek a 
faggyú és szőrtüsző közös kivezető járatának proliferatioja és tágulása által 
keletkeznek. · Ilyforma tömlővel vizsgálataim folyamán csak kivételesen t_alál
koztam. Ha series készitményeket készitünk ily képletből, a folliculust min
dig megtalálhatjuk. Utba igazit . továbbá a papillaris test hiánya. - Már 
makroskopice is különböztethetők meg az atheromáktól bizonyos lapos, kissé 
rendetlen formájú, mintegy lebenyes képletek, melyek rendesen a hát és 
tarkó irhájában elhelye?.vék és faggyúszerű váladékot nyújtanak, mely szarusej
tekből, cholesterinből és kevés zsirból áll. Ezek rendesen több szájadékkal bír
nak, melyek közvetlen szomszédsága épen úgy, mint a dupla és többes comedoké, 
kissé hegszerüen behúzódott. Ezek úgy keletkeznék, hogy több szomszédos 
folliculus vagy azok kivezető járata valószinűleg suppurativ lob folytán egymással 
közlekedésbe lép és a stagnáló váladék által tápláltatik. 

Az imént leirt képletek kiveendők az atheromák osztályából. Az atheromák 
maguk eltévedt epithelialis csirok proliferatiojából keletkeznek és e szerint, 
mint már emlitém, nem retentionalis tömlők, hanem dermoidcysták. Ugyanis 
keletkezésük megmagyarázására nem elég epithelialis sejtek eltévedésének 
(Verlagerung) fölvétele, hanem, ha a papillaris test fejlődését meg akarjuk 
magyarázni, föl kell vennünk az epidermisnek a megfelelő corium-részlettel 
való betüremkedését. Ezt ezen részek felülettől való lefűződése követi, s ennek 
megfelelőleg subcután atheromák fejlődnek, vagy ha ezen lefűződés kimarad, 
cután atheromák lépnek föl. 

Ha csupán epithelialis csirok kerülnek abnormis helyre, akkor nem fejlődik 
papillaris test. Példa erre a milium, melynek ily módon való keletkezését 
Robinson és újabban Philippson mutatták ki. 

Ily szerkezetü daganatok extrauterin fejlődése nem vehető föl, hanem 
embryonalis keletkezésre kell gondoldunk, különösen, ha még egyéb más 
Prancke által fölhozott körülményekre (multiplicitás, öröklés stb.) tekintettel 
vagyunk. 

A daganatok relative késői kifejlődését, mely látszólag ellent~tbe:n van az 
embryonalis eredettel, Francke iparkodott megmagyarázni. - En még csak 
arra akarok utalni, hogy az általam megvizsgált subcután dermoidtömlő, mely 
egy 71 éves aggastyán középujjának tenyéri felületérő~ származott, a betegnek 
csak 70-ik életévében tünt föl kis göböcske alakjában. Es ez esetben más magya
rázat, mint a daganatnak embryonalis csirokból való fejlődése, nem vehető föl. 

Amidőn az atheromákat szorosan a dermoidok mellé helyezem, ezen kép
letek között a következő viszonyt veszem• föl. Ha a csir korai embryon_alis 
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időszakban kerül a mélyebb rétegekbe, akkor a differentióra még képesebb 
csirokból a complikáltabb szerkezetü dermoidtömlö fog fejlődni, a későbbi 
embryonalis időből származó csirok mind egyszerübb cysták képződéséhez 
vezetnek. E képletek mellé a miliumokat kell állitanunk, mint oly képleteket, 
melyeknek csirjai, mint azt a milium felületes fekvése és egyszerű szerkezete 
mutatja, legkésőbb füződtek le. 

25. 

A DOBÜREG 
HEVENY LOBJÁNAK SEBÉSZI GYÓGYKEZELÉSÉRŐL. 

Dr. SzENES ZSIGMOND fülorvostól, Budapesten. 

A dobüreg heveny lobja - otitis media acuta - a fül legkomolyabb 
bántalmainak egyike, melynek prognosisát az orvos nem egyszer úgy quo ad 
vitam mint pedig quo ad auditum kedvezőtlennek mondani kénytelen. Leg
föbb esetben iden heves tünetekkel köszönt be; erősen szúró, szaggató majd 
kopogó fájdalmak jelzik a közérzetében lehangolt betegnél a bántalom kezde
tét, ehhez nemsokára magas, elég gyakran még 40° C-t is meghaladó láz társul, 
sőt esetleg még agyi tünetek is mutatkoznak, melyek többnyire néhány óráig 
vagy pedig csak 1-2 napig tartanak és alább szoktak hagyni a mint a dob
üregben képződött geny a dobhártyán át utat törve magának, a külső hang
vezetőbe, innen pedig kifel(kerül. 

Az újabb bakteriologikus kutatások szerint a bántalom a heveny fertőző 
megbetegedések sorába tartozik, melynek kórokozó elemei - pneuno-diplo
coccus, streptococcus pyogenes, staphylococcus pyogenes albus és aureus, 
bacillus Friedlander, staphylococcus cereus : albus, staphylococcus tenuis, 
bacillus tenuis, micrococcus tetragenus, bacillus pyocyaneus, soorgomba és 
egyéb más 1 - a dobüregben képződött váladékban kimutathatók. A fertfü1és 
maga Zaufa.l 2 szerint autoinfectio által vagy az Eustach - kürt erőltetett műkö
dése folytán vagy pedig a nyirk- és véredények útján: vagy végre hoomatogen 
úton is jöhet létre. 

A bántalom lefolyása vagy olyan, hogy a tünetek mind vissza.fejlődnek, 
a nélkül, hogy a dobüregben oly váladék képződnék, mely a dobhártyán át utat 
tör magának és így a restitutio ad integrum utóbbi nélkül is beáll, vagy pedig 
a kezdetleges kellemetlen subjectiv tünetek alábbhagyásával, sokszor pedig 
azok megmaradása mellett is, a dobhártya spontane átlikad és azon állapot 
következik be, melyet fülfolyás - otorrhoea - név alatt ismerünk, vagy végül 
a kezelő orvos a spontan átlikadást megelőzvén, a dobhártyát hasí~ja át, vagyis 
a dobüreget megnyitja és ezen lege artis készített seben át tovább kezeli a 
bántalmat. Ez utóbbi sebészi beavatkozás a dobüreg heveny lobjának gyógy
·kezelésében lényeges haladást jelzett a fülorvostan fejlődésében és így méltán 
érdemli, hogy vele behatóan foglalkozzunk. 

Nevezett műtét, melyet paracentesis név alatt ismerünk, nem egészen új 

1 Zaufal utolsó referatuma : Beziehungen der Microorganismen zu den Mittelohrer· 
krankungen und deren Complicationen (Monatsschrift f. Ohrenheilk. 1890. 9. sz. pag. 262.) 

2 Lásd:· A dobüreg heveny lobjának k6r· és gy6gytanáról. Gyógyászat 1889. 34. sz. 
pag. 398-400. 
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eredetű mert már Riolanus 1 ajánlotta 1677-ben a dobhártya átfuráeát a 
süketsé~ meagyógyítása czéljából és habár ez idő óta számosan végezték e 
műtétet az ~sak feledésbe ment, s noha egyes szerzők később újbó! ajánlo~
ták, még sem gyökerezhetett meg teljesen, míg 1~68-ban ,Schwar~_ze" a mütet 
indicatioit annyira proocisálta, hogy ma napság mmden kepzett .fulorv.?s .. ad~tt 
alkalommal végzi. Sajnos, hogy mindezek daczára nemcsak a lai]ms kozonseg, 
hanem még a gyakorló orvosok közül is sokan a dobhártyát ~eg ma napság 
is egy rnoli me tangere1>-nek nézik, azon téves nézetet ~allv~n, ~ogy a d~b
hártya megsértésekor a halló képesség ~öniu:e m.egy~ pedig meg ~10~anus előtt 
Willis állatokon végzett kisérletek alap.Ján is kidentette, hogy athkadt val?Y 
elpusztult dobhártyánál nem mindig vész el a hallás. :.:.,s ha e mellett ~eg 
tekintetbe veszszük az úgyszólva mindennapi tapas~tal~tot, ,hogy u~an~s a 
dobhártyán ejtett sebzés, annak igen nagy regenerativ kepessege fo~ytan, igen 
gyorsan beheged ; hogy dobüri genyedés mellett .~okszo:· é;e~ hosszu során át 
fennálló defectus helyébe a dobhártyán heg~zovet kepz~dik; ~1?gy ,to;á~bá 
Kessel s egyik esetében az egész dobhártyát kimetszette es az 1:1Jra~ep~ő~.ese 
ellen foganatosított cauterisatio daczára e~y új „ dobhár~ya mégis kepz.ődott; 
hogy továbbá Moos 4 és majdnem a legtobb fulorvos is, nagy anyagluányok 
helyébe újra látták képződni a dobhártyát: úgy alig érthető az agg~dalo~, 
melyre e műtétnél csak gondolni is lehet, még kevésbbé ~a.gyarázhato ~ ~o
zöny, melyet leatöbben a bántalommal szemben tanusitanak, azt álhtvan, 
hogy a dobüregb~n képződött geny majd maga töi: utat magána~ a d~bhártyán, 
nem is szólva már azon téves felfogásról, mely az ilyenkor me&Jelen~ genyben 
valami mentő tényezőt lát és még a fülfolyás megszüntetését is teljesen per-
hon-escalja. . . , „ 

Hiszen a dobüreg heveny lobjának azon stadrnmában, ~időn a dob?re?-
ben geny képződött, a folyamat a tályog kliniku_s kó7;képét . ~e~7esen: ~utat:;a ~s 
vajjon ki fog vonakodni orvostudományunk mai állaspon~Jan~. nndőn a ~ebe: 
szet tanai értelmében még a szemünk számára legelreJtözottebbnek latsz.o 
helyekbe is minden veszély nélkül beavatkozhat':nk? a d?bhár~yát lege artis 
áthasítani, midőn az egész műtét. csakis oncotomu1: J~llegevel b~r, mely lehe
tővé teszi a tályogot ideje korán oly helyen megnyitni, me?yen at. a, geny leg
könnyebben és legbiztosabban kiürülhet, nem várva be az időt, ~i~őn a qe?y 
a dobhártyát a kiürülésre esetleg teljesen alkalmatlan he~yen t?.n át, midőn 
kedvező esetben is évek hosszú során át fennálló chromkus fulfolyást ~elt, 
kevésbbé kedvező esetben pedig a dobüregben és a környezetében levő keple
tekre egyszerű tovaterjedés útján, sőt metastaticus úton, még, a szerve~etnek 
messzebb levő részeiben is, elég gyakran halálosan vegződő roi:icsolaso,ka~ 
idéz elő. Mint az egyszerű tályognál, úgy a fül jelzett bán~al~ánál is a s~bes~i 
beavatkozás által legtöbb esetben a kellemetlen, sokszor lnnzová vált,sub.Jectiv 
tüneteket egyszerre beszüntetjük és teljes birt?k~ban. ~agy~nk ezaltal .egy
szersmind annak is,"a mivel a bántalmat meggyogyitam sikerul. 

* 
A műtét indicatioját illetőleg szem előtt tartsuk a ~öve~kezőket.~ 
Ha beteghez hivattunk, kinél az összes, úgy alanyi mmt tárgyi tünetek 

1 Böke: A fülgyógyászat tankönyve. 1868. pag. VII. 
2 Lehrb. d. chirurg. Krankheiten d. Ohres. Stuttgart, 1885. pag. 248. 
s Archiv f. Ohrenheilkunde 13. köt. pag. 73-75. 
• Klinik d. Ohrenkrankh. pag. 135. 
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a mellett szólnak, hogy a dobüregben heveny lob van jelen, úgy a dobhártyát 
csak akkor fogjuk áthasítani, ha meggyőződtünk egyszersmind arról is, hogy 
mögötte geny már képződött, mely utóbbi a dobhártyán át ki nem ürül
hetvén, a különböző tüneteket okozza. Természetes, hogy a bántalom kelet
kezésének első napján, midőn vérbőségnél egyebetnem találunk, ép oly kevéssé 
fogjuk a műtétet végezni, mint a hogy egyszerű phlegmone alkalmával senki 
oncotomiára (sit venia verbo !) gondolni nem fog. Valamint azonban más he
lyütt is a rohamosan terjedő és súlyos tünetekkel járó phlegmonosus lobnál, 
egJl.'észt a bántalom tovaterjedésének meggátlására, másrészt pedig a lob, 
feszülés, fájdalom és más kellemetlen tünet megszüntetése czéljából az ii:J.cisio
vagy scari:ficatioval késnünk nem szabad, kivált ha az előzetesen foganatosí
tott erélyes antiphlogistikus eljárás czélra nem vezet: úgy a dobüreg heveny 
lobjának azon alakjainál is, melyek igen rohamos tünetekkel köszöntenek be 
és erélyes antiphlogosis - a tragus elé és a csecsnyújtványra alkalmazott 
pióczázás, jeges borogatások, esetleg jégtömlő - daczára javulni nem akar
nak, a dobhártya mínél előbb hasítandó át, mert a depletio ezen alakja által 
a fül eme komoly megbetegedését sokszor a lehető legrövidebb idő alatt gyó
gyulásra vezethetjük. Különösen vonatkozik ez utóbbi a dobüregnek fertőző 
bántalmak - typhus, scarlatina, morbilli, variola - kiséretében fellépő lob
jára, és ha ily esetben & beteget csak akkor látjuk, midőn a dobüregben már 
váladék képződött, mely a dobhártyát még át nem likasztotta, a műtétet minél 
hamarabb kell végeznünk, miután ennek elmulasztásakor a dobhártya előbb
utóbb magától átlikad és ilyenkor rendesen igen nagy destructiok jönnek itt 
lét~·e ;, legtöbb esetben.~ folyamat chronikus jelleget ölt és idült fü~folyásbam 
nyilvanul, mely a doburegben levő hallócsontocskákra sem marad hatás nél
kül, a mennyiben ezeken cariosus folyamatok fejlődnek, idővel ezek esetleg 
exf~lialódnak és. többnyire a dobüreg falzata valamint szomszédsága, kivált 
pedig a csecsnyú)tvány is a bántalom körébe vonatik. 

Epúgy hasíttassék át lehetőleg korán a dobhártya azon esetekben, midőn 
a dobüregben váladék van, a dobhártya azonban vagy előzetesen lefolyt bán
talmak következtében, vagy pedig már természeténél fogva is vastagabb és 
ellenál~óbb a rendesnél, mert ha ilyenkor a váladékot ki nem bocsájtjuk, az 
csak alig v~gy épen nem is fogja a dobhártyát átlikasztani, a dobüregben leYő 
és onnan ki nem szabadulható geny pedig tudvalevőleg sok mindenfélét okoz·. 
hat, a miért is a műtétet ilyenkor sokszor mint életmentőt minél hamarabb 
kell végezni. Többek között Kirchner 1 egyik halálosan végződött esete szol
gáljon ennek illustrálására, melyben otitis media következtében a sinus trans· 
versusban thrombosis jött létre, mely utóbbi a halált idézte elő és habár a 
dobüreg genynyel meg volt töltve, a külső hangvezetőben annak nyoma sem 
látszott volt, miután a dobhártya tetemesen megvastagodott volt és e vastag· 
ság miatt át sem likadt. - Igaz, hogy trombosis a dobhártyának nagy defec· 
tusa mellett is létesülhet, mindazonáltal a dobhártya rendellenes vastagsága 
nagyon is számba jövő tényező, midőn a dobüregben geny képződött, mert 
ha ez utóbbi a külső hangvezetőbe ki nem ürülhet, csak annál gyorsabban 
fognak a retentio és következményei folytán beálló elváltozások mutatkozni. 

Politzer 2 scrophuloticus és tuberculosus egyéneknél nem ajánlja a mütétet 
az úgynevezett otitis media acuta simplex alkalmával, midőn, mint ezt más 

1 Sitzungsberichte d. physik.-med. Gesellsch. zu Würzburg 1889. 6. sz. paa, !l2-95. 
~ Lehrbuch d. 04renheilkunde. Stuttgart 1887. pag. 272. 
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helyütt 1 hja, a dobüregben sűrű zavaros nyák- és genysejtekből álló vála
dék van, mert a műtét után többnyire hosszadalmas idült genyedő folya
matot és ennek következményeit látta fejlődni. Részemről e nézetet teljesen 
nem oszthatom. Ha ugyanis említett egyéneknél, a mi különben nagyon is 
valószinű, a dobüregben levő váladékban a geny a nyáknál túlsúlyra kerül, a 
spontan perforatio előbb-utóbb úgyis létrejő és ilyenkor bizonyára nagyobb 
destructio fog a tuberculosus vagy scrophuloticus egyén dobhártyáján léte
sülni, mint ha a műtétet a kellő cautelák mellett ideje korán végezzük. Annál 
~evésbbé szabad késleltetni ilyen egyéneknél a műtétet, mert a szervezetnek 
ily esetben csökkent ellenálló képességével is számolnunk kell és ha a váladék 
a dobüregben hosszasabban időzik, a dobüreg képleteire és a csecsnyújtványra 
közömbös hatással epen nem lesz. 

Mindezek után ha a dobüreg heveny lobjában szenvedő beteg fülét meg
vizsgálva azt találjuk, hogy a dobhártya a mögötte levő váladék folytán előre 
tü,re'!'ikedést mutat, midő'Yf' a spontan áttö~·és úgyis nemsokára bekövetkezik, ne 
var7uk be azt, hanem nyissuk meg sebészileg a dobüreget; az előretüremkedést 
~iegel~zőleg pedig akkor. indicalt a m'Ütét, ha a bántalommal járó f ájda-Zmak 
es .~gy_eb kelleme~len sub7ectiv tünetek ígen hevesek és egyéb fájdalomcsillapító 
el7arasra szünni nem akarnak. 

* 

A műtéthez szükséges előkészületek a sebészet általános elvei szerint tör
ténjenek, vagyis fertőztelenitett műszerrel lehetőleg fertőztelenített helyen dol· 
gozzunk. Természetes, hogy a kés, legyen az akár lándzsa- akár bistourie-alakú, 
tokjával mozgathatlan összekötetésben álljon; legyen az továbbá teljesen éles 
és ne hiányozzék belőle a csúcs, mely utóbbiról loupe segélyével meggyőződ
hetünk, mert tompa eszközzel az áthasítás nehezebben sikerül és a mii.tét 
ilyenkor nagyobb fájdalmat is kelt. 

A fül környékét és a külső hangvezetőt 0·750/o-os konyhasós oldattal 
tisztíthatjuk meg, - a külső hangvezető tisztítása említett oldatba mártott 
vattatamponokkal és ne kifecskendés útján történjék, - és ugyanazon oldattal 
öblíthetjük ki az orrüreget és orrgaratürt, hogy a paracentesis után esetleg 
alkalmazandó ballonozás alkalmával utóbbiakból valami fertőző anyagot per 
tubam Eustachinam a dobüregbe be ne vigyünk. - Az eszköz, melylyel a 
műtétet végezzük, szintén absolut tiszta legyen és így sikerül majd a fület 
annak kívülről és az orrgaratür felől történt tisztítása után, újabb infectiótól 
távol tartani. 

A műtét maga kellő megvilágítás mellett történjék, és hogy a mütő mind
két kezét használhassa, legjobb bal kezével a fülkagylót tartva és- a hangveze
tőbe dugott fültölcsért dirigálva, a jobb kézben tartott eszközzel a mets~ést 
ejteni, a rejlectort pedig a homlokra kötni tanácsos, vagy használható a Lucae
f éie rejlector,2 melynek nyele a szájban tartható. Némelyek 8 úgy végzik a 
műtétet, hogy bal kezükkel a reflectort tartják és e mellett a fülkagylót és a 
tölcsért is ~·ögzítik, úgy hogy a jobb kéz a kés számára marad, a mi gyakorlat 
útján elég JÓI sikerülhet, azonban a bal kezet ez nagyon kifárasztja. Mások 

1 !dem pag. 263. 
: Arch.~v. f .. Oh~·e,uhe~~k. 26. köt. pag. 132-136. 

L. fülész1 utitarczaun. III. Orvosi hetilap 1889. 48. sz. és Alig. Wiener med. 
Zeitung 1890. 7. sz. 
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pedig bal kezükkel csak a reflectort tartják~ a fülkagylót és tölcsért pedig 
műtét közben mással rögzíttetik vagy pedig meg se fogják, utóbbi azonban a 
leghelytelenebb eljárás, mert ha a beteg csak legkevésbbé is mozgatja a fejét, a 
műtő könnyen metszhet oly helybe, hol épen nem szükséges és különben nem 
is állítható be ilyenkor a kép úgy, mint a hogy szükséges. 

Tanácsos a betegnek.fejét segéddel rögzíttetni, mi különösen gyermekek
nél igen szükséges. - A Kretschmann 1 által ajánlt bromaethyl-narcosis, a 
szemek más oldalról 2 is említett prrevaleáló hátrányai miatt, teljesen mellőz
hető. Számos esetben, még igen érzékeny egyénnél is, narkosis nélkül végez
hettem a mütétet, mely különben sokkal rövidebb ideig tart, mintsem 
hogy érdemes volna még csak néhány perczig is narcotisalásra az időt 
pazarolni. 

A műtétnél használt fültö lcsér rövid és széles átmérőjil legyen; részemről 
előszeretettel alkalmazom ilyenkor a Gruber-féle ellipticus tölcséreket, 3 me
lyeken át a hosszirányban ejtett metszés igen kényelmesen végezhető. 

A metszés úgy történjék, hogy az eszközt a fültölcséren átvezetvén, a dob
hártyába lehetőleg gyorsan, de mégis vigyázva beszúrunk, mert különösen a 
gyakorlatlan kéz rendesen a külső hangvezető falába szokott szúrni ; a met
szést lefelé végezzük, úgy hogy hossza 2-3 millim.-nyi legyen. - Schwarf,ze 4 

a műtétet 2 momentumba,n végzi; először lándzsaalakú eszközzel szúr be, 
majd pedig tompa végil késsel dilatálja a sebet, mindkettőt azonbftn egy élés 
végű eszközzel egyszerre is végezhetjük. 

A beszúrás helyére vonatkozólag már Erhard 5 igen helyesen megjegyezte, 
<1 •••• und jetzt durchschneiden wir, indem wir die Nadel durch das Speculum 
einführen, das Trommelfell gerade da, wo es am leichtesten zu sehen ist, und 
am meisten nach aussen zu liegen scheint» - A metszést mindig l~felé, vagyis 
a dobhártya alsó felében kell ejteni, miután a mögötte levő váladék saját 
súlyánál fogva ide gravital. Rendesen a hátsó alsó negyedben végezzük a mű
tétet, mert a dobhártyának ezen része legkönnyebben érhető el, másrészt 
azonban legmesszebbre is áll a dobüreg belső falától s így utóbbit legkevésbbé 
is fogjuk sérthetni. Ily sértés különben semmi káros következménynyel nem 
szokott járni és Schwartze 6 oly eseteket is említ, hol az eszköz hegye a töm
keleg falába·tört, ebbe azonban az eltört vég minden utólagos következmény 
nélkül betokolódott. - Bing 7 a dobhártya alsó felének középső harmadában, 
közel annak alsó széléhez, vízszintesen ejti a metszést, ez által vélvén nehezeb
ben megsérthetni a dobüreg belső falát. - Fölülről lefelé ejtvén a metszést, 
Gruber 8 szerint achorda tympani megsértése is könnyebben kikerülhető, habár 
utóbbi csak muló elváltozásokat kelt a nyelvnek megfelelő oldalán, hol kelle
metlen subjectiv érzések, legrosszabb esetben pedig rendellenességek az izle
lésnél támadnak, melyek azonban néhány nap mulva teljesen megszünnek. 

Végezhető a műtét a mellső alsó negyedben is, mikor a váladék kiürülé
sére vonatkozólag ugyanaz~n feltételek megvannak, csakhogy a dobhártya 

1 Archiv f. Ohrenheilk. 28. köt, pag. 68. 
2 !dem 29. köt. pag. 267. 
8 Lehrb. d. Ohrenheilk. Wien 1888. pag. 168. 
• Lehrb, d. chirnrg. Krankheiten d. Ohres. pag. 256. 
0 Klinische Otiatrie. Berlin 1863. pag. 188. 
6 Lehrb. d. chir. Krankh. d. Ohres. pag. 261. 
7 Vorlesungen über Ohrenheilk. Wien 1890. pag. 151. 
• Lehrb. d. Ohrenheilkr. pag. 460. 
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ezen rf>széhez sok betegnél csak nehezen hozzáférhetni a külső hangvezető 
mellső falának igen gyakmn található előretüremkedése miatt. 

Az általános szabály mindezek után az legyen, hogy ott szúrunk be, hol a 
dobhártya legerősebben előretüremkedik és a metszést lefelé, a dobhártya_ als? 
felébe, irányítsuk, a metszés pedig olyan legyen, hogy Lt dobhártya összes retegeit 
átmesse, vagyis elég hosszú és elég mély legyen, mert csak ekkor fog a netalán 
igen silrü váladék is kiürülhetni, mely máskülönben a nem elég széles _seb
nyilást eldugaszolja és így retentionalis tünetek a műtét daczára is feJlőd
hetnek. 

A műtéttel járó egyéb esetleges kellemetlen tünetek közfü Wilde 1 említi, 
hogy Butcher 1846-ban két esetre hivatkozott, melyekben a ~obhái:tya át~zú
rása következtében halál beállott volna. Ma napság azonban ilyesmi nem igen 
fordul el.ő és csak igen érzékeny egyénnél szokott szédülés, ájulás és más k~l
lemetlen tünet a műtét következtében fellépni, mint azt különben más helyutt 
végzett oncotomiánál és még ennél csekélyebb jelentőségil beavat~oz~snál is 
tapasztalhatni, habár azok a dobhártya átmetszésekor a nyomási viszonyok 
megváltozásából is magyarázhatók. - A művi beavatkozást követ? vérzé_s r~n
des körülmények között többnyire csak 1-2 csep~re szokot~ szontkozm, „ u.~Y 
hogy alig érdemel szót, és csak újabban Ludewig 2 és Hildebrandt 3 kozol
tek egy-egy esetet, melyben a dobhártya átmetszésekor a dobüregbe beem~l
kedett volt bulbu.~ venae jugularis megsértetvén, profus vérzés támadt e ful
ből, mely azonban a rögtön foganatosított tampönalásra minden káros utó-
hatás nélkül megszünt és az illető betegek teljesen fel is épülte~. , „ , 

Ez említett kellemetlen tünetektől eltekintve, melyek kozűl a szedules 
és ájulás leggyakoribb szokott lenni, műtét után arra kell iparkodnun~, hogy 
a dobüreg tartalmát vagyis az itt képződött váladékot egészen kiürítsü~. 
Politzer 4 erre vonatkozólag úgy jár el, hogy az áthasítás után ballon sege
lyével sürített levegőt nyom per tubam Eustachianam a dobüregbe, mely mű
velet által még a dobüregben netalán visszamaradt geny is a külső hangveze
tőbe mechanicus módon mintegy kiszoríttatik; ha az Eustach-kürtökben ez 
eljárás ellenállásra találna, vagy ha az e beavat~ozásn~l szüksé~es nye~é~i 
művelet, a szájpad izmainak pareticus állapota miatt (mmt P.L diphthent~s 
után), csak nehezen sikerülne, akkor catheter segélyével nyomJuk be a ~iln
tett levegőt a dobüregbe, mely azután a váladékot a ~ülső han~vezetö~.e ~i~z~
rítja. Schwartze szerint czélszerü' az áthasítás utan a dobureg k10bhteset 
0·750/u-os lanc:ryos meleg konyhasós oldattal eszközölni, úgy hogy catbeteren 
át fecskendez~ük az oldatot per tubam a dobüregbe, mely az itt levő váhtdékot 
magával sodorván a külső hangvezetőn át kifolyik. Ezek ~.tán megszá~itj~k a 
fület, és hogy külső ártalmaktól a most már nyílt dobureget _megvedJuk', a 
külső hangvezetőt hermetice elzárjuk gaze-zel és legtanácsosabb ilyenl~o~· fedő
kötést is alkalmazni a fülbe. A beteget czélszeril a szobában marasztalm es arra 
intjük, hogy izgatást keltő valamint fejcongestiokat okozó dolgoktól, milyen a 
borivás, szivarozás stb. tartózkodjék. 

* 
Az utókezelést illetőleg arra kell legtöb~ :figyel~ünket irányítani, hogy .a 

dobhártyán ejtett seb idő előtt be ne forradyon, a mi a dobhártya regeneratn 

' Pract. Bemerkungen über Ohrenheilkr. Göttingen 1855. pag. 344. 
2 Archív f. Ohrenheilk. 39. köt. pag. 234-227. 
9 !dem, 30. köt. pag. 183-184. 
~ Lehr]?uch, pag. 325. 
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képességé mellett nagyon könnyen következhetik be, mert a dobüregben eset
leg újra képződött geny onnan ismét ki nem ürülhetvén, újból csak olyan 
tünetek fognak mutatkozni, mint a műtét előtt és megszüntetésükre ismét 
csak egy újabb beavatkozas fog szükségessé válni. Különösen azon esetekre 
kell kiváló figyelmet fordítanunk, melyekben a dobüreg váladéka igen sűrű, 
mert híg váladéknál rendesen profus otorrhcea szokta a beavatkozást követni. 
Ily sűrű nyákos-genyes tartalomnál a Schwartze által ajánlt kiöblítések igen 
czélszerűeknek bizonyulnak, mert a dobüregbe catheteren át befecskendezett 
víz, a külső hangvezetőbe történő folyása alkalmával, nagyobb mechanikus 
ingerként fog hatni a dobhártyán ejtett sebre, mint a ballonozásnál működő 
sürített levegő. Késleltetjük a beforradást még úgy is, mint azt Gruber 24 

ajánlja, hogy sondát vezetünk be a nyilásba és ennek széleit egymástól eltávo
lítva a sebet nyitva ta.rtani iparkodunk. 

Részemről úgy szoktam eljárni, hogy a dobhártya áthasítása után, kivált 
ha ilyenkor arról győződtem meg, hogy a dobüregben képződött váladék 
inkább genyes jellegű, catheteren át 0-7 50/o-os konyhasós vízzel öblítem ki a 
dobüreget, utána megszárítva a fület és környékét, száraz meleg kendőket ren
delek a fülre, mire rendesen profus genyedéR szokta a műtétet követni és e mód
szert követve a sebhely időelőtti beforradását nem igen észlelhettem. - Azon 
módszerek ugyanis, melyek más dobüri bántalmak alkalmával a dobhártya 
áthasításakor állandó perforatio elérésére ajánltattak, - milyen a keresztalakú 
metszés (mint pl. a carbunculusnál), vagy a dobhártya egy egész darabjának 
kimetszése, vagy pedig a metszés helyének edző szerrel történő érintése - a 
dobüreg heveny lobja alkalmával nem igen jöhetnek szóba, mert eltekintve 
attól, hogy sokkal fájdalmasabbak az egyszerű áthasításnál, még arról sem 
szabad megfeledkeznünk, hogy ezek, daczára annak, hogy czélra úgy sem 
vezetnek, nem is egészen közömbös jellegűek, miután ujabb izgalmat szolgál
tatnak, e heveny bántalomnál pedig úgyis irritalt állapotban van a fül és így 
ujabb izgalomtól csak tartózkodni kell. Némelyek galvanocausticus úton met
szik át a dobhártyát; e beavatkozásra azonban a seb időelötti beforradását 
szintén észlelhetni, habár nem tagadható, hogy oly hamar még sem követ
kezik be az, mint a késsel történt egyszerű áthasításakor, azonkivül pedig 
sokkal fájdalmasabb is. 

Egészen más valami az, ha a műtét daczára a fájdalom és láz szünni 
nem akarnak; ilyenkor tanácsos hashajtót adni a betegnek és különben egé
szen úgy eljárni, mint a bántalom első napjaiban, vagyis erélyes antiphlogosist 
esetleg depletiot rendeljünk. Schwartze 25 melegen ajánlja ilyenkor még a 
higanyintoxicationak mesterséges uton való előidézését; ung. cinereummal 
eszközölt bedörzsölések és sublimat injectiok után ugyanis bő salivatio fog 
beállani és erre a helybeli tünetek is rendesen alább hagynak; még igen 
desperat esetekben is teljes gyógyulást látott Schwartze e beavatkozásra bekö
vetkezni. - E mellett sohasem szabad megfelejtkeznünk a másik fülről sem 
és erre vonatkozólag ismét Schwartze 26 egyik igen trtnuságos esetére kell 
hivatkoznom, midőn magas lázzal és agyi tünetekben soporosusan fekvő be
teghez hivatott, kinél az állapotot egy· otitis media acutaval hozták volt össze
függésbe, mely a beállott profus .genyedés daczára sem akart változni; a sú-

1 Lehrbuch, pag. 461. 
2 Lehrbuch, pag. 178. 
8 !dem pag. 173. 

lyos tüneteket pedig a másik fülben fennállott változásokból kellett magy~" 
rázni, mely fülnek bántalmazottságáról a beteg soha nem p_anaszkod?t~. fül 

csak miután Schwartze ezt is megvizsgálta, látta, hogy a„dobhartya ~ mo~otte 
levő genye8 izzadmány következtében nagy fokbai;i elfü?~uremkedett e~ m.i':tán 
ez oldalt a dobhártyát áthasította és a genyet kibocsaJtotta, a menmgitikus 
tünetek elmultak és a beteg teljesen fel is épült. 

Ha minden óvatosságunk daczára a seb idő előtt beforrad, úgy nem ma
rad más hátra mint a műtétet lege artis ujból végezni, mindaddig, míg a 
subjectiv és objectiv tünetek elmulásá~al a j,a"Y.?-láe, illetőleg ~y?gyulás„be ne.~ 
következik. Igaz, hogy némely szerzők álh~Jak, h°.~ .e '?1ütetnek tobbszon 
végzése ellankasztólag hat a dobhártyára, mi a f~szules~ visz,o?yokat „megvál
toztatná. Részemről ezt nem tapasztalhattam, mmek bizonyitasára tobb eset 
közül csak egyet llivánok említeni, m~lyben. egy, és ugyan~zon egyén:1él a ~al 
dobhártyát három izben, a jobb o_ldaht pedi~ ket~z~r hasitottam á.~ es a :elJeS 
restitutio, még a hallóképességre is, be~llot~ ~s midőn a ,beteget tobb hon~p
pal a műtét után ujból láthattam, oly ideahhs do~hártyakat. találtam, m~;J e
ken a legszorgosabb vizsgálatra sem lehetett valami abnormahst f~lfedezm .. :
Ezekből látható, hogy a dobhártyára a rnoli me tangere» ~lvet ~en:imkep 
sem vonatkoztathatjuk és így époly hátran avatkozhatunk be itt szukseg sze
rint sebészileg mint szervezetünk bármely más részén. 

Meatörténik az utókezelésnél néha, hogy a műtétet követő otorrhcea 
alkalmá~al, mely utóbbit antiseptikus - kony1Jasós, creolinos, ,bó~·sav~s -
oldattal eszközölt fülfecskendésekkel kell kezelnunk, a sebhely szelem _lnsebb
nagyobb granulatiok képződnek, ilyenk~r legczélszei~übb ezek~t. szon~a,ra for
rasztott argenturn nitricummal vagy acidurn chrornicurnmal er~!1te?i es ~zek 
rendesen már 1-2-szer eszközölt érintés után is el szoktak tunm; Politzer 
ezekre a liquor ferri muriatici-t alkalmazza, vagy pedig fülbeöntéseket rendel 
spiritus vini- vel. . „ , „ , 

Ha a műtét után vagy pedig a beállott fulfolyae ,megszunteko1 a ,h~ven~-
tűnetek alábbhagyásával a perfora,tio b,eheged, „meg, ~sak a l~allokqJ.esseg 
helyreállítására és az esetleg fennállo Z'~gas me~szi~ntete~~re kel~ figyelm':nket 
irányítani. Ez utóbbiak rendesen a dobureg nyakhartyáJanak meg :1em ~g~sze:1 
restitualódott állapota által keltetnek és idővel minden. beaya~kozas nelkul is 
teljesen elmulnak, ha a nyákhártya ad norman restitualodi~. , Ha azonba~ 
ballonozás vagy catheterizálás alkalmával a~ otoscop , segely~ve~ hallhat~ 
szörtyzörejek arra :figyelmeztetnek, hogy a do~.uregben ~eg kev~s izzadmá,n) 
van akkor ennek felszívódását kell elősegítenunk, egyreszt az ovatosan veg
zett' ballonozás által, midőn czélszerű a befuvásokat, kivált kezdetben; lehető,
leg csekély erővel eszközölni, }1o?y a clobhártyá~ az , erős.ebb mec~1~111kus er.ő 
által ujból át ne szakítsuk, masreszt azonban elősegithető a felszivodás a ful 
környékére eszközölt massage 2 által. „ „ 

Végiil csak azt kivánom említeni, h?f5.Y néh~ a _d~bureg heveny g~n~e~o 
lobja azon sta<liumban is kerülhet ker.elesm~k ala, mid?n a spontan pedoiat10 
már beállott, a subjectiv sulyos tünetek pedig talán azert nem hagytak alább, 

1 Ez előadá,~om 6ta többek között a műtétet egy 46 éves asszony bal fülén .nyo~~z 
izben végeztem, hol a dobüregnek napoi;ita kétsze,r es,zközölt kiöblítés~, ~ltal sem Sl~erült 
az időelőtti befon·adást megakaclályozm, a clobhartyan azonban a muv1 beavatkozasnak 
semmi nyoma sem maradt meg. , 

, 2 A fülorvosi gyakorlatban újabban alk~lmazott . ~é~a~~ gyógyszer értékéről. Elő
adás a budapesti kir. orvosegyesület 1890. é. JUil. 14·iki üleseben. 



~ert a geny. kifu·ülésére szolgáló nyilás nem elég nagy, vagy pedig oly helyen 
JOhetet~ az letre, pl. a dobhá~·tya felső felében valahol, mely a geny kiürülésére 
nerl'! egeszen alkalmas. Előbbi esetben a nyilást tágítani kell, utóbbiban pedig 
tekmtetbe sem véve a spontan uton létrejött átlikadást, az áthasítást a hátsó 
alsó vagy a mellső alsó negyedben végezzük. 

* 
. S~ámos ~se_tet s01:ol~1atnék fel annak igazolására, hogy a dobüreg heveny 

lobJánal e~zkozolt s.ebe_szi beavatkozás teljesen jogosult, ezekkel azonban alig 
mondhatnek va.lam1 }lJabbat annál, mint már előttem a fülorvosi irodalomban 
az_t mások is tették. Es ha előadásom tárgyául ez alkalommal a fülorvostan e 
feJezetét viíla.sztottam, úgy tettem azt a czélból, hogy a szakosztály :figyelmét 
e mütétre felhivjam és különösen a vidéken gyakorló kartársak, kik az illető 
esetb~n. a szakember tanácsá_t mindig nem kérhetik, iparkodjanak annyi fül
orvosi _ismeretre szert tenm, hogy ezen egyszerű műtétet, mely sokszor élet
mentő is lehet, kellő időben és módon végezhessék. 

26. 

VISSZAPILLANTÁS AZ ANTISEPTIKUS SEBÉSZETRE ÉS 
ADALÉKOK A MAI ÁLLÁSÁRA. 

- Kivonat. -

Dr. MUNK JAKAB-tó!. 

P;z _anti~ep~iku.s seb~s~et fejlődését első kezdetétől fogva mai napi tökéle
tesedeseig tortenetileg ermtve, a creolin alkalmazásával úgy kórházi, mint 
magángyakorlatokon szerzett tapasztalatairól beszámol: · 

1. Az alkalmazási mód, illetőleg a sebkezelésben következőképen jár el: 
A s~b-~k é.s az alkalm~zandó ~szközök desin:ficiálása végett, tiszta, langyos vagy 
a ko_rulmenyekhe_z ~~pest, hideg kútvízbe annyi creolin öntetik szemmérték 
sz~rmt, a mennyi szukséges, hogy a víznek összezúzás után zavaros fehér színt 
adJunk. Nem kell é~en a több vagy kevesebb miatt félni, úgy mint p. o. subli
matoldatnál. Ezen ily módon mindenkor újonnan készítendő oldattal a seb -
természetesen szorgos :fig_yelemmel a más antiseptikus szer alkalmazásánál is 
szü~séges cautelákra - ki°!"osatik és az oldatba mártott Bruns-féle gyapottal 
a vertől va~:y esetleg még raJta maradt genytől kitisztíttatik, a mi a betegnek 
rendes~n faJdalmat nem okoz és ily módon eszközölt óvatos kitisztítása után, 
a cre~lm-old~tba márt.ott creolino_s vagy sublimat gaze a nyílt sebbe, vagy 
eg!esult seb!l~l a seb folé helyeztetik, hegyébe többszörösen összerakott gaze és 
eleg i:?-en~yisegű Bruns-féle gyapot tétetik és calicot vagy organtin pólyával 
megkottetik. Erős genyedésben lévő sebeknél ellenben tiszta creolinba mártott 
ga~e ,az, ~lőbb v~zolt módon alkalmazta tik, a nélkül, hogy a betegek említésre 
melto faJd~lo~r?l ~anaszkodnának. Ily kötés. naponta újítandó. Több napon át 
maradando kotesnel azonban a sebet creolm-oldattal való kitisztítása utá.n 
jodofo~·n;mal behin_teni czélszerű. Ezen kezelés mellett friss sebek, úgy mint 
cs?nttoressel co~phkált sebek is rövid idő alatt genyedés nélkül gyógyulnak és 
mmden genyedeses sebeknél néhány nap alatt a genyedés megszünik és a sar
jadzás kezdődik. 

2. A szülészetben a nemző részek desinficiálására avagy nagy vérzés csil-
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lapítására 1 O/o oldat elégségesnek bizonyult be. A legnagyobb szülészeti műté
teknél gyermekágyi lázat nem észlelt. 

3. A légzési szervek bántalmainál.. úgy mint torokgyík, hörghurut és 
néhány esetben idült tuberculosisnál creolint belsőleg és belégzésileg kedvező 
sikerrel alkalmazott. 

4. Diphtheritisnél 100/o-nyi oldattal való naponta többszöri ecsetelés által 
akár ha vörhenynyel együtt is fellépett, kedvező lefolyás állott be . 

5. Bőrbetegségekben úgy mint scabes és eczemáná.l 10% olaj-oldattal 
vagy kenőcsalakban alkalmazva, teljes gyógyulást eredményezett. Lupus, psoriasis 
és favusnál bigítatlan creolint alkalmazott és több esetben gyógyulást ért el. 
Arcz-orbáncznál 50/o olajos oldattal való bekenéssel a további terjedést gátolta 
meg. Végre a háboruban való könnyű és kényelmes alkalmazására hivja fel 
a :figyelmet. Megjegyzi, hogy csak a Pearson-féle creolin megbízható. 

27. 

A MASSAGE ÉS VILLAMOSSÁG ALKALMAZÁSA 
A NŐGYÓGYÁSZATBAN. 

Dr. TEMESVÁRY REZső-től. 

Engedjék meg mélyen t. Tagtársak, hogy szives :figyelmüket oly tárgy, ille
tőleg tárgyak megismertetésére vegyem igénybe, melyek az utolsó alig 3-4 év 
óta a nőgyógyászokat nagyban foglalkoztatták s melyek talán hivatva vannak 
bennünket az asepsis és antisepsis védelme alatt már-már tulságba menő mü
tevő iránytól ismét a conservativ felé vonni. 

A massage és villamozás azon két eljárás, mely úgyszólván forradalmat 
idézett elő a női bajok therapiajában. Hogy mily helyet fog számukra a jövő 

· kijelölni, azt már most megmondani még nagyon korai volna; annyi azonban 
bizonyos, hogy nyomtalanul nem fog eltűnni egyik sem, s hogy úgy Thure
Brandt mint Apostoli szerepelni fognak orvosi tudományunk történetében, mint 
czélszerű új eljárások megalapitói, mint uttörők. 

A rendelkezésemre álló idő rövidsége egyrészt, s a tárgy nagy terjedelme 
másrészt csak úgy egyeztethetők össze, hogy ha a történeti részt mellőzve, 
csakis az eljárást, a javalatokat és ellenjavalatokat ismertetem röviden. · 

A nőgyógyászati massage, helyesebben a női betegségek erőművi kezelése 
két részből áll: 1. a nemi szerveket directe megtámadó kézfogásokból, és 2. a 
svéd, azaz ellentállási gyógytornából. 

· A gyógytorna a női betegségek kezelésében is csak általános értékű s külö-
nösen a vérnek a medenczebeli szervek felé való oda- vagy pedig onnan való 
elvezetésében, valamint a női betegségek retiologiajában szereplő czomb- és 
gátizmok erősbitésében áll, Minthogy ezek leirása igen untató, megérthetésük 
csakis bemutatás utján lehetséges, megtanulásuk pedig hosszabb begyakorlást 
igényel, ezeket előadásomban mellőzni fogom, utalva egyuttal a Dollinger <1Die 
Massage1> czimü ·munkájában Berczeller által irt, idevágó fejezetre, melyben a 
szükséges utasitások oly kitünően vannak megadva, s kivitelük oly jól illu
strálva, hogy azok után mindenki igen könnyen elsajátithatja a szükséges kéz
fogásokat. Csak azt kívánom megjegyezni, hogy Brandt mindig a mendencze
beli szervektől vért elvezető mozgásokat végezteti, az odavezetöket ellenben 
csakis az amenorrhooa és dysmenorrhooa eseteire szoritja. 
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A nemi szerveket közvetlenül érdeklő eljárások három csoportra oszt-
hatók: 

1. Massage és a heges kötegek nyujtása; 
2. méhemelés; 
3. k,ülönböző segédeljárások. 
Ezen egyes eljárások a következőkben állanak : 
1. Massage. Miután a nő húgyhólyagját ~iüri~ette, f~zőj ét levete,tte _és 

szoknyáját megoldotta, egy pamlagra hanyatt fekszik; a terdeke~ derekszog 
alatt behajlitja s szétterjeszti s a czombokat a has felé lehetőségig felhuzza. 
A hát felső része és a fej kissé alá támasztva vannak. Az orvos a nő baloldalán 
égészen közel a pamlaghoz ül, valamivel magasabban a pamlag felső sikjánál; 
balkezének mutató ujját (vagy mutató és közép ujját) vaselinnel bekenve a bal 
czomb alatt, a hüvelybe vezeti, mialatt a többi ujjakat kinyujtva, a gátra helyezi; 
ezen vizsgálati módszer, mely mindinkább széles elterjedésnek kezd örvendeni, 
azon előnynyel bír, hogy különösen némi gyakorlat után, midőn a mutató és 
közép ujj illetőleg a közép és gyűrű ujj közti bőrredő mindinkább ~nged~~e
nyebbé lesz, jóval magasabban juthatunk a hüvelybe, mintha behaJtott UJJak 
mellett végezzük a vizsgálatot, s kevesebb fájdalmat is okozunk a nőnek, a 
mennyiben a bütykök nyomását kikerüljük. A vizsgáló kéz könyöke az orvos 
baltérdére támaszkodik. 

Czélszerübbnek találtam a nő farát egészen a pamlag végére, illetőleg még 
ezen túl hozni, míg lábai egy egészen közel huzott, a pamlaggal egyenlő magas
ságu zsámolyon nyugosznak ; a pamlag és zsámoly közé helyezzük bal térdünket. 
Ezen elhelyezkedés az orvosra nézve sokkal kényelmesebb s kevésbbé fárasztó. 

Külső kezünk a lemeztelenített hasra illesztetik szárazon; vaselin nem 
használandó, mint.hogy ezen kézzel nem a bőrt massáljuk, hanem ennek közve
títésével a mélyebb szerveket. 

Két, soha figyelmen kivül nem hagyandó elv a következő : 
1. a belső ujjat mindig teljesen mozdulatlanul tartsuk a kezelendő helyen, 

minthogy az csakis támaszul, nem pedig dörzsölésre szolgál ; máskülönben a 
masturbatio nem volna kikerülhető ; 

2. minden ülést, de különösen az elsőt a leggyengédebb módon kezdjük 
meg; a külső kéz csak igen gyengén nyomja be a hasfalakat, s csak mintegy 
tapogatódzva, lépésről lépésre ha.toljon mind mélyebbre, folyton nagy kerületü, 
körkörös mozgásokat végezva. 

Ezen külső kéz a hasfalnak csak egy helyén mintegy ehez tapadva, laposan 
nyugodjék, kinyujtott kézzel és egymás mellé helyezett ujjakkal; a massaget 
különösen a mutató és közép ujj végezi mereven tartott kéztővel és könyökkel, 
mely utóbbi derékszög alatt van behajlitva; a mozgás mindig a vállizületben 
történjék; néha azonban, hogy ha t. i. nagyobb hatást akarunk kifejteni s a 
nőt már hosszabb idő óta kezelve, megvagyunk arról győződve, hogy erősebb 

. behatást is reactió nélkül türhet el, esetleg a hüvelykpárnával, vagy a behajtott 
kéz . bütykeivel végezzük a dörzsölést. 

A különböző massage fajok közül a nőgyógyászatban majdnem kizárólag a 
körkörös mozgások lesznek alkalmazva, s itt is a főszabály az, hogy mindig a 
kóros helytől legmesszebb kezdjük a massaget s pedig excentrice, azaz kifelé a 
környék felé sajtolva a bennéket s csak lassan közeledjünk a kóros hely felé, míg 
végre azt magát megtámadjuk. A massage kezdetén különösen a promontorium 
táját dörzsöljük, hogy az itt felfutó nyirkutakat kiüritve, ezeket új nyirk felvéte
lére alkalmasakká tegyünk. 
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, A massagenak soha sem szabad fájdalmasnak lenni; az első ülések rövi-
debb: 4-5 percznyi tartamuak legyenek, a későbbiek 10- 15 perczig s még 
tovább is eltarthatnak; a kifejtett erő is az első ülések alatt csekélyebb legyen, 
mint a kezelés további tartama alatt. 

J aralva van a massage különösen a méh körüli (para- és perimetritikus) 
izzadmányoknál, hmmatoceléknél, idült metritiseknél; utóbbi esetben Brandt 
szerint magát a méhet massálhatjuk s pedig a méh testét a fenéktől a belső 
méhszáj felé, a portio vaginalist ellenben a külső méhszájtól a belső felé. Brandt 
fehérfolyást, vérzéseket és még sok más bajt is kezel módszere segélyével. 

Ellenjavalva van a massage Brandt szerint genyes és különösen blennor
rhoikus folyamatoknál, valamint általában lázak jelenléténél; Schauta még az 
ideges ingerlékenységet és zsírdús hasfalakat is veszi fel ; Brandt szerint ezek 
csak megnehezitő körülmények; első esetben igen óvatosan kell kezelni esetleg 
2-3 napig. is szünetelni ; zsírdús hasfalak pedig csak fárasztóbbá, nem lehetet
lenné teszik a kezelést. Nagy figyelemmel kell lennünk a blennorrhoikus ere
detű valamint általában genyes folyamatokra, minthogy ily esetekben meges
hetnék, hogy idült baj ismét hevenynyé válik, vagy hogy g~nyes tartalmú 
képleteket megrepesztve halálos peritonitü;t okozunk. Ezért minden kezelést a 
legnagyobb óvatossággal kell kezdeni; amint lá~ vagy nagyobb fá}dalmak lép-
nek föl, a massaqe kura azonnal abba hagyando. -

A heges kötegek megnyujtása, lazábbá tétele ugyanoly helyzetben t~rténik, 
mint a massage; a kézfogás abban áll, hogy a heges képződés által d1slocált 
szervet (méhet vagy petefészket), a vizsgáló ujj illetve ujjak és a külső laJ?osan 
tartott kéz közé véve, igen óvatosan és lassan az ép irány felé huzzuk. Mmden 

·ilyen kísérletet megelőzőleg a kóros képleteket előbb a körkörös massage moz
gásokkal lazábbá és engedékenyebbé iparkodunk tenni; egyes milliméterről 

·milliméterre menő reponálási kísérletek közt, milyet egy ülésben 3-at, 4-et vég
zünk hasonlóan járunk el. 

Ezen manipulatiok természetesen mindig javalva vannak, midőn a kóros 
képződmények a betegnek nehézségeket okoznak s a fent emlitett ellenjavala
tok nincsenek jelen. 

A méhemelés. 

Brandt ezen teljesen eredeti eljárása két betegségcsoport ellen lesz alkal
mazva : a méh és hüvely előesése vagy sülyedése és a méh hátrahajlása és 

· dőlése ellen. Ennek kiviteléhez 2 egyénre van szükség; az egyik (leghelyeseb
ben a segéd) végzi a mozgást, a másik (az orvos) ellenőrzi azt. Az eljárás a 
következő: A nő egy rövid pamlagra úgy fekszik, mi_i:it fent leirt~k; B;Z 
orvos a női bal oldalán ülve, bal mutató ujját a huvelybe vezeti, mi
alatt a külső kéz a hason nyugszik, s most minkét kéz a méhet erős ante
flexioba hozza ; a belső kéz mutató ujja a portio vaginalisra helyeztetik, hátra
néző körömmel s fel felé tolja azt, mig a külső kéz antefiexioban tartva a 
méhet, annak fenekét megjelöli. A segéd a pamlag alsó végén arczczal a nő 
arcza felé állva, bal térdét a pamlagra helyezi, mialatt jobb lába a ~öldőn 
nyugszik ; utobbi végtag mögé helyezi az orvos bal térdét és támas~tJa azt 
ezzel; a segéd törzse a nő 2 czombja közt foglal helyet; ennek alszárait ellen
ben erősen behajlitott czombok és szétte1jesztett térdek mellett a segéd cz_o~b: 
jai közé fogja; az orvos most az anteflexioba hozott méh fenekét megJeloh, 
mire a segéd ezen tájra illeszti supinatioban tartott, kinyujtott és a kis ujjakkal 
érintkező kezeit (a karok is teljesen kinyujtva tartatnak) s a hasbőr egy rán-
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czát maga- elé tolva, kezeit nyugodtan, biztosan és erélyesen de neni nagy erő· 
megfeszítéssel a lehetőségig mélyen a kis medenczébe sülyeszti, mialatt felső 
teste erősen közeledik a beteg törzse felé; ezután az ujjakat kissé meggörbítve 
s a méhet a keresztcsont felé nyomva, ezt erősen felfelé emeli, illetőleg tolja, 
mialatt teste ismét távolodva a nő törzsétől, régi helyzetét elfoglalja. Az orvos 
ezalatt belső ujjával a portiot mindig hátrafelé nyomja, hogy igy ellenőrizze, 
vajjon tényleg felfelé megy-e a méh, s hogy a méhet bátra dőlni ne engedje, 
miáltal az egész manipulatio haszontalanná, sőt károssá válnék. Ha a segéd a 
méhet lehetőségig emelte, ezt lassan visszabocsátja megint, mintegy kicsusz
tatja kezeiből. 

Ezen mébemelés prolapsusoknál mindig ad maximum történjék, esetleg a 
köldök fölé is; ellenben a méh retroflexioinál csakis addig, mig a büvelybolto· 
zatok meg nem feszülnek, mit az orvos vizsgáló ujjával megérezvén, beálltát a 
segédnek tudtul adja (Brandt "stifü -t mond ilyenkor); ezután ugyancsak a 
retroflexiok kezelésénél az orvos ekkor a portio vaginalist erősen bátranyomja, 
minek megtörténtével "most»-ot mondva a segéd a méhet hirtelen elbocsátja. 
A méhemelés nagy prolapsusoknál mint retroflexionál, 3-szor 4-szer ismételte· 
tik minden ülésben. 

Meg akarom még itt jegyezni, hogy a méh retroflexioja csakis minden· 
nemű rögzítő izzadmányok és kötegek teljes hiánya illetőleg ha ilyenek léteznek, 
azoknak teljes felszivatása esetén, tehát teljesen szabadon mozgatható méhnél 
kezelhető mébemelések segélyével, ellenben rögzített mébnél, előbb a rögzítő 
okokat kell massage segélyével elhárítani, feltéve, hogy nem genyes folyamatok 
képezik azokat. 

3. A különböző segédeljárások alatt az u. n. keresztcsontütögetést, térd
szétválasztást (Knietheilung) és a nervus pudendus nyomását értem. 

A kereRztcsontütögetés úgy végeztetik, hogy a beteg kezeivel a falhoz 
~ámaszkodik ferdén (a kezek a vállakkal egy magasságban legyenek a falra 
illesztve) ; a lábak kissé szétterjesztve tartatnak befelé fordított lábujjakkal 
(kifelé fordított sarkokkal) ; ezen erőltetett állás azért fontos, mert így a kereszt
csont és glutealis tájak izmai a középvonal felé mintegy concentrálódva, azaz 
ezen tájakon tömörülve, ütéseink puhán érik azokat; ha a beteg nem foglal el 
ily megerőltető állást, hanem pl. egyenesen áll, akkor Brandt szerint ütéseink
kel fehérfolyást sőt méhvérzést idézhetnénk elő. Ellenben a fent adott leírás 
szerint végezve a keresztcsontütögetéseket, ezek idegingerlő hatásúak volnának. 
Az ütések ökölre szorított s légpárnaszerüen tartott jobb kezünkkel a csukló
ízület segítségével történnek, míg bal kezünket a beteg hasára téve, ennek tes
tet alá támasztjuk; ezen ütéseket a keresztcsont tájára végezzük körülbelül egy 
pérczig (rhomb alakban ötös turnusokban). 

A térdszétválasztás a czombok abductorainak és a gát izomzatának erős
bitését czélozza; úgy végeztetik, hogy a betegek a rendes fekvésben térdeit 
egymáshoz szorítja, mialatt a térdeket egymástól szétválasztjuk, a beteg farát 
emelve, ezen mozgásunknak ellentállni iparkodik; a térdek összetevésénél (a 
beteg által) aztán mi állunk ellent. Ezen ellentállás ne történjék tulságos erő
megfeszitéssel, hanem csak mérsékelt megerőltetéssel. Ezen mozgásoknál a 
beteg csakis a lapoczkákra és a lábsarkokra támaszkodik. A nervus pudendus 
n~~rnását Brandt minden massage után végzi (állítólag a nemi izgatottság meg· 
szuntetésére); úgy hogy az anus mögött egy ujjnyira a crena ani táján erős 
n~omás~ gyakorol két ujjával. A plexus hypogastricus nyomása a köldök táján 
vegeztetik, minkét olditlt a gerinczoszloptól idegizgatás czéljából. [ 
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Hüvely nyornogatást (vagina! dryckning) hüvely-előesésnél végez Thure
Brandt, a hüvely mellső falán a clitoris mögött kezdve jobb- és baloldalt, az 
urethrák kikerülésével úgy, hogy a hüvely falát mintegy fölfelé tolja. 

Ezen segédeljárások egy külön és legfontosabb csoportját a retroflectált 
méh Hedressementj) -jai képezik, :rpelyeknél Brandt egész systematice 6 féle 
eljár~st k~~-önböztet meg, és pedig: 1. a végbél-hüvelyi eljárást; mutató ujja a 
végbelbe JOn a méh fenéktája fölé, a hüvelykujj a hüvelybe a portio vagina
lisr~; ez~.n ~é~ ujj végezi _a repo~itiot, (a 2., 3„ 4. és 5. eljárás a hüvely és has
f~~ felől ,torten_1k)_; 2. a rneh felbillentését ~a hüvelyben levő mutató ujj végezi a 
kulső kez seg1tsege mellett; 3. a méh csiptetését (Klammung) a hüvelyben lévő 
mutató ujj erősen fölfelé nyomja a portio vaginalis közvetítésével a méhet 
mí~ külső kezünk a fundus mögé iparkodik jönni; 4. a beakasztást; a külső ké~ 
a JObb oldal felől a méh mögé iparkodik jönni, hogy ezt fölfelé és mellfelé 
~oz_z~;. a belső_ kéz mutat_ó ujja a portio vaginalist támadja meg; 5. a helyre· 
allitasi nyomast (Redress10nsdruck) ; a belső ujj a méhet mellfelé hozza a 
külső kéz a symph. felett a méh nyaki részét hátra nyomja ; pár másodpercz 
~-ulva azi;i_~án ~ kulső kéz.~ fundus. mögé jöve ezt mellfelé hozza; így elég 
k_?n?y~n )On letre a repos1t10; a. 6-1k mód a hüvely, végbél és hasfal felől 
tortemk ngy, hogy a bal mutató ujj a végbélbe a fundus fölé jön és ezt mell
felé tolja, a hüvelykujj a hüvelybe jön a portio vaginalisra melyet hátrafelé 
nyom! míg a külső kéz a hasfal felől a fundus mögé iparkodik jönni és így 
egyes1tett erőkkel a méhet anteflexióba hozni. 

Az elmondott eljárások közül a következők alkalmaztatnak a szóba jövő 
főbb betegségfajoknál minden egyes ülés alatt : 

A) Prolapsus et descensus uteri. 
1. elvezető mozgások; 
2. gyengébb keresztcsontütögetés (1 perczig); 
3. 3-4 méhemelés ad maximum (lassú elbocsátás); 
4. 10-15 perczig tartó massage ; 
5. térdszétválasztás (mindkét módon 3 -3 szor) ;. 

. 6. erősebb keresztcsontütögetés 1 perczig. Naponként 1 sőt esetleg 2 ülés 
is tartandó. Brandt hüvelyelöesésnél még a mellső hüvelyfal nyomogatását 
(vagina! dryckunk) is végzi. 

B) f!,etroflexio uteri. A mig izzadmány vagy lobos kötegek vannak jelen, 
ezek a leirt módon massage és nyujtás által kezeltetnek s csak eltünése, vagy 
legalább nagyfokú meglazulása illetőleg megnyulása után alkalmazandó a 
következő eljárások combinatiojai : 

1. elvezető mozgások; 
2. gyengébb keresztcsontütögetés (1 perczig); 
3. a méh reponálása és 3 méhemelés a hüvelyboltozat megfeszüléséig; 

hirtelen elbocsátás; 
4. a szomszédság massage-ja (10-15 perczig); 
5. térdszétválasztás (mindkét módon 3-3-szor); 
6. erősebb keresztcsontütögetés (1 perczíg); 
A beteg itt is naponta kezelendő. 

. C) _A III. csopo:tba a méhkörüli (para- és perimetritikus) és petefészektáji 
izzadmanyok, valammt a haematocele sorolandók. 

Ezek ~llen az elvezető mozgásokon kívül csakis a rendszeres massage 
alkalmaztat1k; szabályul tekintendő itt, hogy heveny-esetekben ne kezeljünk, s 
hogy a kezelést mindig a legnagyobb óvatossággal kezdjük meg; gonorrhoikus 
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eredetű bántalom, mint emlitém, szintén ellenjavalatot képez. Minden ülés 
10-15 perczig tartson, s naponta ismételtessék. 

Menstruatió alatt is kezel Brandt, de a méhnek ilyenkori izgékonysága 
miatt tanácsosabbnak tartom ezt nem tenni. Telt gyomorral nem tanácsos 
magát erőművi kezelésnek alávetni. Szabály továbbá, hogy a beteg a kezelés 
egész tartalma alatt ne végezzen nehéz, megerőltető munkát. 

A kezelés tartalma néhány (2-5) hét, s nem hagyandó abba hirtelen, 
hanem csak fokozatosan. 

A rnassage értékére vonatkozólag a szerzők még mindig nem jutottak vég
leges egyetértő megállapodásra. 

Meglehetősen egyöntetű véleményt a következő pontokban találunk: 
1. A Thure-Brandt-féle kezelés sok oly esetben adott és ad fényes ered

ményeket, melyekben eddigi eljárásainkkal czélhoz nem jutottunk; s itt első 
sorban emlitendő a kóros képletek által retroflexioban tartott méh reponálása; 
kevésbbé, sőt alig kedvező eredményt értek el a szövetek lazasága által feltétele
zett retroflexioknál; ellenben kedvező eredmények érhetők még el chronikus 
izzadmányok, residiumok felszívódásánál és heges kötegek megnyujtásánál. 
Legeltérőbbek 'a vélemények a csodaként emlitett prolapsus uteri. kezelésénél ; 
egyrészről tény az, hogy több eset észleltetett szavahihető buvárok által, mely
ben hosszabb idő óta előesett méhek a Brandt-féle kezelésre rendes helyükön 
állandóan visszatartattak; másrészt azonban tagadhatatlan az is, hogy számos 
esetben, sőt mondhatni az esetek túlnyomó számában a kezelés sikertelen volt, 
illetőleg csak rövidebb hosszabb ideig tartó javulást eredményezett. 

2. Thure-Brandt vizsgálati és gyógykezelési eljárásával a nöi betegségek 
diagnostikájában is nagy haladást tettünk s csak ajánlhatom a mélyen t. tagtárs 
uraknak, hogy oly esetekben, hol a hasfalak feszülése vagy bármily más okból 
az első alkalomkor nem birnak pontos kórismét felállitani, hogy ott több napon 
át egymásután vizsgálják meg a beteget Brandt szerint s combinálják ezen 
vizsgálatot gyenge massáló mozgásokkal. Biztos vagyok benne, hogy nem egy 
esetben meglepő eredményeket fognak találni. Hogy mostanában a tubaris 
betegségek kórisméje oly szép haladásnak indul, bizonyára részben a Thure
Brandt eljárása sűrű alkalmazásának köszönhető. 

3. Csakis az foglalkozzék ezen eljárással, ki a nőgyógyászati diagnostiká
ban jártas; hogy ebben mesternek kell lennie, nem akarnám állitani. A fődolog, 
mit soha szem elől téveszteni nem szabad, az, hogy a kezelés mindig a legóva
tosabban, legkíméletesebben történjék, s rosszabbodás, különösen láz fellépése 
esetén azonnal abba hagyandó. 

A másik, a nőgyógyászati tudományt hasonlóképen óriási lépésekkel 
előbbre vivő gyógykezelési eljárás a villamosság helyi alkalmazása a női beteg
ségek ellen. 

Ennek megalapitójául, noha az első idea nem tőle eredt, kétségtelenül 
Apostoli tekintendő, ki kilencz év óta folyton azon volt, hogy eljárását ismer
tesse, annak czélszerüségét lelkesen védje, eszméinek propagandát csináljon, 
magának tanítványokat, tanainak pedig apostolokat szerezzen. 

Minthogy ezen eljárásról már más helyen (1. Orvosi Hetilap 1890. évi 
18-21. és 37-43. számokat és Klinische Zeit- und Streitfragen 1890. évi 
7. és 8. füzeteit) részletesen értekeztem, itt csak azt kívánom felemliteni, hogy 
a nőgyógyászatban alkalmazott állandó áram létrehozására a legszükségesebb 
készülékek és eszközök a következők : 

1. Egy hórdozható villamtelep, mely 150 Ohm ellentállásnál (körülbelül 
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ennyit képvisel az emberi testnek a nőgyógyászati elektrotherapiáj.áná~ szóba 
jövő része) 200-250 milliampere erejü áramot legyen képes előálhtam. Ezen 
czélra legczélszerübb a Gaiffe-féle 24 és a Hirschmann féle 25-30 elemmel 
biró hordozható készülékek, melyek ára körülbelül 120 frt. .. 

2. Egy jó milliamperekre beosztott galvanometer; legczélszerubbek az 
Edelmann és a Gaiffe-féle. 

3. Ható (activ) elektrodok, a milyenekül, ha nem villamozunk nagyon 
sokat a Hirschmann-féle 5 alumínium elektrod (áruk kb. 9 frt) használható 
legczélszerübben : ezekhez 12-15 cm. hosszú kautschukból vagy celluloidból 
készült el szigetelő hengerkék, valamint egy közös nyél veendő. Tág méh üreg
nél, vagy nagyfokú vérzésekkel járó esetekre még szénelektródo~ is s~?~sége.1-
tetnek, melyek 7 -10 vastagságban szerzendők be; áruk egyenkent korulbelul 
3 frt. Galvanopuncturákhoz, melyeket veszélyességük miatt nem ajánlok, még 
3 vastagságú aczéltűk kaphatók. 

4. Közömbös elektrodul legmelegebben ajánlható egy körülbelül 600 D 
cm. terjedelmű s 11/2-2 cm. vastagságú, egy réteg gaze által körülvett agyag
elektrod. 

5. Vezető huzalok; czélszerű ha ezekből néhányat mindig készletben tai·" 
tunk; az agyag-lepényre egy a vezető huzallal összeköttetésben lévő pléhlemez 
kerül. 

A faradikus áram alkalmazásánál szüksékesek : 
1. A Tripier-féle szánkakészülék, mely két másodlagos tekercscsel bir. (az. 

egyik vastag, a másik vékony huzalú) melynek ára körülbelül 40 frt . . 
2. Egy vagy két bipoláris méh- és egy vagy két bipoláris hüvelyelektrod; 

áruk egyenként 3-4 frt. · --
A felsorolt készülékek és eszközök úgy A. Gaiffenél (Paris, 40 Bue St.-André 

des-Arts) mint W. A. Hirschmannnál (Berlin S. Kommandantenstr. 54) kaphatók, 
A még ajánlatba hozott golyóvégü és a lapos sondaszerü elektród, melyek 

nedves vattába burkolva alkalmaztatnak a hüvelyboltozatban illetőleg a méh
ürben, nem szükségesek ; előbbi azért, minthogy a vatta róla könnyen lecsuzha
tik, .miáltal a hüvely falár~ erős égetési sebek keletkezhetnek, utóbbi pedig azért, 
mert felesleges ; mert ha intra uterin kezelünk, mit Apostoli minden be~egség 
ellen ajánl, akkor legjobb, ha az endometriumot közvetlenül megtámadjuk az 
elektroddal. 

Az eljárás röviden a következő: a nő hólyagját kiüritve, ruháit ~egoldva, 
füző nélkül hanyatt fekszik a vizsgáló széken, asztalon vagy haránt ágyon; 
czombjait mérsékelten felhuzza és szétterjeszti. Mi azután a nő előtt állva a 
hasra helyezzük az agyag-lepényt s reá nyomjuk az egyik vezető huzallal ellá~ 
tott fémlemezkét; a nő hüvelyét; kezeinket és az eszközöket lege artis fertőtle
nitjük, a tisztán fémből készült eszközöket láng felett, a többieket forró vízben 
sterilizáljuk s használat előtt meg jodoform-retherbe mártjuk; a villamos gépet 
már eleve megvizsgáltuk, vajjon jól működik-e; különös figyelemmel legyünk a 
vezető huzalok és árösszekötő kapcsok és csavarok épségére, mert itt történ
hetik legkönnyebben az áram megszakítása; ez pedig különösen ha erős áram
mal dolgozunk sokszerű ütést és heves fájdalmat, sőt esetleg a következménye 
lobot okozhat améhben és környezetében, a miért is a legnagyobb gondossággal 
kikerülendő. A kutatószerű elektrodok bevezetése a méhüregbe úgy történik, 
mint az egyszerű méhkutató bevezetése; főszabály a lassú, óvatos, mintegy 
tapogatodzó bevezetés; Apostoli tükröt nem használ, mások igen ; czélszerű 
rövid tükröt használni. Ha a fundushoz értünk az elektroddal, akkor az elszige, 
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telő rudacskát reá húzzuk s alsó végét a nyélbe illesztjük. Ezután az áramot 
meginditjuk és folyton a nő arczát figyeljük, nem külöl-e az fájdalmat? 
a mikor u. i. az áramot nem erősbitjük többé, sőt gyengitjük egy kissé. A nő 
ezalatt laposan és kinyujtva tartott kezeivel a lepényt egyenletes nyomással a 
hasra szoritja. A szén-elektrodok valamint a bipolaris méh-elektrodok bevezetése 
hasonlóan törté!J.ik, csakhogy ezeknél sem nyelet, sem elszigetelő csövecskét 
nem használunk. A bipolaris hüvelyelektrodoknál, melyeket a hüvelyboltozatba 
viszünk, különösen arra ügyeljünk, hogy annak mindkét fémrészlete hüvely
falat érintsen. A legszigorubb antisepsisen kivül még egy fö elv az áramnak 
egyenletes, sohasem hirtelen, lökésszerü növelése és csökkentése. Végül még 
arra is kell nagy gondot forditanunk, hogy az állandó áram alkalmazásánál a 
hüvely egyetlen egy helyen se találkozzék fedetlen sondával. 

A nőgyógyászatban alkalmazott villamosságfajok a következők: 
1. állandó áram sondaszerű vagy szén-elektrodok segélyével (galvan

étetés); 
2. állandó áram hegyesvégü elektrodokkal (galvanopunctura) ; 
3. bevezetett áram hosszú és vékonyhuzalú másodlagos tekercscsel (feszült

ségi áram); 
4. bevezetett áram rövid és vastag huzalú másodlagos tekercscsel (meny

nyiségi áram); 
5. galvano-faradikus áram; utóbbi Bröse által ajánltatik idült székrekedés 

ellen. . 
Az állandó áram alkalmazásánál az első ülés alatt sohase menjünk 

50-60 vagy legfeljebb 70-80 milliamperenél magasabbra; a következő ülé
sekben azután 100-150 s később 200-250-ig is mehetünk, ha a beteg ezt 
fáj dalom nélkül türi és a betegség minősége és kora a;iit megkivánja; rendesen 
elég a 100-150 milliampere erejü áram. A különböző galvanometerek külön
böző eredményeket adnak ; mindig felemlitendő, hogy mily galvanometerrel 
dolgoztunk; azt tapasztaltam ugyanis, hogy a Gaiffé-féle galvanometer sokkal 
többet mutat, mint a Hirschmann-féle s valószinüleg ez okozza azt is, hogy 
Apostoli sokkal gyakrabban volt képes 200-250, sőt 300 milliampere erejü 
áramokkal dolgozni, mint a német buvárok. 

Czélszerü továbbá a már fájdalmassá váló áramot mindig még valamivel 
(5-10 milliampere·vel) növelni 1-2 másodperczre s azután ismét, az előbbi 
erejü áramra visszatérni, mely most már könnyebben türetik el. Aramirány
változtatásnál (commutator segélyével) a működésben levő áramot előbb foko
zatosan O-ra kell hozni, s csak ezután a megváltoztatott irányban ismét foko· 
zatosan növelni. 

Egy ülés tartama 5 perez, néha (érzékeny betegeknél) 3-4 perczre rövidít· 
hető, máskor (rendelő órában soha) 8-10 perczre is meghosszabbítható. Az 
ülések hetenként 2-szer ismétlendők. A galvanopuncturák, melyeknél előbb 
illesztetik az elszigetelő csövecske a beszurásra kijelölt helyre, s csak azután 
szuratik ezen át a tű a megfelelő szövetbe 1/2, legfeljebb 1 cm. mélyen, szintén 
5 perczig végeztetnek, de naponként; ezeknél mindig a nemleges sark alkal· 
maztatik. Az ülések száma nem határozható meg; 3-4 és 20-30 között 
ingadozik. Ugy a galvanocausticánál, mint a puncturánál a villamozás után 
jodoformgaze·tampon vezetendő be, mely minden másodnap megujittatik ; 
a nőnek 2 óráig (ágyban vagy pamlagon) pihennie és az egész napon nehéz 
munkától tartózkodnia kell; a kezelés egész tartamára, de különösen az ülés 
napján és az ezt követőn a közösülés megtiltandó. 
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A faradizálás addig végzendő minden ülésben, mig czélunkat, a fájdalmak 
megszüntetését vagy legalább tetemes csillapitását el nem értük. Lobos eredetü 
fájdalmaknál ugyanis megelégszünk egy ülés alatt azzal, ha azokat enyhitettük, 
míg ideges eredetüeknél nem szabad a faradizálást előbb abbahagynunk, mig 
azok teljesen meg nem szüntek, s pedig nemcsak subjective, hanem objective is 
meg nem szüntek, azaz, hogy a betegnek még a legerősebb nyomásnak sem 
szabad fáj dalmat okozni. A bevezetett áram alkalmazása után pihenni feles
leges, sőt mérsékelt mozgás még ajánlható; a közösülés szintén nem til· 
tandó meg. 

Havi vérzés ideje alatt csakis erős menorrhagiák esetén villamozzunk; 
terhesség alatt legjobb mindennemű villamozástól tartózkodni. 

Apostoli eljárásának értéke a különböző betegségek szerint, melyek ellen 
alkalmaztatik, kétféle : symptomaticus azaz palliativ vagy radicalis. Ott, hol a 
betegség kóros képződményekkel járt, mint méh körüli izzadmányoknál vagy 
myomáknál, ott vele radicalis gyógyulást, vagyis a szerveknek teljesen normalis 
állapotának helyreállitását csak kivételes esetekben (myomáknál talán soha
sem) érhetjük el. Ellenben ott, hol a kóros tünetek maguk képezik a betegséget 
(mint pl. meno- és metrorrhagiáknál, lobos vagy ideges eredetü fájdalmaknál, 
dysmenorrhooánál) vagy pedig egyes fejlődési vagy szerzett, de a szerveknek 
nem nagyfokú elváltozásával járó rendellenességeknél, mint az izomszervek 
hyperplasiainál, a nyakcsatorna szükületeinél radicalis lesz a gyógyulás. Hogy 
ezen gyógyulási eredmények azonban nem érhetők el minden esetben, még ha 
ezek a villamos kezelést javalják is, az természetes. Ily apodiktikus biztos
sággal ható szerrel még nem bírunk s alkalmasint nem is fogunk birni 
sohasem. 

Vérzéssel vagy fehérfolyással járó betegségeknél a tevőleges állandó áram 
lesz a souverain szer; kó:i:os képződmények (lobtermények és álképletek) fel
szivatására vagy kisebbitésére, valamint stenosisoknál a nemleges állandó áram 
alkalmazandó. Fájdalmak csillapítására a bevezetett feszültségi áram és gyenge 
tevőleges állandó áram szolgál és végül ott, hol elterjedt szöveteket (különösen 
izomsejteket) akarunk vitalizálni, a bevezetett mennyiségi (vastag huzalú) 
áram van javalva. 

Az állandó áram tevőleges sarka tehát vérzés- és fájdalomcsillapitó, vala· 
mint lobellenes, a nemleges resorbeáló hatásu. A tevőleges sark fájdalom
csillapító hatása nem oly absurd dolog, milyennek azt Zweifel tartja, ki úgy 
látszik, csak erős áramokat tartott szem előtt; hogy erős áram (akár tevőleges, 
akár nemleges) nem lehet fájdalomcsillapító hatásu, az természetes; gyenge 
(5-10-20 milliampere erejü) áramokra nézve azonban, melyeket Zweifel úgy 
látszik számításon kívül hagyott, ezen megkülönböztetés teljes joggal illik. 

Az egyes javalatok a következők: 
A gyenge tevőleges állandó áram pruritus vulvoo, a méh hyperplatiájánáI 

és a méh és függelékeinek heveny lobjainál nyer alkalmazást. 
Erős állandó áram tevőleges sarkkal, kutató alaku elektroddal endometri· 

tisnél, vérző myomáknál, vérző metritisnél, meno- és metrorrhagiaknál van 
javalva; a szénelektrodok ugyanazon bántalmaknál alkalmaztatnak, ha a vér
zések igen nagymérvüek, vagy a méhüreg igen tág. 

Erős állandó áram nemleges ható sarkkal, kutató alakú elektroddal nem 
vérző myomáknál, idült para- és perimetritikus izzadmányoknál, ovario-salpin
gitiseknél, amenorrhooánál és dysmenorrhooánál, a nyakcsatorna-stenosisánál, 
régi metritiseknél és subinvolutio uteri-nél van javalva. 
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Ugyanezen áramot hegyes végü electrodokkal akkor alkalmazza .Apost?li, 
ha nem vérző myomáknál, idült parametrikus izzadmányoknál, ovano salpm
gitiseknél sondájával nem juthat a méhüregbe, vagy ha bejuthatott ugya~, d? 
ezen eljárással nem jutott czélhoz. Sz.~kséges természetesen, ho?y _a~ illető 
tumor teljesen szomszédos legyen a huvely falával. A maga.m. res~er~l ezen 
többnyire veszélyes puncturákat nei;n ajánl~ná:t?, s .. ott, h?l tukor nelk~l nem 
juthatunk a méh üregbe (Apostoli ugyams tukrot elvből nem has~na~!· ezt 
tükör és golyófogó segélyével kisérteném meg; hol pedig így sem sikerul, ott 
abbahagyandónak vélem a villamos kezelést. . . , , , . 

Bevezetett áram vastag huzalú tekercscsel a méh hyperplasiáJanal es UJabb 
keletü subnivolutiójánál van javalva. . .. , . 
. Bevezetett árcim vékony huzal·u tekercscsel lobos vagy ideges eredetu faJ· 

dalmak ellen alkalmazandó · különösen hatásos ovarialgiáknál és vaginismusnál. 
Ellenjavalatnak Apost~li bél- és veselobon kivül csakis az ú. n. idiosynkrasiát 

tekinti, melylyel némely nő, illetőleg méh a villamozás iránt viseltetik; én még 
a medenczebeli szervek mindennemű genyedő folyamatát is, még ~a kozel 
volna is a hüvely falához, midőn Apostoli galvanopuncturát végez, hatarozott~n 
ellenjavalatnak tekintem. Ellenjavalva tartom továbbá még oly myomáknal, 
melyek vékony kocsánynyal birnak (akár submucosu~, akár, ~-ubse~osus a 
daganat), vagy melyek rosszindulatuak (ascites, cachesia) s vegul mi~da~on 
esetekben, melyekben a villamos kezelés ugyan ja,valva van, de melyeknel tob? 
ülés után javulás helyett rosszabbulás áll be akár a kóros szervekben, akár a nő 
általános állapotában (lázas hőmérsék, jelentékenyebb peritonealis érzékenység, 
erőhanyatlás stb.). . 

A mi a villamos áram hatásának mechanismusát illeti, ez még teljesen 
felderitve nincsen. Élőkön, kimetszett daganatokon és chemiai uton tett kísér-
letek eddig azt mutatták, hogy: . , 

Az erős állandó áram edzi az érintett felületeket és pedig a sarkoknal 
képződő különböző ionok szerint vagy vércsillapitó módon (a tevőleges sark~ál, 
hol savak válnak ki) vagy vérbőség előidézésével (a nemleges sarknál, hol alJ!1k 
lesznek szabaddá) ; az erős tévőleges galvanáram ezenkívül még fertötlemtö 
hatással is bir és a véredények izomzatát összehuzódásra bírja. Mindkét sarknál, 
valamint az áram polaris részében továbbá még electrolysis is megy végbe, 
mely annál erősebb, minél erősebb az áram, de mely legerősebb a nemleges 
sarknál; a nemleges sark egyszersmind a nyll:kutakra tágitólag s így a lo.b
termények felszivatására kedvezően hat. A fájdalomcsillapito hatás mechams-
musát még semmiképen sem ismerjük. . . , 
. Ezekkel szembe állitva a massage, vagy helyesebben a manuahs e~Jarás 
lényegét, azt látjuk, hogy ennél mesterséges hyperrnmia, tová~bá a lobtermenyek 
besajtolása a nyirkutakba s végül az izomsejtek vitalizálása Játszszák a föszere; 
pet, tehát oly tén~ezők, m~lyek az .electrolysistől el~eki~tve . a nemleges áll.ando 
áramnak is fötulaJdonságait képezik. A massage is b1r vlBzont oly tulajdon
sággal, melylyel a villamáram nem dicsekedhetik, mi különöse~ loboknál érvé
nyesíti gyógyító hatását, s ez kóros képződmények (heges es lobos i;narad
ványok) nyujtásában, a kórosan dislocált szervek reponálásában áll. S ezert. azt 
hiszem, hogy helyes uton járt Clemens s legujabba?- Salvat (B?r~eaux), kik a 
két eljárásnak combinatióját némely esetekben ajánlják. S valószmunek ta1:ton;i, 
hogy a méh és petefészek körüli idült loboknál, ezek által feltételezett meh ~s 
petefészek helyzetváltozásainál a massage és a villamozás, Thure-Brandt .~s 
Apostoli eljárása, helyesen és sikerdusan lesznek combinálhatók. Hogy mennyi-
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ben történhetik ez majd sikeresen oly helyzetváltozásoknál is, melyek nincsenek 
kóros képződmények által feltételezve (prolapsus uteri et vagine, szabadon 
mozgatható méh retroflexióinál), midőn a faradikus mennyiségi áram vitalizáló 
s az izomsejteket összehuzódásra biró hatása czélszerüen támogathatná a 
massaget vagy pessarium-kezelést, ma még nem merném eldönteni. Minden
esetr~. megérdemelné, hogy ez irányban is tegyünk kísérleteket. 

Osszefoglalva a mondottakat, következő tételeket bátorkodom felállitani: 
1. úgy a massage, mint a villamosság helyi alkalmazása fontos gyógy

eszközök a nöi betegségek kezelésénél; 
2. egyik módszer sem panacea s még egyugyanazon betegség ellen sem 

hat apodiktikus biztossággal, hanem néha sikerrel, néha sikertelenül alkalmaz
tatik ; sok esetben, különösen az alkalmasan kiválasztottakban igen jó ered
ményeket adnak ; 

3. mindkét módszer könnyen elsajátitható és minden nőorvos által is 
elsajátitandó ; 

4. egyik módszer sem veszélyes, ha az azt alkalmazó a nöi betegségek 
kórisméjében jártas, ha az elöirt, különösen a fertőtlenitési szabályokat betartja 
s ha kellő óvatossággal, minden erőszakoskodás nélkül jár el ; 

5. a massage különösen régi para- és perimetritikus izzadmányoknál, heges 
kötegeknél s az ezek által rendellenes helyzetben rögzített méh és petefészkek 
felszabaditására valamint hrematocelék felszívására használandó. Prolapsus 
uteri esetén mindig megkisértendö, mert ha nem is vezetne czélhoz, mégis az 
utána következő műtétnek előnyére válik, a mennyiben az oly gyakori későbbi 
recidiváknak az izomgyakorlat által elejét veszszük ; 

6. a villamos áram czélszerü alkalmazást nyer a vérző és nem vérző myomák
nál, metritiseknél, endometritiseknél (ha más nem véres eljárások már sikertelenül 
alkalmaztattak), meustrualis zavaroknál ( amenorrhcea, dysmenorrhooa és menorr
hagia), stenosis cervicalisnál, az ivarszervek hiányos fejlődésénél, a méh hyper
és subinvolutiójánál, ovarialgiánál, vaginismus és pruritus vulvamél. Minden 
betegség ellen természetesen a neki megfelelő villamosságfaj alkalmazandó. 
A, myomára nézve szabályul tekintsük, hogy mindazon nőgyógyászok, kik e 
targygyal foglalkoztak, egyetértenek abban, hogy vétek egy myomában szenvedő 
nőnek castratiót, a méh supravaginalis amputatióját vagy total exstirpatiót, 
szóval életveszélyes műtétet ajánlani, mielőtt Apostoli eljárását alaposan meg 
nem kisértettük ; 

7. a méh környezetének és függelékei idült lobos bántalmainál, külö
nösen para- és perimetritikus izzadmányoknál, czélszerüen combinálható a nem-
leges villamos áram a massageval ; ·. 

8. valószinü, hogy a méh helyzetváltozásainál, ha az kóros képletek által 
nincs rögzitve, czélszerüen alkalmazható a faradikus mennyiségi áram és az 
erőmüvi eljárás együttesen. 

29. 

A CSECSNYUJTVÁNY ÜREGÉNEK MEGNYITÁSÁRÓL. 

BöKE GYULA tr. egyetemi tanártól. 

A dobüreg a csecsnyujtvány üregével egy csatornaszerü nyilással (aditus 
ad antrum mastoideum) közlekedik. Ezen 1-2 milliméternyi átméretü nyilás 
a dobüreg legmagasabb helyén annak olykor papirvékony csontfedele alatt 
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fekszik és benne az ülő rövid nyujtványának vége foglal helyet; a nyilástól 
mellfelé a dobüreg, hátrafelé a csecsnyujtvány nyulik le. 

A 10-ik életévig az egész sziklacsont folyton változásokon megy keresztül, 
még kifejlődését eléri és gyermekeknél a csecsnyujtvány egészen más alaku 
mint felnőttelmél; gyermekeknél a csecsnyujtvány ürege szivacsos csontállo
mánynyal van kitöltve, mely későbben mindinkább gyérül, úgy hogy felnőttnél 
3-4, egymással közlekedő kisebb-nagyobb üreg jön létre. A dobüreget és a 
csecsnyujtvány üregeit ugyanazon hártya vonja be, ez gyermekeknél méa a 
nyákhártya tulajdonságaival bir, későbben, azonban a nyákmirigyek öss~e
zsugorodna~ és a nyákhártya, a csonthártyával összeforr úgy, hogy felnőttnél 
se~ a doburegben sem a csecsnyujtvány üregeiben nyálka nincs, hanem 
mmdkettőben levegő van. A csecsnyujtvány külső csontfala (cortex) szinte 
különféleképen fejlődik, némelykor papirvékony csontlemez máskor 1-2 centi
méternyi vastag. A csecsnyujtvány üregeiben ·elhuzócló véi'.edények némelykor 
szitaszerü, némelykor nagyobb nyilásokon (emissarium) huzódnak át a külső 
csontfalon. 

· Tekintetbe véve ezen boncztani viszonyokat, a csecsnyujtványt a dob 
üreghez számithatjuk és valóban azt találjuk, hogy ennek kóros elváltozásai 
igen gyakran a csecsnyujtványra is átteijednek. 

Ugy a dobüreg mint a csecsnyujtvány a koponya üregétől papirvékony 
csontlemez által van elválasztva; a dobüreg fedelén a fissura petroso
squamosa, gyermekeknél még nyitott rést képez, melyen át az arteria meningea 
mediától. származó kis véredények a dobüregbe huzódnak; a fossa sigmoidea a 
csecsnyuJtvány belső olykor papirvékony csontfala által határoltatik el. Mindkét 
üregben fellépő csontbántalmak, szuvasodás és üszkös elroncsolás, ezen 
he~yelrnn találhatók, a dobüreg fedelét kisebb-nagyobb kiteijedésben éppen az 
aditus ad antrum felett találjuk elroncsolva és a fossa sigmoidea. fala az esetek 
legnagyobb részében üszkösen elpusztul, miáltal az ott fekvő sinus trans
versus fala is kórosan elváltozik. 

A csecsnyujtvány kóros elváltozásai legnagyobb részt lobos természetüek, 
elsődlegesen igen ritkán fordulnak elő és többnyire vagy a dobüreg vagy a 
külső hangvezeték bántalmaival függnek össze. 

A csecsnyujtvány vagy külső falán vagy üregében lesz megtámadva, 
mindkét esetben a kórtünemények nagyon hasonlitanak egymáshoz ; a csecs
nyujtvány külső takarója megduzzad, piros lesz, fájdalmak lépnek föl, melyek 
az e?ész arczfélre, a koponyára és a tarkóra kite1jednek; legcsekélyebb érintés 
a fájdalmakat fokozza; néhány napra a bántalom fellépésétől a daganat hul
lámzó lesz. 

A csecsnyujtvány külső falán fellépő bántalom csonthártyalob; ez elha
nyagolásnál magára a csontra is átteijedhet, midőn a csont felületes szuvaso
dása sőt annak elroncsolása és így a bántalom továbbteijedése a csecsnyujt
vány üregére is beállhat. A csecsnyujtvány csonthártya-lobja közönségesen a 
dobüregből indul ki olyformán, hogy az ott székelő lobos kórfolyamat a 
csecsnyujtvány mellső fala mentén a külső felületre kihuzódik; ugyanily kóros 
elváltozás állhat be, midőn a külső hangvezeték felső falán furunculus 
képző?ik~ a két okból származó kóralak egymáshoz nagyon hasonlit, lefolyásá
ban es Jelentőségében azonban egymástól lényegesen különbözik. A külső 
hangvezeték mindkét esetben megszűkül, felső falának takarója zacskószerüen 
lefelé dudorodik, miáltal a külső hangvezeték mélyébe nem tekinthetünk és a 
dobhártyát nem is láthatjuk; midőn azonban a kelevény vagy magától kiürül 
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vagy bemetszés utján fel lesz nyitva, a csecsnyujtvány fölötti daganat csak
hamar lelohad; azon esetekben hol a bántalom eredete a dobüregben fészkel, 
jelentősége sokkal komolyabb lehet, a mennyiben a lehetőséget ki nem zár
hatjuk, hogy a csonthártya-lobbal együttesen maga a csecsnyujtvány ürege is 
van megtámadva, hogy itt is lobos kórfolyamat lép föl és hogy genyedés követ
keztében annak belsejében tályog képződik, melynek megnyitása okvetlenül 
végzendő. 

. A csecsnyujtvány csonthártya-lobjának gyógykezelésénél igen sokszor 
lobellenes eljárással jó eredményt érhetünk el; a beteget ágyban tartjuk, 
gyenge étrend mellett ürüléseket idézünk elő, s magát a csecsnyujtványt 
jodtincturával beecseteljük és jeges borogatásokat szorgalmasan rakatunk rája 
vagy a Leiter-féle hütő' készüléket alkalmazzuk; ily módon megtörténik, hogy 
4-5 nap alatt a fájdalmasság megszűnik és a duzzanat visszafejlődik; hol 
azonban ez be nem áll, ott a daganat megnyitásával késni nem szabad még 
akkor sem, midőn a daganat hullámzását nem is találjuk. 

Wilde Dublinban volt az első, ki a csecsnyujtvány fölött képződő duzza
dásnak bemetszését alkalmazta és ezen eljárás Wilde-féle bemetszésnek is 
neveztetik. A duzzanat megnyitása oly módon történik, hogy a fülkagyló 
mögötti barázdától egy centimeternyi távolságban 3-4 centimeternyi hosszu 
függélyes, a csontig hatoló bemetszés eszközöltetik; ezen bemetszésnek két 
czélja van: először a daganat és a feszülés, valamint vele együtt a fájdalmak 
megszüntetése,- beteg rögtön megkönnyebbülve érzi magát - és másodszor 
a lehetőség, arról meggyőződni, vajjon csakis a csonthártya .vagy már a 
csontállomány is meg van-e támadva, sima vagy érdes felületű vagy már üszkös 
helyre akadunk-e? Ezen vizsgálat nem igen könnyi.1, minthogy a lágyrészek 
közönségesen 2-3 centimeternyire megdagadtak és az üszkös csontrész nem 
mindig a bemetszés helye alatt fekszik, azonban ezen viszonyok felderitése 
igen fontos, minthogy sima felületü csontnál a metszett seb behegedése 2-3 

. hét alatt minden utóbaj nélkül bekövetkezik, mig ellenben ha érdes csont
felület vagy más üszkösödés van jelen, kikaparás vagy az üszkös csontnak 
eltávolitása nélkül gyógyulás nem áll be, legjobb esetben sipolyos menetek 
maradnak vissza vagy oly tünemények állanak be, melyek a műtét ismétlését 
és a csecsnyujtvány üregének megnyitását kikerülhetlenné teszik. 

Csonthártya-lobnál igen kevés genyre bukkanunk, ha a daganat csak 
nehány nap óta áll fenn, hosszabb idő után és kivált midőn üszkös csontfal 
alatt a csecsnyujtvány ürege is megtámadva volt, már nagyobb mennyiségü. 
olykor igen bűzös genyre akadunk. Hogy ezen utóbbi eshetőségben az üszkös 
zárlat eltávolítása feladatunk, ezt különösen kiemelni sem kell, megemlitésre 
méltó azonban azon körülmény, hogy éppen ily eset volt az, melyben Jasser 
1776-ban a csecsnyujtvány üregét kutaszszal megnyitotta és oly eredményt 
ért el, hogy a beteg kinél már súlyos agytünemények voltak jelen, nem 
csak ezektől megs?:abadult, hanem az éveken át fennállott fülfolyás is meg
szünt. 

A jó eredmény, melyet Jasser a csecsnyujtvány üregének megnyitásával 
elért, ezen műtétet úgyszólván divatba hozta és nemcsak az üregben levő geny 
eltávolítása czéljából, hanem még a nehézhallás és a fülzugás gyógyitása 
végett is alkalmazták; ezen utóbbi ok miatt 1791 Berger, a dán király test
orvosa, önmagán Kölpin és Callisen tanárok által végeztette a csecsnyujtvány 
üregének megnyitását, a műtét ez esetben trepánnal történt oly helyen, hol 
az agykér megsérült. Berger a műtét után meningitisben meghalt és ezen sze-



rencsétlen eset a csecsnyujtvány üregének műtéti megnyitásától az orvosokat 
oly annyira elriasztotta, hogy az egészen 1873-ig csak 63 esetben lett végezve; 
valószinü azonban, hogy nem annyira a halállal végződő Berger-eset, mint 
inkább a tájékozatlanság fülbántalmaknál volt annak oka, hogy a csecsnyujt
vány üregének megnyitása oly ritkán lett végezve. Ma midőn ezen ok nem 
létezik és a műtét technikája is tökéletesbitve van, ismét előállhat azon körül
mény, hogy a csecsnyujtvány üregének megnyitását még oly esetekben is 
végzik, melyekben azt vagy egyáltalában nem volna szükség végezni, vagy a 
melyeknél a műtét már előreláthatólag semmi haszonnal nem járhat és a 
halálos kimenetelt meg nem akadályozhatja. 

Az indicatió, mely esetekben történjék a csecsnyujtvány üregének meg
nyitása, két szempont alá esik : ágymint a tisztán sebészi és a fülgyógyászati. 

Sebészi szempontból, a fent emlitett eseten kivül, midőn a csecsnyujtvány 
csonthártya-lobja következtében a csontfal elszuvasodott, a csecsnyujtvány 
ürege megnyitandó, hol fölötte vagy egyáltalában annak tájékán különféle 
nagyságu sipoly-nyilásra akadunk; ily sipoly-nyílás vagy behuzódott hegkép
letben vagy kisebb-nagyobb kiterjedésű sebfelületen fekszik, többnyire a csecs
nyujtvény legmagasabb helyén a külső hangvezeték felső szélétől egyenes 
vonalban hátrafelé. Megtörténik hogy a sipolyba bevezetett kutasz 1-2 centi
méternyi mélységben a csecsnyujtvány üregébe jut, máskor ugyanazon helyen 
levő nyílásba vezetett kutasz, 4-5 centimeternyire mell- és befelé hatol és 
egészen a dobüregig jut a külső hangvezeték hátsó fala mögött, ilyenkor a meg
nyitott csecsnyujtvány üregét bántalmazva sem találjuk ; vannak esetek midőn 
a sipoly nyilásától hátra- és lefelé érdes csontfelületen keresztül az ÜTegbe 
jutunk. 

Sipolyok a csecsnyujtvány fölött képződhetnek, hosszabb időn át fennálló 
dobüreg-bántalmaknál, midőn az ott székelő lobos kórfolyamat a csecsnyujt
ványba átterjedve genyedés és üszkösödés által magának utat tör kifelé; 
ily esetekben a roncsolás éveken át állhat fenn, a beteg időnkint jól érzi magát, 
csak fülfolyása van, mely olykor megszűnik, midőn a csecsnyujtvány megdagad 
és fájdalmas lesz, ismét lelohacl, mig végre az ily daganat magától vagy meleg 
pépek alkalmazása után feltörik. Rövid idő alatt is képződhetik sipoly a 
csecsnyujtvány fölött oly esetekben, hol az ott keletkezett daganat bemet
szése elégtelen nagyságban ejtetett meg, miáltal tökéletes kiürülés nem történt 
és a roncsolás alatta folyton tart, vagy a hol a daganat bemetszése után a 
kutaszolás nem ejtetett meg erélyesen és az üszkös hely a megejtett sebtől 
távolabb fekszik. 

A csecsnyujtvány fölött nyíló sipolyoknál annak üregében minden esetre 
genygyülem sőt igen gyakran cholesteatom van jelen; mindkét esetben azon 
kell lenni, hogy a csecsnyujtvány külső fala megfelelő nagyságban eltávolitas
sék és üregéből minden kóros kitisztitassék, ellenkező esetben a beteg ki van 
téve azon könnyen beállható eshetőségnek, hogy az üszkösödés a fossa sigmoidea 
vagy a csecsnyujtvány fedelének falára átte1jed és a beteg sinusphlebitis, agy
tályog vagy meningitis következtében előbb-utóbb elpusztul. 

Fülgyógyászati szempontból felállított indicatió a csecsnyujtvány üregének 
megnyitására oly fülbántalmakra vonatkozik, hol a fül külső felületén a 
csecsnyujtványon semmi kóros elváltozást nem találhatunk, hol az tökéle
tesen épnek mutatkozik és így sebészi szempontból üregének megnyitása iga
zolva nincs, de melyeknél a dobüreg bántalmai komoly természetük, sajátszerű 
alakulások, vagy egyéni módosulások következtében oly tüneményeket idéz-
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nek elő, melyekből az agy és a szervezet mélyebb bántalmaira következtetést 
vonhatunk, vagy hol éppen ezeknek megakadályozására irányítjuk gyógyeljá
rásunkat, a menynyiben tudjuk, hogy egyedüli okuk a fülbá.ntalom. 

Heveny dobüreg-lobnál megtörténik, hogy a genyes kórfolyamat nem 
egyedül a dobüregre, hanem mindjárt a csecsnyujtvány üregére is kite1jed; 
a dobhártya a genyedző kórfolyamat következtében igen rossz helyen és csekély 
kiteijedésben felső hátsó negyedében vagy a Shrapnell-féle hártyában lesz átli
kasztva, ágy hogy a dobüregben és a csecsnyujtvány üregében meggyűlt geny 
nem ürülhet ki kellőképen, sőt megtörténik, hogy a lobos kórfolyamattal a 
dobüreg nyákhártyájának tultengése, annak husos sarjadzása és polyposus 
kinövések rohamosan állanak be és ezek a rosz helyen levő dobhártya-nyilást 
még el is zárják, ágy hogy a szó szoros ételmében a dobüreg a csecsnyujtvány 
üregével együtt genyzárlatot képez, melynek következtében nagyfoku láz, kínzó 
fájdalmak és az agynyomás tüneményei állhatnak be. 

Mielőtt ily esetekben a csecsnyujtvány üregének megnyitását eszközölnők, 
sokszor azáltal könnyebbitünk a bántalmon és megröviditjük a kórfolyamatot; 
ha a dobhártya nyílását elzáró polyposus kinövéReket galvanocaustikus uton 
vagy a Wilde-féle kacsszoritóval eltávolitván, a genynek szabad utat nyitunk, 
vagy ha a dobhártya nyilásának erre való elégtelenségét vagy roasz fekvését 
műtéti beavatkozással a dobhártya egy részének kimeiszése vagy a nyilásnak 
nagyobbitása által elhárítjuk; az ily módon nagyobbított dobhártya-nyiláson 
a visszatartott geny nagy mennyiségben ürül ki, kivált ha a tuba Eustachii 
csapolása és azon át langyos 1 °lo sóoldatnak beföcskendezése által a dobüreg 
kimosását eszközöljük. Midőn azonban ezen eljárással czélt nem érünk és 
a sályos tünemények nem csökkennek, akkor valószinü, hogy az aditus ad 
antrum mastoideum a nyákbártya tultengése következtében el van zárvq, és a 
csecsnyujtvány üregében visszatartott genyet a dobüreg kimosásával nem 
ürithetjük ki ; ilyenkor nem szabad a csecsnyujtvány üregének megnyitásával 
késni é1;1 minél előbb viszszük azt véghez, annál biztosabbak lehetünk arról, 
hogy a belső csontfalak üszkösödését, a geny felszívódását, szóval a halállal 
végződő kórfolyamatokat megelőzzük; hosszabb idő óta fennálló ily esetekben 
a csecsnyujtvány üregének megnyitása mindig kétes eredménynyel jár és 
a rossz kimenetelű műtétek csakis ily esetekben fordulnak elő. 

A csecsnyujtvány üregének megnyitása narcosis mellett és az antisepsis leg
szigorubb szabályai szerint történik; a bőrfelület 1/200/o sublimat oldattal tisztára 
lemosatik és leberetváltatik. A terület, melyen az üreg megnyitva lesz, az adott 
viszonyoktól függ, ha sipolylyal vagy üszkös csontzárlattal van dolgunk, a 
csecsnyujtvány csontfelületének eltávolitása ezek mentén történik; ha pedig 
nem bántalmazott csontfelületre akadunk, feladatunkat csak Ílgy oldjuk meg, 
ha az üreget kellő nagyságban megnyitjuk, hogy abból minden kóros képletet 
eltávolithassunk, és a dobüreggel való közlekedést létrehozhassuk. Ily viszot1yok 
közt a csecsnyujtvány domboru felületének közepén körülbelől két négyszög 
centimeter nagyságu területen a külső csontfal a linea temporalis vonalszerü 
csontemelkedésétől egy centimeternyire lefelé eltávolitandó. 

A műtevésnél a fülkagylótól hátrafelé egy centimeternyire, az art. 
auricularis post. kikerülése végett függirányosan 3-4 centimeter hosszu, a 
külső takarón át egészen a csontig ható bevágás eszközöltetik, a vérzés 
csillapitása után, mely ritkán egy kisebb véredénynek lekötésével jár, a puha 
részek a esonthártyával együtt mell és hátrafelé oly kite1jedésben vissza
tolatnak és tompa villás kampókkal visszatartatnak, hogy a csecsnyujtvány 
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egész domboru felülete sőt a külső hangvezeték hátsó fala tisztán a mütevti 
előtt fe~üdjék, hogy azt még a legcsekélyebb elváltozásaira nézve is kellőképen 
~egteki.n~hesse; ~z es?tek legnagyobb számában a csontfalon át tűszurás nagy
sagu nyilasokon veredenyeket láthatunk némelykor a csont rózsaszinü máskor 
egész fehér felületet mutat. ' ' 

A.z üreg me~n;Yitás~nál ké: komoly eshetőségre akadhatunk, megeshetik 
ugyams, .hogy kivetelkepen nemely egyénnél az agy a koponyában a linea 
temporahs alatt a rendesnél mélyebben fekszik és a csontfal eltávolítása után 
a. kem.ény agykérre bi:tkkanunk,. sőt azt megsérülve találjuk; máskor a fossa 
s~gm01d.ea fala ol:y kozel fekszi~ a kül~ő csontfedélh ez, hogy vele együtt a 
s~nus tran~v:ersus is meg lesz nyitva, midőn nagyfoku visszeres vérzés vagy 
smusphlebitis állhat be. · 

, A csecsnyujtvány üregének megnyitásához eleinte furák és lékeszek hasz
naltattak, ezeknél azonban a terüle~„áttekintése .m.em igen lehetséges, mint
~o~ azt mag~:al a műszerrel befedJuk és a mennyiben a csecsnyujtvány külső 
felulete e~ gombszelvén~ének tekinthető, a behatoló lékesz vagy furó egyik 
h~lyen melyebbre hatol ,mmt a ~ás~ko~1 és igy könnyen oly részek is lesz~ek 
bant~l~azva, m~lyek~t ~ppe!-1 }nlrni:ulm akarunk; ilyenek a már említett dura 
mate~ e.s foss~ sig~~idean luv~l meg a canal. fallopiai, melynek megnyitásával 
az a1,cz1?eg benulasat okozhatjuk, vagy pedig a félkörü csatornák egyikének 
m~?sertese által ut~.t nyitunk a genyedő kórfolyamatnak a tömkeleghez, 
~ialtal, k?moly~bb k?ve,tkezményeket és minden esetre a hallóideg működési 
kepessegenek tonkreJutasát erezményezzük. 
, . A c~ecsnyujtvány üregének megnyitása legczélszerübben vájt vésővel tör

temk, mmthogy vele a csontfedelet rétegenkint eltávolítani lehet legalkal
n;asab?ak 

1
12-2 centimeter széles vésők; a széles élü vésővel a küiső fedelet 

tamadJu~ meg, a .kesker;iyebbel az ür~g mélyében dolgozunk. A megnyitást 
efSi cent:n;eterny1;re. a h~ea temporahs alatt kezdjük meg olyformán, hogy a 
szele.s vesőt lefele irányitva tompa szögben helyezzük a csontra és ilyformán 
müko,dve. lefelé haladunk ; igen fontos hogy á véső mindig a külső hang
ve~etek irányában ~ű~ödjé~,, minthogy ezen uton legbiztosabban jutunk az 
ad1tus ad antru~ nyil~sahoz es legkevésbbé vagyunk azon eshetőségnek kitéve, 
hogy ~,fossa s1gmo1d~~ f~lát megsértsük; legtanácsosabb a csontfedélnek 
eltá_vohtas~ l~tán a nyilas erdes széleit a kisebb vésővel tisztára elsimitani és 
a~ ureg me.ly_~be_n ~ ;é~ő helyett az üszkös csontrészletek vagy cholesteatomos 
ke.pletek lnkuszobo~esere egy tompa élü lapátalaku kanalat alkalmazni az 
ad1t~1s ad .antrum luka~alazására, mint hogy e helyen érdes csontfelület~·e s 
legt?bbnyi_r~ ,husos sa13adzásokra akadunk, melyek' a dobüreggel való közle
k~de~t elzaija_k, ,lega~k~lmasabb ~is lencse-alaku és nagyságu vájt kanalat hasz
~~l~i ;. magatol ertetődik, hogy mmd ezen műveletek csak kellő kutaszolás után 
tortenJenek. 

, . A c~ecsnyujtvány _üregének megnyitása után czélszerü 2G R 0 foknyi 1 °Ío 

sooldat es 
1 
/20%, subhmat_?ldattal. e{f,Yütt az üreget kiirrigálni és iparkodni, 

hogy ~zen folyade~ a dobureghe is J,;iss?n, mi megtörténik, ha a folyadék 
a. lml~~ hangvezeteken ~t vagy a tuban is keresztül hatolva az orrnyilásnál 
ki~~lyi~,; sokszor az aditus ad antrum, valamint a tuba Eustachii dobüregi 
sza:1adeka tultengett nyákhártya által van elzárva és a kimosás csak ennek 
lelobadása ~olytán nehány napra a műtét után sikerül. 

A ~ütet ~~tán drai.ncső }esz az .a~itus ad antrum nyilásába vezetve és 
a megnyitott ureg subhmatgazzal kitoltve; a kötés közönségesen más napra 
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megujitandó, Tapasztalásom szerint u~anis a fájdalm_as~ág, úgy_.a,c~ecsnyujt
vány tájékán valamint a fejben és a lazemelkedes a ~ot~s megu]l_t~saval. csak
hamar elmulik; rendes viszonyok közt azután elegseges a kotest mmden 
harmadik napon megujitani. . " 

Ha minden rendben történt és kellő gyógykezelés folytattatik, a genyedo 
kórfolyamat úgy a dobür~gben, val~mint a .c~ec.~n1uj,tványban 4-6 hét ala:t 
megszünik és ezen utóbbi husos sa~Jakkal ki~oltod1k es beh~ged ; a beteg ,~yo
gyultnak tekinthető, ha a genyedes a dob~uegben me,gszunt, a dobha1tya 
behegedt és a hallásképesség annyira-mennyire helyre allott, az~n ~set~~{ben 
hol a genyedés a dobüre~ből. meg nem sz_~n.ik, ;nég ha a csec~n~uJtvanY. ure~e 
hegedésnek is indul, mmchg gy.anus korul~enyek~t kell felt?tel~znunk es 
valószinü, hogy egyik vagy másik helyen m.eg szuvas csont letez1~, ne~ez~
tesen vagy a dobüreg felső foka vagy az ,adit~s -~~ ~~tri:im ~sa.ntcsatomáJa 
Tannak megtámadva vagy pedig a kalapacs es ul,ő feJe ~szk?sodve van.nak. 

A csecsnyujtvány TI.regének megnyitásánál a gyogyulási. ar~ny kedvezőnek 
mondható ha a műtét kellő időben és azon esetekben eJtet1k meg, melyek 
még nem 'igen sokáig tartanak. Másképen áll az ·ar~ny o~y esetekben, n:ielyek 
évlilken át fennállanak és hol már komolyabb agytunemenye~ ,vannak Je!en.; 
ilyenkor csak a lehetőséget kisértjük meg az egyén megmentesere; a valosz1-
nüség a mellett szól, hogy.az üreg megnyitása a szik.lacsont már megmdult pusz
tulását fel nem tartoztathatja, sőt azon eshetőség is forog f_~nn, ho~ h_ossza~b 
éveken át fennálló dobüreo-bántalmaknál és meg nem szuntetheto fulfolyas
nál, minden nyugtalanitó

0 

jelenség né~kül az agyban tályogok képződtek, 
melyek az egyén rögtöni halálát okozhatják. 

A fülgyÓgyászat mai kifejlődött álláspontján remélhető, hogy elha~yagolt, 
éveken át fennálló fülfolyással mindinkább ritkábban ta:lálko~unk, mmthogy 
minden orvos annak gyógykezelését ismeri és alkalmazm tu.dJa, ott azonb~n 
hol a bántalom lefolyása rohamosan komoly tüneményekkel Jár, ~ csecs.n)'..UJt
vány üregének megnyitása, mint a fülgyógyászat vívmánya, mmdenk1 altal 
üdvözölve és alkalmazva lesz. 

29. 

A TRACHOMÁRÓL. 

Dr. GRÓSZ EMIL-től. 

Az utolsó száz év alatt a mióta a trachoma kérdése epidemikns elterje
dése által aktualissá vált, ~gy egész könyvtárt írtak róla, a nélkül azonb.~_n, 
hogy akár annak természetére avagy gyógymódjára nézye megegyez?s Jott 
volna létre. Sőt a részben hiányos megfigyelések s a még h1ányos~?b leiráso,k 
számos félreértésre adtak alkalmat, úgy hogy az ezeken alapult kovetkeztete
sek a leahatározottabban ellentmondtak egymásnak. Midőn aztán elérkezett 
az idő a ~ikor belátták, hogy az állam s az egyes érdekeit veszélyeztető beteg
ség elÍen országos intézkedések szükségesek, n~m csekély ~értékben, akadtak 
meg az egyes nemzetek közegészségi tanácsadói, hogy egyseges felfogason ala
puló eljárást állapítsanak meg. Ez idö óta lá~ható az igyek~zet,. mely a tra
choma kérdésének egyszerüsitését czélozza. M1g azelőtt maJd mmden szem
orvosnak külön véleménye volt s az individualis felfogás tág téren mozgott, 
addig most az ellenkező extreme az uralkodó, t. i. a kérdés erőszakos egyszerű-
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sitése. A régibb íróknál ugyanazon betegség csekély változatai már külön 
elnevezések s kói·képek alakjában -szerepeltek, mig ma ellenkezőleg a tracho
mához a legkülönbözőbb s teljességgel más rovatba tartozó betegségeket is 
sorolnak. 

Ez egyszerüsités két irányban történik, az egyik az ai tiologikus, a másik 
a morphologikus. Azok ugyanis, kik a kóreredet alapján igyekeznek egységes 
kórképet nyerni, arra törekesznek, hogy a trachoma s blennorrhrea acuta azo
nosságát bizonyítsák be. Még Arlt is, ki ugyancsak hajlott e felfogás felé, mit 
az is jól mutat, hogy blennorrhrea chronica alatt a trachomát is értette, beis
merte, hogy még nincs eldöntv.~, vajjon azonos-e a két betegség, vagy pedig 
mindegyik morbus sui generis. 0 sem mondott egyebet, mint hogy csak való
szinünek tartja, miszerint a trachoma contagiuma a blennorrhrea contagiumá
nak valamely modificatiója. Egyesek azonban még tovább mennek, köztük 
Feuer legutóbb megjelent munkájában szószerint azt mondja: <<a szemcsés 
köthártyalob azonos a kötőhártya-takánali>, később pedig «a heveny blennor
rhooa is azonos a heveny trachomával». Lássuk, min alapul e felfogás s meny
nyire jogosult. Arlt néha azt tapasztalta, hogy acut blennorrhrea után kocso
nyás Cflomók maradtak vissza az átmeneti redőkben; Goldzieher említi, hogy a 
budapesti vakok intézetében egy blennorrhooa acuta-ban megvakult fiu infi
ciálta a növendékeket s a trachoma mindegyik alakját lehetett a conjunctivá
kon látni. Sattler pedig a következő esetet irja le: egy anyának, kinek fehér 
folyása volt, ujszülött gyermeke blennorrhrea neonatorumot kapott, s ő maga 
ettől valódi trachomát, megjegyzendő, hogy azon a vidéken a trachoma nem 
volt honos. Fuchs is leir két nővért, kiknek kötőhártyáin acut blennorrhrea 
után a trachoma typicus képe maradt vissza. Ilyen esetet én is láttam. -
1888-ban ugyanis egyik szemén acut blennorrhooában szenvedő egyént láttam, 
kinek másik szeme teljesen ép volt. Egy évvel később az egyetemi szemkórház
ban jelentkezett, hol mindkét szemén trachoma szemcsés alakját pannussal 
konstatáltuk. Ebből azonban még nem merném következtetni, hogy az blen
norrhooa acuta maradványa, mert ki biztosít, hogy nerp inficiálta7e magát 
később valódi trachoma-méreggel? De még azon esetben is, ha acut blennor
rhrea után más infectio nélkül tényleg):µarad is vissza a szemhéji kötőhártyán 
érdesség, az átmeneti redőkben pedig csomó, e morphologikus hasonlóságból 
még nem következik feltétlep b!zonypssággal az _ ~zonosság. Különösen akkor 
nem, ha az említett elváltozásokat nem kíséri a szövet mélyébe terjedő hege
dés. Egyes esetek tehát nem alkalmasak a közös kóreredet megállapítására. 

Egyedül a bakteriologia az, mely biztosabb alapra fektethetné a két beteg· 
ség egymáshoz való viszonyát. Adott esetben azonban ez sem ad felvilágosítást. 
Biztonsággal egyedül a blennorhrea acuta mikroorganismusa van megállapítva 
a Neisser-féle coccusban, a trachomáé még ma sincs. Igaz ugyan, hogy Sattler 
1882-ben a heidelbergi gyűlésen trachoma-coccusohól tett említést, melyek, 
ha nem is azonosak, de hasonlók a blennorrhreaéhoz s melyek csak friss 
genyes váladékban vagy magában a trnchoma-csomókban találhatók, de a con
troll kísérletek negatív eredménye csakhamar megdöntötte az egész erre ala
pult szellemes theoriát. 1886-ban Michelnek sikerült diplococcusokat isolálni 
a trachoma-csomó tartalmából, melyet Schmidt s Goldschmidt is megtaláltak, 
de már Baumgarten utalt arra, hogy az még nincs beigazolva, pathogen-e a 
Michel-féle coccus. Wagjewsky 1887-ben egy ujabb coccust talált, mely állító
lag teljesen azonos a chronicus gonorrhrea coccusával, bár az acutétól különbö
zik. De Michel maga beismer.i (1890), _hogy csak .a conjunctivitis follicularis 
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c?ccusának állandósága s pathogen volta van bebizo.Qyitva, mig a trachomáé 
nmcs megállapítva. Ilyen körülmények között Fuchs azon felfogása, hogy 
blennorhooa acuta infectio által ugyancsak blennorrhrea acuta-t okoz de ha 
ez chronicussá válik, akkor már trachomát, csak hypothesis marad, ~elynek 
lehetőségét ugyan beismerem, de megállapítottnak nem tekinthetem. 

Ha nem sikerült a törekvés, hogy közös aitiologia alapján állapítsák meg 
a t~achoma -~o~~lmát, n;iég ~evésbbé ~ike!ült a kérdésnek anatomiai alapon 
valo egyszeru.s1tese .. Addig, m1g repress1v mtézkedéseket nem vont maga után 
a trachoma d1agnos1sa, nem nagy kár származott belőle ha az átmeneti redő
ben talált nehány folliculusra vagy a szemhéji kötőhárt;a bársonyosságára reá 
mondták, hogy trachoma, de mióta az állam a betegekkel szemben az egész
ségesek védelmére vállalkozott, súlyos következményekkel jár úgy a betegre, 
mint a családra a diagnosis. Pedig minden egyes szemorvosnak elég alkalma 
volt meggyőződni, hogy ilyen folliculusok minden következmény nélkül éveken 
át fennállhatnak. - Saimisch érdeme, hogy ez eseteket elválasztotta a tracho
mától s conjunctivitis follicularis név alatt klassikus leírást nyujtott róluk. 
A. ~ifiere~tialis diagnosist anatomiai, histologiai s klinikus különbségekre ala
pitJa. Mmthogy azonban a morphologikus különbségek néha elmosódottak a 
histologia pedig azonos szerkezetűnek nyilvánította a folliculust a tracho~a
csom~v~l, ujabb időben ismét tért nyert a felfogás, hogy a két betegség azonos. 
Sok v1tara adott alkalmat már annak eldöntése is, hogy ép conjunctiván elő
~ordul?at~ak-e follicu~usok. Hogy nincsenek állandóan jelen, az kétségtelen, s 
~lgy lats~1k, hogy mmden egyes esetben szükséges létrejövetelükre valamely 
mger. Mmthogy Mandelstamm és Raihlmann (1886) nem találtak histologiai 
különb.s~get a conjunctivában előforduló csomók közt, a follicularis gyuladást 
azon~sit~ák_ a trachomával s legfeljebb csak fokozati különbséget akarnak elis
merm koztuk. E felfogás legbuzgóbb képviselője Reich, ki ta()'adja a follicularis 
hurutnak, mint külön kóralaknak a létezését, mert 1. nincs ~natomikus külön
b?.zés közte s a trachoma közt; 2. abból, hogy hosszu ideig ' complicatiók nél
kul fennállhat, még nem következik, hogy később sem fognak azok jelentkezni; 
3. nem ragályos volta nincs bebizonyítva; a trachoma sem minden stadiumá
ban ragályos. Ezzel szemben az ugyancsak orosz Adamük élesen elválasztja 
eg!mástó~ a két betegséget, minthogy a trachomát ragályos volta, a szövet mé.
lyebe terjedő természete s lefolyása eléggé megkülönbözteti a follicularistól. 
Ez utóbbi felfogásban osztozik Haab, Förster s Fuchs is. Az azonosításnak 
tehát. ujabb időben, is ~kadnak ellenzői. Sajnos, hogy nincs megegyezés, pedig 
azt .h1sze?1, ~an rea mod. Ha ugyanis azt látjuk, hogy a csomó-képződéssel járó 
conJtmct1vahs betegségek egy része évek hosszú során át minden complicatió 
nélkül fennáll, végül pedig nyom nélkül gyógyul s a legkülönbözőbb ingerekre 
előállhat, míg a másik rész mindannyiszor mélyre ható elváltozást okoz s kizá
rólagosan r~gályozás utján keletkezik, ez már elég ok arra, hogy a két csopor
tot a leghatarozottabban elválaszszuk egymástól. 

Ha ugyanis olyan betegek conjunctiváit, kik más, talán látás-zavar miatt 
keresik fel a szemorvost s nincs semmi olyan panaszuk, mely a conjunctivákra 
vonatkoznék, figyelemmel kisé1jük, úgy azt találjuk, hogy elég nagy számban 
vannak olyanok, kiknek átmeneti redőiben kifejezett folliculusokat találhatunk. 
Ezek pár heti vagy havi fennállásuk után kezelés nélkül is eltűnhetnek. Viszont 
máskor ép conjunctiváju beteg jut kezelésünk alá oly betegséggel, mely hosszas 
a~ropin:~s~pegtetést. igényel .s nem egyszer tapasztalhatjuk, hogy csomóképző
dessel Jaro hurut Jelentkezik oly környezetben, hol a ragályozás lehetősége 
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kizártnak tekinthető. Az utolsó időben három ily esetet volt alkalmam észlelni. 
Az egyik beteg iritis chronicában, a másik keratitis paren.chy~a~osában sze~
vedett. Hosszabb ideig tartó atropin-csepegtetés után a ~onJUnctivako~ oly sza
mos csomóképződéssel járó hurut fejlődö~t, hogy a ki előbb ~em ismert~ a 
beteget, méltán trachomára gondolt., A mmt azonban. az at~~p1~-csepeg~etest 
elhagytuk, egyszerű bórvizes borogatasra csakham~r v1sszafeJlődot~ a con1unc
tivális elváltozás, a mi pedig trachománál spontan ily ham~r se~m1 esetre .se~ 
következik be. A harmadik eset egy · idős nőre vonatkozik, k1 cataracta mm -
piensben szenved s látásJavitás czélfából évek óta atropint használ s. k~tő-há~·
tyáin typicus follicularis hurut látható. Kétségtelen tehát, hogy folhculans 
hurut nem specificus ingerre · is fejlődhetik. Nem tagad?ató azonban, hog! 
ugyanazon viszonyok között található leggya~rabbar;, mmt ~ trac_homa; t. 1: 
intézetekben zsufolt lakásokban stb. De ez meg korantsem b1zony1t a ket baJ 
azonos volt~ mellett mert ha tényleg előfordul is, hogy egy intézet növendé
keinek nagyobb rész~ follicularis hurutban szenved, az alig tekin~hető egyé?: 
nek, mint a rossz levegő por és füst következményének s nem lS fordul elo, 
hogy trachomamentes vidéken az ilyen hurut mélyebb elváltozásokra vezetne, 
a mint azonban egy ujonnan jött trachomás növendék inficiálja társait, azon· 
nal megjelenik a trachoma complicatióinak egész sorozata. Szóval a két b_et_eg· 
ség retiologiája, valamint, kliniku~ lefol~ása feljogos~t3:,nak ~zok ~l.es megku~on
böztetésére, mely felfogast a h1stolog1kus hasonlosag b1~onyaia nem kepes 
megdönteni. De ha ez így van, úgy igen nagy horderővel ~~r:. h?gy a~?tt eset
ben a két betegséget egymástól minél gyorsabban megk~lonboztessuk. S ez, 
megvallom, egyike a nehezebb feladatoknak.~ k?.ve~kező tune~ek sz~mme! tar
tása mellett azonban mégis legtöbb esetben s1kerulm fog a folhcular1s conJnnc
tivitis felismerése. 

Ha ugyanis azt látjuk, hogy a kötőhártyán felület~sen elhelyezet~, több
nyire sorokat képező, ovalis alaku áttetsző hólya~ok ~lnek, melJ.ek föleg az 
alsó átmeneti redőre szoritkoznak és e mellett a conJnnctiva alapszovete legfel· 
jebb csak injectiót mutat, de nem hypertrophiát, akkor ~ab~zás nélkül coi;i · 
junctivitis follicularist állapíthatunk meg. Főleg a. pap~llans hypertroph1a 
hiánya oly jel, mely a legnagyobb figyelmet érdemh. SaJnos .azonban, .hogy 
néha mégis jelen van chronicus hurut következtében s ekkor a~ ilyen con3unc
tiván kifejlődő follicularis gyuladás megkülönböz_tetése igen baJOS. !,lyenkor_leg· 
jobb pár napig függőben hagyni a diagnosist, mmthogy a hurut kovetke~tebe~ 
keletkezett hypertrophia megfelelő kezelésnek csakhamar enged. A ~esőbb1 
befolyás persze kideriti a valót, m~rt a follicul~ris. ,hm;ut~oz. sen:; hegedes, sem 
pannus nem társul, hanem vagy mmden comphcat10 nelkul fennall, vagy nyom 
nélkül gyógyul. , , 

Így elkülönítve a trachoma fogalmához nem tartozo más betegsegeket, 
nem fog nehézségekbe ütközni magán_ak 3: tra~homán~~- definiá.lás~. A tra
choma ugyanis a conjunctiva lympho1d-seJtek mfiltrat10Ja által feltetel~z~tt, 
mindenkor ragályozás által okozott megbetegedése, mely kezdetben. csomok~p
ződés, papillaris hypertrophia _és ~eny~s-nyá~os v~ladék. által J~lentkez1k, 
későbbi lefolyásában a corneára l_s rea terjed, veg~zetul pedig heg.~d~sr~ veze~. 
Jelentkezését illetőleg legczélszerubb acut s chromcus alakot megkulon?oz~etm, 
előbbi utóbbiba is átmehet, de a chronicus már kezdettől fogva mmt __ 1lyen 
keletkezhetik. A papillaris s granulosn_s alak. cs~k két .. v~ltoz,at, i;nelye~ ossze· 
tartozását nemcsak az a mikroskop altal kidentett korülmeny _1gazolJa, ho~y 
tulajdonkél:len csak vegyes alak létezik, han{lm az a tapasztalat lS, hogy egyik 
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alak a másikba átmehet s mindkettő lefolyása, ragályozó természete s compli
catiói azonosak. Hogy a legsulyosabb s leggyakoribb complicatió a pannus a 
cornea trachomájának tekinthető s nem pedig mechanikus surolás eredménye, 
az ma már nem szenved kétséget s azoknak, kik a cornealis elváltozás szék
helyét az epithel alá s a Bowmann-féle hártya fölé helyezték, könnyű volt a 
magyarázat, minthogy hangsulyozták a cornea e részének conjunctivalis erede
tét; nehezebb a magyarázat azoknak, kik Rrehlmannal élükön azt állítják, 
hogy az elváltozás tulajdonképen a Bowmann-hártya alatt fekszik. Bármint 
legyen is, a pannus specificus volta kétségtelen. 

Mielőtt a trachoma elterjedésének rövid vázolására térnék át, még pár 
szóval a ragályosság kérdésére óhajtok kiterjeszkedni. Oly óriási sok tanu
bizonyság szól a trachomának feltétlenül contagiosus volta mellett, hogy mind
azok, kik még egy-két évtized előtt ugyancsak hangoztatták az alkati prredispo
sitió szükségét, ·majdnem mind elhallgattak. Jól esik megemlékeznem, hogy 
hazánkban igen korán meggyőződtek erről, s hogy azok között, kik ennek kife
jezést is adtak, van Grósz Frigyes és Albert is. Előbbi már 50 év előtt, utóbbi 
pedig egy 27 év előtt megjelent kis művében hangoztatta, hogy <1a trachoma a 
kötőhártyának sajátlagos, specificus megbetegedése, mely kizárólagosan ragá
lyozás utján keletkezik s terjed», pedig ez időben még ugyancsak eltértek a 
külföldi szemorvosok nézetei. Annál meglepőbb, hogy mult év elején Venne
mann, a louvaini egyetem tanára, egy statisztikát közöl, melynek alapján azt 
igyekezik bebizonyítani, hogy a trachoma nem is szerfölgtt ragályos s keletke
zéséhez szervezeti vagy localis prredispositió szükséges. Eszlelete a következő: 
100 trachomásnak családját figyelte meg s ezek között mindössze 28 családban 
jelentkezett hasonló baj és pedig 497 családtag közül csak 40-nél; 56 házas 
közül csak 7 házastárs kapta meg a bajt. Vajjon diagnostikus tévedésen, avagy 
talán kiválóan kedvező hygienikus viszonyokon alapul e kedvező statisztika, azt 
nem tudom eldönteni, de hogy a mindennapi tapasztalattal homlokegyenest 
ellenkezik, az bizonyos. 

Annak megítélésére, hogy valamely községben, városban vagy megyében 
milyen mértékben uralkodik a trachoma, négy eszköz szolgál. Az első s legtö
kéletesebb az illető terület minden egyes la~osának megvizsgálása. Külföldön s 
nálunk is történt ilyen tömeges vizsgálat. Igy pl. Livlandban 1853-59-ben a 
lakosság 1 ·13%-a szenvedett trachomában. Nálunk 1874-ben Feuer Nathaniel 
eszközölte a belügyminiszterium megbízásából Torontálmegye pancsovai, ali
bunari s antalfalvi járásainak átvizsgálását s a következő rendkívül tanulságos 
és becses adatokat szolgáltatta: 93,543 egyén közül 4228 szenvedett kifejezett 
trachomában, a lakosságnak tehát körülbelül 50/o-a. Oly szám, mely legalább 
Európában ijesztő nagy. 

Egyptom és Algierhoz viszonyítva persze csekély, itt ugyanis a lakosság
nak körülbelül 500/o-a szenved benne. 

Iskolás gyermekeknek, gyári munkásoknak megvizsgálását már gyakrab
ban eszközölték. Így, hogy csak nehány példát említsek, Nettleship (1875) Lon
don szegény-iskoláiban (pauper schools) 50--'60%-ot talált; Hulshoff Holland 
egy intézetében 84%-ot, Förster a Breslauban 1877-ben uralkodott epidemia 
alkalmával 12,000 gyermek közt csak 0·~3% valódi trachomát talált, a többi 
18·72% szembaj közönséges és follicularis hurut között oszlott meg. Hermann 
Szileziában a tanulók között 0·300/o valódi trachomát talált, a többi 18·2% 
hurut és follicularis gyuladás volt. Cohn 1877-ben 6000 látszólag egészséges 
gyermek közt falun 0·2%, városban 0·4% trachomát constatált. Herpain 
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(1878) Bruxellesben 2'80/o-ot diagnostisált, Erzerumban azonban Reich (1878) 
már 300/o-ot a leányok és 200/o-ot a fiuk között. 

Az ilyen a lakosság egy töredékére kiterjedő vizsgálatnál becsesebb adato
kat nyujt a második eszköz, t. i. az ujonczozás alkalmával feljegyzett százalék. 
Hátránya az, hogy hiányzik az egyöntetüség s nem minden katonaorvosnak 
van egyenlö jártassága a kétesebb esetek felismerésében. Feu.er legutóbb meg
jelent és a legnagyobb :figyelmet érdemlö könyvében összeállítja katonai kerüle
tek szerint, hogy a cs. és kir. közös hadseregben milyen százalék trachomást 
utasítottak vissza az 1883-1887. évi újonczok közül. Ez idö alatt az átlag 
0·580/o-ot tesz. És pedig: 

Lemberg és Krakó 
Budapest ___ ___ ___ ___ __ _ -·-
Temesvár ___ ___ ___ _ __ 
Pozsony ___ _ __ 
Zágráb __ _ 

2·0-0·40/o 
o·3-0·9 (( 
0·3-0·5 (( 
0·1-0·2 (( 
1·0-1•9 (( 

Ez nem épen kedvezötlen arány, ha számba veszszük, hogy Reich a Kau
kazusban 90/o-ot talált. Maga a közös hadsereg 1887-ben 0·690/o trachomást 
tartalmazott, míg Lewrentjeff egy orosz ezredben 260/o-ot, Grigorjew pedig 
51 O/o-ot constatált. 

Igen becses eszköz az adatgyüjtésre egyes nagyobb szemkórházak beteg
forgalmának megfigyelése. A következö táblázat különbözö országok viszonyai
ról is ad fogalmat, a mennyiben a szembetegek között elöforduló trachomások 
százalékából egyszersmind arra is lehet következtetni, hogy milyen mértékben 
uralkodik azon vidéken a trachoma. 

Az észlelés helye 
Az észlelés A szembetegek A trachomá- A trachomá-

ideje száma sok száma sok O/o-a 

Basel 1874 1600 2 0·12 
Páris (Galezowski) --- 1882 8651 16 0·18 
Páris (Galezowski) 1884 9522 65 0·68 
Páris (W ecker) ___ 1885 2·00 
Reichenberg (Beyer) 1883-88 15,000 250 1 ·66 
Német egyetemi polyklinikák 1888-89 45,629 1266 2·77 
Prága (Reisinger) ___ 1883-89 34,824 1408 4•04 
Oberfranken (Reuter). __ 1883 6914 466 6·70 
Bécs (Arlt) 1863-65 8451 682 8·00 
Düsseldorf (Mooren) ___ 1857-82 100,000 8258 8·25 
Budapest (Schulek) 1887 5103 359 7•00 
Budapest (Schulek) ___ 1888 5237 362 6.91 
Budapest (Schulek) 1889 5734 546 9·50 
Kolozsvár (Feuer) 1873-74 1034 122 11•80 
Konstantinápoly (Millingen) ___ 1874 12·00 
Bonn (Smmisch) 1863-65 7200 1151 15•90 
Livland (Adelmann) 1879 9150 2253 25·00 
Jassy (Creniceanu) --- 1886-87 2176 1139 52·00 

Ilyen uton nyert adatok adtak anyagot a trachoma geographiájának meg-
állapítására. Chibret a 230 m.-nyi magas vidéket (a tenger felszíne felett) tra-
choma-mentesnek állitotta, Reisinger ezt 450 méterre emeli. E felfogást nagy-
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ban támogatja az, hogy Svájcz. Tirol s általában a hegyes vidékeken ritka, de 
ha arra &'ondolunk, ~ogy a Kaukazusban mily gyakori, azt kell hinnünk, hogy 
a contagmm. e~öl mncs_ elzárva egyetlen vidék sem. Söt még a race sem áll 
ellent. Azt hitte~ . u.gyams, hogy a néger nem kaphat trachomát s ime ujabban 
szaporodnak a kozolt esetek, melyek róluk szólnak. 

Egyet azo~b~n minden kétséget kizárólag bizonyít a trachoma elterjedése 
s _ez az: hogy ~me_l n;agasabb valamely nemzet, vagy valamely vidék kulturalis 
mveauja, annal ntkabb a trachoma. A mellékelt táblázaton is feltünik ez. 
Or~szország, Románia, Törökország közegészségügyéröl, müveltségéröl nem a 
legiob~ v~le~énynyel vagyunk s ime c:tt a trachoma a szembetegségek 12, 25, 
~20/o-~t kepez1~. Ezzel sz_emben Francz1aországban 0·18-2·0%-ottesz. Köztük 
all, Nemetorszag, Ausztna és Magyarország. Fájdalom a mi százalékarányunk 
meg a szomszéd Ausztriáét is fölülmulja. S ha legalább az a vigaszunk lenne, 
hogy a trac~o~a fog_y?ban van. Az adatgyüjtés negyedik módja azonban épen 
az ellenke~öt _bi~onyit~a. A trachoma elterjedésének megítélésére s egyszersmind 
a prreventiv mtezkedesek gyorsabb megtételére utóbbi időben a trachomára is 
ki~erjes~tették a, b~je,lenté~i kényszert. Budapest főorvosi hivatala heti jelenté
semek o~szegeze~e1ből tudjuk, hogy 1889-ben 500/o-kalemelkedett a bejelentett 
trachoma.sok szam_a 1888-hoz képest. Ezt különben határozottan támogatja a 
budapesti egyete;ni szemkórház betegforgalma is, a mennyiben 1887 - és 1888-
ban a trachomasok a szembetegek 70/o-át képezték, addig 1889-ben már 
9 · 5 O/o -ra emelkedett. 

A trachoma tehát nálunk nincs kialvóban, hanem ellenkezőleg emelkedö
ben van. S ez szolgáljon igazolásul, hogy e betegséggel bővebben foglalkozunk. 

. 30. 

A PAPILLA NERVI OPTIOI ALAKJÁRÓL. 

Dr. SzrLI ADOLF egyetemi m. tanártól. 

, Az emberi }átó~defj p~pillája egy igen kis képződmény; egy korongot 
k~pez, melynek atme~·öje alig 1 ·5 mm.-nyinél nagyobb. Mégis majdnem kiak
nazh~tatlan tanulmanyokra szolgáltat tért, melyek korántsem kimeritvék, 
daczara, annak, _ho~ elég rendkívüli körülmények azok, melyek részint ilyen 
~anulmanyokra mdithatnának, részint nekik nagy mértékben kedvezők. Van 
itt az a sehol másutt el nem érhető előny, hogy egy meztelenül fekvö belsö 
szervet edényrendszerestül egy igen erős (egészen a 24-szeresre emelkedö) és 
i;négis ~ze~lötl~n tiszta virtua~is nagyításban észlelni lehet. Ehez járul a magas 
elet~ar;i luva_ta:sa annak az idegrostnak, melynek ugyszólván átmetszetét a 
papillaban latjuk, meg a számos részint veleszületett, részint szerzett alaki 
elt~r~s, r_nely r~jta ~eltünik .. Ha tekintetbe vonjuk, hogy a szemtükörnek fel
talalasa ota mai napig a papilla nervi optici szakadatlanul a szemtükörrel való 
észl~lés tárgya volt, mert minden a szem belsejébe vetett pillantásnak elsö 
czélja, és ~z egész tö~bi szemháttér számára mintegy tájékozó állomást képez, 
akk?r valob~n csodalkoznun~ kell, hogy az a végtelen sokféle kép, melyet 
nyujt, behatobb figyelemre meg nem lett méltatva, és hogy még semminemü ki
~érlet nen;i té~etett, számos különbségeit valahogy fellelhető közös rokonsági 
j,elek, szennt os.szecsopo1~tositEmi ~s. osztá~yozn~. ,Ugy látszik, hogy valamint 
altalaban szemunk a mmdennapi jelensegek nant eltompul és részvétlenné 
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lesz, ugy itt is oly soká annyi dolog méltatva nem lett, mert nem keresték. Ezt 
bebizonyitandó, oda utalok Jaeger-nek joggal oly hires és nagyrabe?s~llt ~~en;i
tükri képeire. Kinek közülünk, ki azokon a lapokon a számos chono1deahs es 
retinális bántalmalmak, a papillitisnek, az excavatiónak élethű képeit mindig 
uj bámulattal megtekinti, kinek lesz annyi bátorsága kétségbe vonni Jreger 
állítását: hogy soha és sehol sem volt szándéka egy külön czélnak megfelelő, 
magában kikerekített képet elkészíteni, mi őtet valamikor talán arra indíthatta 
volna, hogy bizonyos arra a czélra szükségtelennek gondolt részleteket elha
nyagoljon, hanem hogy mindenütt mindent ugy ábrázolt le, a mint az elfogu
latlan tekintete előtt feltünt (Előszó). És most kérdezem, hogyan lehetséges 
aztán, hogy összes képein, kivéve azokat, melyeken éppen a papilla sajá~ kóros 
állapota képezi a főtárgyat, a papillák mind egyformák? Hogyan fog.J~I?- fel 
azt, hogy az összes 73 nagy lapján sehol sem találunk egy ugynevezett ci110re-

I. ábra. II. ábra. 

tinális edény~, daczára annak, hogy tapasztalá~om szerint 10 szemre legalább 
egyszer jut egy ilyen nagyobbszerű edényág? Epp oly kevéssé érthetem, hogy 
pl. azon a tiz lapon, mely a nagy atlasz összes conusképeit tartalmazza, min
denütt a változatlanul szép kerek papillákat találjuk. Kétséget nem szenved, 
hogy pusztán az érdeklődés hiánya az az ok, melyből az itt mellőzött sajátsá
gok, valamint másutt megint mások J regernek figyelmét kikerülték. 

Szándékom van nem igen távoli időben egy már összegyüjtött elég terje
delmes anyag alapján a papilla nervi optici morphographiádának * összefoglaló 
tervrajzát bemutatni. Egyelőre azonban örömmel ragadom meg az alkalmat, 
melyet ezen vándorgyülésünk nyujt, hogy megkisértsem egy pár feltünő és 
mindig ugyanavval a typussal visszatérő alaknak állandó helyet biztositani az 
ismert dolgok sorában. 

Feltehetem, hogy a rendes papilla ideális képe mindenkinek emlékezeté
ben él; az egy köralaku korong, melyből a szép retinális edényfa kiágazódik. 
Részben ezen edényelágazódásnak megfelelőleg, nagyobbrészt azonban saját 

* Egy ugyanezen czim alatt a «Centralblatt für klin. Augenheilkunde" 18~7 janu~r 
füzetében megjelent előleges közleményem oly részleteket tartalmaz, melyek Jelen elo· 
adásom tárgyával nem azonosak. · 
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felületének viszonyai és a színezet különbségei szerint a papillán egy többnyire 
valamivel keskenyebb, kiemelkedőbb és jobban színezett nasalis (vagy belső) 
félt és egy annyival szélesebb, mélyebb és halványabb temporalis (vagy külső) 
félt különböztetünk meg. Ha a papillán egy ugynevezett C<élettani kivájulás11 
széjjelterjed, akkor annak mindig ebben a külső félben van székhelye, 
mely a szerint aztán a belső félnek rovására szélesbedik. Az excavatió 
sokszor ezt a belső félt a szó szoros értelmében aláássa, ugy hogy ez az utóbbi 
nem ritkán éles széllel jóformán kulissza módjára az excavatió elé tolul, 
a mint ez a parall~ktikus helyváltozásból csakugyan ki is tünik. Senki sem 
fogja állítani, a ki '::tz ide mellékelt rajzot (I. ábra) megtekinti, hogy ez kórtani 
papillát ábrázol ; kiváltkép ha azt hallja, hogy az ,52 éves egyénnek szeme, 
melyből a szemtükri kép ered, ép látótérrel jól lát. Es ez a kép a papilla kes
keny nasalis felével és a sekély, szélig érő kivájulással a halántéki félben mégis 
egy elég nagy eltérést mutat a rendestől. Jóllehet, hogy ilyen papillát nem 
ritkán fiatal szemben is láttam, még sincsen bátorságom állitani, hogy az álla
pot csupán eredeti képződési rendellenesség; ha azonban az életben, illetőleg 

III. ábra. IV. ábra. 

a szemnek használata által szerzett alakelváltozás, akkor is bizonyára már 
fejlődésileg tervezve volt. 

A papilla temporális felének szélesbedése, és a nasalis félnek aláásása egy 
élettani excavatió által egyenesen azoknak az eltéréseknek megtekintésére 
vezet, melyeket majdnem rendesen a nagyobbszerű féloldalu conus kapcsolatá
ban találunk. Ez pedig az a fontos eltérés, mely Jregernek figyelmét kikerülte. 
A kép, melyet a II. ábra nyujt, egy 10.0 dioptriás rövidlátóságban szenvedő 
szemből való. Az egyén 25 éves. Nem classicus conussal van dolgunk, hanem 
inkább egy sclerochorioidealis lágyulási folyamattal halántékfelé a papillától, 
mely talán perniciosus, mindenesetre kórtanilag tovább haladó rövidlátóságra 
hagy következtetni. A legelső pillanatra feltünik, hogy a papillán mennyire jut 
itten érvényre az a vongálás, mely a conus-képződés irányában hat. Az egész 
papilla belül-melülről, hátra-kifelé rézsutosan van állitva, ugy hogy fennálló 
oválként áll előttünk. A nasalis (belső) papillafél mintegy rá van huzva a tem
porális papillaféke. Mindjárt alkalmam lesz bebizonyítani, hogy a conus irá
nyában hatni látszó vongálás ezen jelei hasonlóképen vannak kifejezve ott is, 
hol a conus nem egyenesen kifelé a papillától van elhelyezve, hanem esetleg 
lefelé tőle vagy , akár befelé, sőt azokban a ritka esetekben is, hol a conus a 
papilla felső széléhez csatlakozik. Előbb azonban nyomatékosan figyelmeztetni 
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akarom, hogy a sclerectasia posterior, evvel az épen leírt jellegzetes vongálási 
tün~ttel a papillán (a mit bizonyára hajlandók volnánk a szemháttér rnyopiás 
habitusának nevezni), korántsem csupán rövidlátó szemekben található. Itt 
(III. ábra) van egy szemnek opethalmoscopikus lelete, melynél 2.0 D túllátóság 
volt kimutat_ható. A mit a papilla külső széle mellett látunk, nem egyike azok
nak a kétes Jelentőségű, sal'lóalalm képződményeknek, a melyeket nem szabad 
okvetlenül sclerectasia posteriorral összefüggésbe hozni. Ez valódi conus, szá
mos érhártya foszlánynyal az alapján; itten a papilla elhuzódott és rézsut áll. 
E~:mek ~ hypermetopiás szemnek tényleg nagyfolm ((myopiás habitusa» vru1 
(sit vema verbo ). 

Mult esztendőben egy a cc Gyógyászat»-ban megjelent: «A rövidlátóság 
kérdéséhez» czimü közleményemben evvel a tárgygyal már foglalkoztam. Szük
ségesnek tartom ezen alkalommal ujra ismételni azt, mit ott mondtam; t. i., 
hogy a rövidlátóság kérdésében, mely jó idő óta nem csak a szemorvosokat, 
hanem az iskola férfiait, a szülőket, sőt magát a kormányt is foglalkoztatja, az 
érdeklődés egészen hamis irányba el van terelve. Ha közelebbről tekintjük 
me~. mindazokat a vizsgálati módszereket, melyeket mi nálunk épen ugy mint 
a kulf?ldon alkalmaznak, a hol szemorvosok pusztán tudományos czélból, 
vagy hivatalos feladatként a kormány részéről kinevezett iskola-orvosok a viszo
nyokat tanulmányozzák, mindenütt csak azt veszszük észre, hogy az egész figye
lem csak a fennálló fénytörési állapotra van irányozva. Ha egy gyermeki szem 
rövidlátó, akkor kóros, ha rendes vagy épen túllátó, akkor az egészségesek közé 
sorozt_at!k: Pedig mi seI?- helytelenebb ennél. Elfelejtik, hogy az egészséges szem 
egy kizm:ola~ boncz~ani fogalom; a f~ny_törési állapot pedig egy külső körülmé
nyeknek es. kovetelmenyek_r:ek megfelelo viszony. Már is ismert tényt képez, hogy 
a gyermeln szem a legtobb esetben eredetileg túllátó. Ennek következtében 
már maga a rendeslátóság sokszor egy életben szerzett állapot és számos eset
b~n csak á.tmenő stádium a t@átóságból a rövidlátóságba. Nem akarjuk két
segbe vonm, __ hogy ezen átmenet egyszerű élettani növés által is végbemehet; 
de legtobbszor ama most sem elég világos, de határozottan mélyen gyökeredző 
kóros folyamat által hozatik létre, mely az ugynevezett sclerectasia posterior
hoz~ mint elsőrendű eredményéhez vezet és melynek látható jeleit már elég 
ko.ran fiatal hypermet~·op~s és emmetropos szemekben csak épen ugy találunk, 
mmt myopo_~okban is; igaz, hogy ez utóbbiakban fokozott gyakorisággal. 
De ne feleJtsuk el, hogy találunk rövidlátó szemeket is semminemű elválto
zással a szemháttérben, tehát már eredetileg rövidlátó szemeket, melyek 
sehogysem kórosak. Ennélfogva mi jogosultabb, mintha azt mondom, hogy 
nem szabad érdeklődésünket csupán a fénytörési állapotra irányítanunk, ha
nem sokkal nagyobb mértékben, hogy ne mondjam kizárólag a szemháttérre, 
illetőleg a sclerectasia posterior jelenlétére. Ennélfogva bátran és kereken állí
tom, hogy iskola-orvosaink fáradozása, a mennyire a szemvizsgálatok ezen 
terére teijeszkedik, jóformán czéltalan. Ha óhajtjuk, hogy a. munkának hálás 
eredmé~~e legyen,_ akkor szükséges, hogy a szemüvegekkel kieszközölt, külön
ben s~enhs ~·efract10méi:éseket, melyekkel legfeljebb az amugy is túlbmjánzott 
myopia-statistikát gazdagítják, gondos szemtükri vizsgálatokkal felváltsák. 

. Vissza~érve a papilla és conus közti viszony megfigyelésére, nemsokára be 
fo&Juk láti;i1, hogy a mint említettem, a papilla alakja csakugyan mindig a 
conusnak iránya által befolyásolva lenni látszik. A IV. ábra egy nagy, elég ép 
széllel határolt, le- és kifelé irányított conust mutat; a szemnek rövidlátósága 
a conus nagyságának nem felel meg : csak 2, 5 D (az esetet egyszersmind példa-

kén~. állíthatom .fe~ elő?bi fejtegetésem bebizonyítására). Az V. ábra egy nagy
sze~·u sclerochor10ideáhs lágyulást jelez, mely szintén föirányában ki- és lefelé 
terJed; oly szemből való, mely gyermekkortól fogva nagy mértékben kifelé 
kancsal, tehát a direct látásból ki van rekesztve. A tompalátás következtében 
a myopos beállítás csupán szemtükörrel volt megmérhető és körülbelül 12.0 D-ra 
lett megbecsülve. Ezen két rajznál egészen röviden a papillának állását aján
lom figyelembe venni. A conus (resp. sclerectasia) irányának megfelelőleg rézs-

V. ábra. VI. ábra. 

VII. ábra. VIII. ábra. 

útos; kiemelkedőbb része a felső belső felét képezi a kivájult része pedig ki- és 
lefelé néz. ' 

A közönséges conus temporalis-on kívül legtöbbször látjuk a conust többé
~ev,ésbbé .lefelé ir~~:pt~:a. Ez a le~elé irányított conus azonban még más okból 
is erdemh meg kulono~ figyelmunket; nem csak tudományos szempontból, 
hanem egy fontos praktikus czélból is. Olyan szem, t. i., melynek lefelé irányi-



tott conusa van, mindig leszállított látóképességgel bír. Fuchs-sal szemben be
bizonyítottam,* hogy a lefelé irányított conus semmiben sem különbözik lénye
gére nézve a kifelé irányított igazi conustól. Nem csak az ismételve említett 
jellegzetes papilla-elrendezés felel meg neki, hanem, a mi annál még többet 

· ér, a sclerectasia posterior sehol sem mutatható ki jobban szemtükörrel, mint 
éppen a lefelé irányított conusnál. Nem csak hogy látni lehet, miszerint az 
edényhártya szövetének rarefactiója a conuson túl megfelelő irányban messze 
terjed ki a peripheriába; hanem a szemtükörrel végzett pontos refractióméré
sek megczáfolhatlanná teszik azt, hogy a szemháttérnek hátsó fala a papilla 
alatt mélyebb, mint a fölött. Ez a beállítási különbség némely esetben 6-8 Di-

optriának felelhet meg.Némelykor a felső 
fél túllátó, az alsó rövidlátó, mint pl. 
abban a szemben, melynek papillatájé
kát a VI. ábra elénk állítja, hol a papilla 
fölötti részletek + 2.0 D-t, az alsók 
- 3.0 D-t igényelnek, párhuzamos su
garak kibocsátására. Kétséget nem szen -
ved, hogy ez a képfelfogó felület ferde 
állásához vezet, mely állapotot a felfe
dezés alkalmával astigmatismus fundi 
névvel jeleztem meg. 

Eddigi előadásomból azonban úgy 
látszhatnék, mintha azt állitanám, hogy 
a papilla alakja a conus esetleges fekvé
sétől függ. Ez azonban bizonyos mér
tékben helytelen volna. Söt van okunk 
feltenni, hogy ez a különös elrendezés 
eredetileg csupán a papilla alakjában jut 

XI. ábra. érvényre, mi altal kizárva nincsen, hogy 
a conus kifejlődésével járó vongálás az 

alakeltorzitáshoz nem járulna jóval hozzá. 
Tényleg tapasztaljuk, ha kellő figyelemmel gyüjtjük a leleteket, hogy 

a papilla n. optici egy hozzácsatlakozó conus nélkül is a jelzett értelem· 
ben minden képzelhető fok körül csavartnak lenni mutatkozhatik, vagy más 
szóval, hogy az a kiemelkedőbb része, melyet a rendes papillánál mint annak 
nasalis felét ismerjük, folytonos átmeneti sorozatban és az eltéréssel fokozatos 
ritkaságbanfölfelé vagy egészen kffelé (halántékfelé) állhat, igen ritka esetben 
lefelé is. Két élethű képpel szolgálok itten, mely ilyen majdnem 180° körüli 
csavarodásnak mutatkozó részletcserét ábrázol. A VII. ábra egy 3.0 D. túllátó 
szemből való, a VIII. ábra egy szintén conusnélkiili rövidlátó szemből. A IX. áb
rán egy ilyen 180° körül csavart papillához egészen megfelelöleg onjelé egy 
rendkiviil nagy terjedelmü conus csatlakozik. Ezen szemnek háttere halánték
(illetöleg macula lutea) felé 4.0 D rövidlátó, míg orrfelé a conus határának 
megfelelöleg körülbelül 16.0 D myopos beállítás határozható meg szem-
tükörrel. · 

Azt gondolom, hogy az itten felhozottak után (a példák mind typilms lele
teket képviselnek) állíthatom, miszerint ezekben a különböző eltérésekben egy 
mélyen gyökeredző fejlődési elrendezésnek kif~jezését kell látnunk. Nem szenved-

··· 1886. Német orvosok és természetvizsgálók vándorgyülése Berlinben. 

het kétséget, hogy ezen elrendezésnek nagy befolyása van az egész szen:;iháttér
nek jellegére és sok rajta esetleg előforduló dologra; legközelebb pedig döntő 
befolyása van a netalán kifejlődő conus irányára, és ebben culminálódik jelen
leg az előttünk fekvő tárgynak legfőbb érdeke. 

31. 

ADATOK A HÚGYKÖVEK KÉPZŐDÉSÉNEK ISMERETÉHEZ. 

Dr. PROCHNOV JÓZSEF egyet. tanársegécltől. 

A budapesti egyetemi L sebészi kóroda húgykő-gyűjteménye egyike a leg
kiválóbbaknak. 1843/44-iki tanévtől, néhai Balassa tanársága idejétől kezdve 
évről-évre szaporodott s szaporodik jelenleg is a gyűjtemény, úgy hogy több 
mint 500 példányt foglal magában. 

Azon kedvező helyzetben lévén, hogy e kögyüjtemény t. főnököm, Kovács 
tanár engedelmével hozzáférhető volt, arra határoztam el magamat, hogy ha 
talán nem is egészen új, de a meglevő nézeteket támogató adatokat szolgál
tassak a húgykövek képződésének ismeretéhez. 

Igy óhajtok számot adni : 
I. a húgykövek vegyi szerkezetéről, a gyűjteményben levö kövek vegyi vizs

gálatának fölhasználásával; 
II. a kövek alakulásáról; s végül 
III. a húgyköbántalom endemicus előfordulásáról hazánkban. 

I. 

A köképzö vegyületek mint: húgysav, húgysavas s6k (Na, K, Ca, Am.) 
oxalsavas mész, szénsavas mész, phosphorsavas mész, phosphorsavas ammo
niak-magnesia, cystin stb. aránylag ritkán jönnek elö tisztán, mint húgykő egye
düli alkotó része; ellenkezőleg két vagy több ily vegyület alkotja legtöbbször a 
húgy követ. 
· Gyűjteményünkben levő 501 köröl van a vegyi vizsgálat följegyezve. 

A vegyi vizsgálatot nagy részben, Réczey jelenleg rkv. tanár úrnak köszön
jük; azonkívül Bakó magántanár úr, továbbá magam s végül Farkas mütö 
orvos úr végeztük a vizsgálatot. . 
· En e vegyvizsgálati adatokat fölhasználva, táblázatot készítettem, (1. alább) 
'hogy kitünjék: 1. mily gyakran fordulnak elö az egyes köképző anyagok; 2. van-e 
a kornak befolyása bizonyos köképző anyag fölléptének gyakoriságára? 
· Mindenekelőtt látjuk e táblázatból, hogy egy cystinkő s egy stealith kivét~
-lével a többi kö a rendszerint gyakrabban előforduló vegyületekből áll, t. L 

urat-, oxalat- és phosphatokból, mikhez még némely esetben a szénsavas mész 
.csatlakozik. 

A cystin és stealith egyáltalán a .ritkábban előforduló kövek közé tartozik, 
habár más helyről történt közlések szerint a cystin valamivel gyakrabban jö elö, 
t. i. az esetek 1-3%-ában, holott a mi összeállításunkban az eseteknek csak 
0·20/o-át teszi. 

Az egyes köképzö anyagból álló húgykövek közt leggyakoribbak az uratok 
jóllehet ezek is nemcsak tiszta húgysav, hanem azonfelül húgysavas sók (Na, 
K, Ca) összetételéből állanak. Az összes köveknek 16·960/o-át teszik. 
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Oxala.t 1 P~ospha.t Urat Urat Oxalat 
Urat 

Életkor Ura.t 
+ 

Cystin Stea.lith + + + Oxalat 
Oxalat Phosphat Phosphat + 

Phosnhat 

Év 1 1 3 1 

1-10 19 1 2 - - 19 36 6 42 125 
2 3 

11-20 14 2 7 - - 25 27 6 65 146 
!.! 1 2 1 

21- 30 6 2 10 - - 21 28 5 21 93 
1 1 1 

31-40 4 - 5 1 - - 8 1 9 28 

f41 ··-'50 
1 1 

7 - 1 - - - 15 3 1 27 
1 

51_:_60 15 - 8 - 1 1 11 - 2 38 
1 1 

61-70 17 -- 2 - - - 13 - 2 34 

71 - 80 3 - - - - - 7 - - 10 
1 5 1 11 2 5 

85 5 35 1 1 66 145 ' 21 142 501 -
16·96 o;o 1 0/o 6·98 O/o O·!i! O/o Q-1! 0/o 13•1 0/o 28•9 O/o 4·1 O/o 28•3 0/o 

A kis számok azt mutatják, hogy hány, megfelelő vegyűletü köben volt még 
azonfelül szénsavas mész. 

Kisebb számmal fordulnak elő a phosphatokból (6·980/o) s még kisebbel 
(1 °lu) a tiszta oxalsavas mészből álló kövek. Amazok közül 5 emezek közt 
1, e~et~en széns:1vas mész i~ találtatott. A szén~avas mész kÜiön magában 
kőkepző anyagkent nem talaltatott, hanem hozzáJárult más vegyületekhez, de 
csak ott, hol oxalat vagy phosphatok fordulnak elő. Uratokkal nem szokott combi
n~ló?ni. - Arán~lag le~gyakri:tbban e~őforduló kövek matok és phosphatok
bol allanak. -~28 ·? / o) s kozel oly gyakori az urat-oxalat-phosphat combinatiója, 
28·3%. Egyuttveve az eseteknek majdnem 815-ét teszik. 

Kisebb számot tüntet föl az urat·oxalat combinatiója (13·1 %) még ritkáb
ban fordul .elő az oxalat-phosphat összeköttetése (4·1 O/o-ban). 

Ha életkor szerint (10-10 évnyi közökben) vizsgáljuk a táblázat adatait 
a következőket találhatjuk. ' 

!· . Urat-kövek minden életkorban fordulnak elő; legnagyobb számmal az 
1-ső ~vt~zedben; ez fogy, még pedig rohamosan a 3-ik tizedben; kezd emelkedni 
az 5-ik tiz~dben.s a 7-ikben ID:egközeliti az 1-sö tizedet. (Ha a megfelelő korbeli 
e~eteket vizsg~ljuk, mondhatjuk, hogy a 7-ik tized (34 eset) feles esetét képe
zik uratok, m~g a.z 1-sö tizedben. csak az esetek 6-odában fordulnak elő; arány
lag tehát a 7 -ik tizedben gyakoribb az uratok föllépte). 

2. Oxalat, tisztán egyáltalán ritkán s csak az elsö három évtizedben fordul elö. 
3. Phosphatok, tisztán vagy szénsavas mésszel együtt minden korban 

találhatók, még pedig emelkedöleg a 3-ik tized szolgáltatja a legnagyobb számot 
(10), aztán fogy s a 6-ik tizedben ismét növekedik 8-ra. 

4. Urat és oxalat együttesen majdnem csak a három első évtizedben fordul 
elő, egy eset találtatott a 6-ik tizedben. 
. 5. Urat és phosphat combinatiója (néha szénsavas mészszel) minden korban 
JÖ elö; legnagyobb számmal az 1-ső tizedben (36), kevesebb, de közel egyforma 

a 2., 3-ik tizedben (27-28); a 4-ik tizedben a szám csökken az 5. 6. 7-ik 
tizedben ismét emelkedik (15, 11, 13), söt még a 8-ik tizedben is 7-el ~an' kép
viselve (ahol aránylag a leggyakrabban előforduló kő). 

6. Oxalat és phosphat (szénsavas mészszel 2-szer) az első három tizedben köz
zel egyformán (6-6-5) jö elő, aztán csökken s az 5-ik tizeden túl nem találtatott. 

7. Urat-oxalat-phosphat combinatiója (néhányszor szintén szénsavas mész
szel) .a 2-ik évtizedben fordul elő leggyakrabban (65) , a 3-ik felét teszi az elsö 
esetemek (21-42), azontul csak kisebb számmal jelentkezik s a 8-ik tizedben 
nem találtatott. Mindezekből e következtetéseket vonhatjuk le : 

1. Az uratok mint húgykő alkati·észei minden korban jöhetnek elő. 
Igen savanyú, concentrált, húgysavdus vizeletből legkönnyebben válnak ki 

~ húgysavas, . ~oncrementu~ok. Ily vi?'el.ete , van a, csecsemőnek (húgysavas 
mfarctus), elöjohet fiatal, ferfi korban, de mkabb az erettebb korban (köszvény 
húgysavas diathesis). · ' 

Uratok phosphatokkal együtt legtöbbször képeznek követ. A vizelet alossá 
válása előidézi a phosphorsavas sók lerakodását a húgysavas concrementu
mokra. Uratok oxalattal inkább csak a fiatalabb korban előjövő köveket képeznek. 
Oxalsavas mész savanyu v. neutralis vizeletből kiváló vegyület s igy húgysavás 
concrementumhoz csatlakozhatik. Alos vizeletnél az urat-oxolat köre phosphor
savas só-rétegek is lerakódhatnak. 

~·. Oxalatok .leginkább csak a fiatalabb korban előjövő húgykő-alkatrész. 
Igy latjuk ezt a tiszta oxalsavas kőnél, továbbá uratokkal való összeköttetésénél 
végül az urat-oxalat-phosphat _kövek és legnagyobbrészt a három első tizedbe~ 
fordulnak elő. Ez azt mutatja, hogy az oxalsavas mész kiválása (oxaluria) inkább 
a fiatalabb kor kóros állapota. 

3. Phosphatok minden korban fordulnak elő. Aránylag ritka a tiszta 
phosphorsavas kő. A phosphatok alos vizeletből válnak ki; s a vizelet alossá 
~esz vagy a tápanyag minősége, (növényi) alkaliak bevétele által; néha nem 
ISI~ert. okoknál f?gva - phosphaturia - vagy amoniakalis erjedés folytán. 
Előbbi esetben kiválnak a phosphorsavas mész, phosphorsavas magnesia és 
szénsavas mész is; utóbbi esetben azokon kivül az ammoniak összeköttetések 
t. i. húgysavas ammonin, phosphorsavas ammoniak magnesia is jönnek létre'. 

II. 

.. H~gy mikép,en ala~ulnak az egyes köképzö vegyületek concrementumokká, 
kovekke, arra ne~:ve ket nézet. va~. Az .egyik szerint a húgyköképződéshez 
sz~rves, .en_:yvnemu . an!.ag, "amma.hs hasis)) szükséges, mely a kőképzö anyag 
k~istályait. osszetartja, osszeragasztja. (Cantani, Carter, Ord, Ebstein.) A másik 
nezet sze~mt, r_nely~_ek Ultzm~nn adott legjobb~n ~ifejezést, a húgykőképzödés 
n~~ egyeb mmt t?meges kristályosodás s mmt ilyen nem szorul organicus 
kotöanya~ra. ~a tenyleg szerves anyag tartaná össze a középső vegyületek 
egyes kristályait, akkor a górcső alatt finom csiszolatokon látni kellene azon 
egyes kristályokat, melyekben a kőképzö anyag a vizeletből kiválni szokott. 
Azo~?an a fi~om cs~szolatok górcsövi vizsgálata azt mutatja, hogy a köképzö 
vegyuletek kristályai egészen más alakot tüntetnek föl, mint a milyen a vizelet 
üledékében előjönnek. Analogiiíját találhatni ennek az ásványországban előfor
duló tömeges kristályosodásnál. 

Támogatja nézetét Ultzmann azzal, hogy a tömeaes kristályosodásnál a 
húgyköképzödés alá van vetve a kristálytan általános tö;vényeinek, a mint ezt 
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a szabadon, egyes számban előforduló hólyagbeli concrenientumok normal 
alakjai mutatják. 

Szabadon mozgó egyes húgykövek alakja rendesen ovalis, gömbölyded, 
azaz. 2-3 átmérőj~ typust mutatnak. Az ure.t, phosphat, cystinkövek normal
alakJa a lapos-ovahs, tehát 3 különböző átmérőjü alakban kristályodnak; az 
oxalsavas kő ~nkább gömbölyü, vagyis 2 különböző átmérőjü typust vesz föl. 
Ez ~bban leh magyarázatát, hogy a tömeges kristályodás is megtartja a 
kőkepző anya~ megfelelő kristálysystemájának typusát s igy mivel az urat, 
phosphat, cystm a három különböző tengelyü rhombrendszerben szoktak kristá
ly?dni, az általok képződött concrementum is lehetőleg ezt a typust fogja követni; 

-~mg az o~als~_vas mészből álló kő, mert az a négyszögü rendszerben jegeczedik, 
.mkább gombolyded alakot vesz föl. 

I. ábra. 

Magam is készítettem nehány csiszolatot górcsövi vizsgálatra. 
KészitI?-ényei~ közül kettőt ide mell~kelek; a rajzokat Buday dr. készítette. 
Az eg~1k (1. kep~ oxalsavas mész kristályos képződését mutatja, Hartnack 

Oc. II. ObJ. 7. nagy1tás alatt. Hullámzatos sávok láthatók, melyek részben 
haránt futó tük halmazából állanak. 
. Sárgásbarna szinüek. 

Makroscopice is hullámzatos réteget képez az oxalsavas mész miáltal az 
oxalsavas kő felülete szemcsés, dudorzatos lesz. ' 
• A__ cs!sz~lat?t. egy 5 éves fiu kövéből készítettem, melynek magja uratokból 
állt, kulső reterue1 phosphatokból. 

A másik (II. kép) húgysavas sók gömbölyü kristályait tünteti föl, ugyanolyan 
nagy1tás alatt. A gömbök concentricus elhelyezésű tübalmazból állanak. Egy 
fiu oxalsavas kövének csiszolatában, oxalsavas rétegek közé zárva találtatott ez 
a húgysavas sókból álló kristályhalmaz. 
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Ami a húgykövek alakját illeti, azt hiszem, hogy azon normal alakok 
ritkák ; még pedig azért, mert ritkán áll egynemü kőképző anyagból a húgykő, 
másrészt a helyi körülmények, u. m. a hólyag alakja, változó teltségi állapota, 
összehúzódása, tágulása stb. , a kristályosodás szabályainak érvényrejutását 
nehezítik, sőt gátolják s igy normal alak helyett legtöbbször kényszer-alakok 
jönnek létre. Kiváló kedvező körülmények utóbbiakra még: 1. ha több mag 
kerül össze; 2. ha a kő fix helyen van pl. diverticulumban, hólyagnyakban; 
3. ha több kő van jelen. Utóbbi esetben nemcsak akadályozva van az egyes 
példány nagyobbodásában, hanem a kövek egymáshoz való surlódása, csiszoló
dása által facettált felületek jönnek létre ; azaz az egyiken vájulat, melybe a 
másiknak gömbölyített felülete illik. 

(Ezen alakulás a bemutatott egyik példányon igen jól van kifejezve. -

II. ábra. 

Az előbbiekre vonatkozó példányok a gyüjteményből szintén be lettek mu
tatva.) 

A gyüjteményben levő kövek közt 22 esetben, tehát az eseteknek m. e. 
40/o-ában van többes számban előforduló kő följegyezve. Még pedig 16 esetben 
2 kő volt jelen; 4-szer 3, egyszer 4 és egyszer 8 kő találtatott a hólyagban. 

A húgykövek nagysága különböző. Leggyakoribbak az apróbbak, mogyo
rónyi, galamb-, tyuk-tojásnyi kövek, de ennél nagyobbak is fordulnak elő . 
Mivel a legtöbb kő morzsolás utján távolittatott el, a sulyt használom föl arra, 
hogy abból - bár csak megközelítőleg - a kövek nagyságára következtetni 
lehessen. A legtöbb kő a gyüjteményben 1-50 grammot tett ki. 

50 grammtól - 100 grammig találtatott 24 esetben. 
100 grammon felül (egy 108 gramm, másik 160 gramm) két esetben. 
Egy esetben pedig, hol 3 kő találtatott, az egyik 345 grammot nyom, 

együttvéve mind a három 484 grammot, 
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Van azonkívül a gyüjteménynek egy példánya, mely idegen helyről került 
ide. '1883-ban József föherczeg meglátogatta az intézetet s ígérte, hogy egy az ő 
birtokában levő, Németországból hozzákerült kőpéldánynyal gazdagítani fogja a 
gyüjteményt. Az általa ajándékozott példányra föl van jegyezve, hogy azt <e Weil
burgban (nassaui herczegség) 1858. Róbert dr. a 2. nassaui gyalogezred 
orvosa állítólag emberhólyagból vette ki.)) 

A kő nagy férfi-ökölnyi, laP,OS gömbölyded; sulya 7 40 gramm. Külső 
rétegei phosphatokból állanak. Epenséggel nem volna lehetetlen, hogy ember 
hólyagjából vétetett ki, miután sulyosabb kövekről is tétetik említés. Igy Ultz
mann közel 1000 grammnyi húgysavas követ távolított el férfi hólyagjából. 
Párisban a Dupuytren-muzeumban 1596 gramm sulyu kő van kiállitva. 

III. 

Ismeretes dolog, hogy a kőbántalom endemice jő elő. 
Huzamosb időn át észlelve az 1-ső sebészi kórodán előforduló kőeseteket, 

lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni, hogy gyakran egy ugyanazon helyről 
vagy a közel szomszédságból kerülnek elő a kőbetegek. Ez indított arra, hogy a 
kórodára fölvett összes kőbetegek (510) születési, illetve tartózkodási helyét · 
följegyezve, táblázatot állítsak össze, melyből kitünjék, mely helyekről s mily 
gyakran jőnek kőbántalomban szenvedő betegek a kórodára, a miből aztán a 
kőbántalom endemicus előfordulására következtetni lehessen. 

Talán merészségnek látszik ezen következtetés, miután ös.szeállitásom nem 
formálhat igényt teljességre; a kőbetegek egy része ugyanis nem keres segélyt 
s otthon marad föliedezetlenül, (ma már ugyan ez ritkán történik csak) vagy 
ott vidéken szabadittatik meg bajától; vannak továbbá betegek, kik a főváros 
más kórházaiban vétetnek föl, egyesek pedig Bécsbe mennek. Ezen esetek 
mindenesetre kiegészítenék teljesre az összeállítást, ha könnyen hozzáférhe
tőkké lennének. Mindaz0Jtal azt hiszem, hogy az a hír, melyet Balassa szeren
csés kőmütétei által megvetett s melyet t. főnököm még sikeresebb műtétei 
által emelt, mondhatni első e nemü intézetté emelte az 1-ső sebészi kórodát, 
ugy hogy ennek statisztikája, tekintve nagy számadatait, elegendő arra, hogy 
legalább is megközelítő hü képet nyujtson a kő bántalom elterjedéséről hazánkban. 

E táblázatból kitünik, hogy (kihagyva az összesből az erdélyi (3), horvát
szlavonországi (11), ausztriai, illetve külföldi (8) s az idegen testnek hólyagba 
jutása folytán keletkezett (3) kőeseteket) a fenmaradó 485 eset Magyarország 
37 megyéjéből került ki; még pedig amint az összeállítás mutatja, 8 megye 
szolgáltatta a kőbetegek 77 %-át, míg a többi 29 megye csak 230/o-át. 
. Pest (158), Jász-Nagy-Kun-Szolnok (49), Bács-Bodrog (48), Tolna (40), 

Fejér (26), Veszprém (19), Komárom (18), Békés (16). 
Mult évben Verebélyi m. tanár ura <cGyógyászatii-ban közzétette az általa 

a budapesti gyermekkórházban operált kőeseteket. 149 (gyermekek) esetről 
volt szó s én ezeknek születési helyét összefoglalva, összehasonlítottam az 
általam készített statisztikával. A 149 eset 14 megyéből került ki, de itt is a 
legtöbb eset Pest (80), Tolna (18), Bács (11), Fejér (18) megyéből került ki. 

Ugyanazon megyék szerepelnek tehát itt is első sorban, mint amott. 
A kőbántalom endemicus föllépését telluricus viszonyokból magyarázni 

eddigelé még minden tudományos alapot nélkülöz. De feltünő, hogy épen azon 
megyék, hol leggyakrabban jő elő a kőbántalom, a nagy folyók (Duna, Tisza) 
mentén, síkon terjednek el. 
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32. 

EXTRAGENTALIS SYPHILISINFECTIO, TEKINTETTEL HONI 
VISZONYAINKRA. 

Dr. RÓNA SÁMUEL kórházi rendelő orvos, egyetemi m. tanártól. 

I. 
A mióta jobban ismeijqk a syphilist, mint betegséget, tisztábban és világo

sabban állanak előttünk a syphilis-szerzés módjai, alkalmai és eszközei és ma 
már senki sem védhetné Auspitz (1866) álláspontját, hogy a syphilis ((X.tlt 

s~OX1JY >> = veneriás betegség. 
Ugyanis, a méhenkivüli életben szerzett syphilis-infectio, a kivételektől 

eltekintve, mindég éles vonásokkal mutatja meg a betörés helyét, a syphilis 
első tünete, első nyilvánulása alakjában, és főleg ezen első nyilvánulás teljes 
ismerete vezetett lassankint a különböző fertőzési módok stb. kidel'itéséhez. 
(A kivétel !eszen az ú. n. syphilis d'emblée, azon syphilis, a melynél a beván
dorlás helyét nem találjuk meg. Az ilyen esetek azonban ma már mindinkább 
gyérülnek.) 

Hasznost vélek végezhetni, ha mielőtt kitüzött tárgyamra áttérnék, ezen 
kiderített különböző fertőzési módok, alkalmak, eszközök, székhelyekre stb. 
vonatkozó, az irodalomból összegyüjtött és rendbe szedett összes adatok11t 
röviden előadom. 

* 

A szerzett syphilis invasiojának első_jelét, vagy a nemi szerveken (a bőrön 
vagy a nyákhártyán) észleljük és ekkor genitalis vagy azoknak közvetlen szom
szédságában, a mikor perigenitális és végül azoktól távolabb a testnek bármely 
részén és ekkor extragenitalis fertőztetésről szólunk. 

Minde~ek. közvetl~"f vagy közbeveiett érintkezés kifolyásai. 
A genitális syphilisnek legintensivebb terjesztője és kiapaszthatatlan for

rása, a mint tudjuk, a természetes nemi közlekedés. 
A terjesztésben ezen legerősebb emberi szenvedélyt a nemi szerveknek 

szégyenérzet parancsolta rejtettsége is segíti. 
. Nőknél, genitalis fertőzésnél, az elsődleges syphiloma helyei : a hymen 
foszlányok, a nymphák, nagy és kis ajkak, a sajkaárok, a csikló fékje és fitymája, 
a húgycső-nyílás, a Bartholini-mirigy vezetékének nyílása, a lacunák. Ritkább 
az első nyilvánulás a hüvely falain, a méhszájon. 

Férfiaknál, a praiputiummal biróknál, a fityma szélén, a fityma mez bár
mely pontján, a fék melletti tasakokban, a makkon, annak csúcsán, vagy a 
fityma külső lemezén, a monyon vagy annak tövén, a herezacskón látjuk 
az első jelt. 

Látjuk még a syphilis betörési jelét a húgycső ajkain, kívül vagy belül 
azok nyákhártyáján, vagy mélyebben bent a húgycsőben. 
, Ger:~tális infectiót találunk a beteges nemi érzés nyilatkozatai : succirozás 
es cunmlmguus után. 

Azonban nem szabad minden a genitáliákon mutatkozó elsődleges syphi
lomát a Venus-cultusra vissza vinni. Ritualis szokások, mint a milyen a 
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törököknél és zsidóknál a körülmetélés, genitalis infectiohoz vezethetnek, 
midőn az esetleg szájplaque-ban szenvedő műtő kiszopja, vagy a (zsidóknál) 
szájában tartott borral locsolja le a circumcisio helyén támadt sebet. 

Genitalis infectióra ad alkalmat a vizsgáló - tu~va vagy tudatlanúl -:
actualis syphilisben szenvedő orvos vagy különösen bába is. 

Közbevetett módon jöhet létre genitalis fertőztetés transit utján és pedig 
úgy férfiaknál mint nőknél. (Igen ritka észlelet. Transit fertőzés alatt azt 
értjük, a mikor syphilisben [fekélylyel] szenvedő cohabital ép egyént és ez ment 
marad, de nemi szerveire felvéve a ragályt, más ép egyénre átadja.) 

Indirekte származó genitalis fertőzés az is, midőn nem syphiliticns orvos 
vagy bába, syphilisben szenvedő egyén vizsgálata után előleges mosakodás 
nélkül ép nőt vizsgál és annak nemi szerveit fertőzi. 

Ily fertőzéshez vezet az is, midőn valaki nem közösül, hanem nemi inge
rületből kifolyólag kezeivel más ivarszerveivel játszik és onnan saját ivarszer
veire viszi át a ragályt. 

Genitalis infectiót okozhatnak még a bujasenyves egyéneken alkalmazott, 
le nem töröU vagy kellőleg meg nem tisztogatott vizsgálati eszközök : húgycső
tükrök, méhtükrök, szondák, hüvelycsövek stb. 

* 
A perigenitalis infectionál a fandombon a czombok tövén (a belfelii

leten) a segpo.fákon, a végbélnyilásban, a gáton, a lágyéktájakon észleljük az 
~őj~ . 

Hosszabb direkt érintkezés a közösülés alatt lecsorgó syphiliticus vála
dékkal annak megtapadását vonja maga után a Iapostetümarásban, izzagban, 
erythrasmában, folliculitisben, molluscum contagiosumban stb. szenvedő és 
ezáltal meglazult vagy hiányos felhámmal biró helyeken. A végbélnyilásban 
peno-cmalis nyalás (psychopathia sexualis) után ; de végbélcsö közvetítése 
folytán is észlelték a syphilis első jelét. 

* 
Az extragenitalis fertőztetés módjaira, alkalmaira, eszközeire és különösen 

helyeire ujabban mind nagyobb és nagyobb gondot fordítanak és ép ezért 
a fertőztetésnek ezelőtt nem is képzelt módját és helyét derítették ki. 

Az extragenitalis elsődleges syphilomáknak egész külön irodalma van már, 
melynek tudása oly fontos, hogy lehetőleg az összes fertőzési helyeket és 
módokat kijegyeztem előadás végett. 

Hogy egyes országokban és városokban mily gyakori az extragenitalis 
infectio, arra csak például hozok fel nehány adatot. 

Oroszországban: Rjazan kormányosságban 74°/o; Kurk kormányzóságban 
\H ·3% Odejevben 88% Woroneschben 76·7% extragenitalis infectiót derített 
ki a vizsgálat. Moszkvában Pospelow (1889) 10 év alatt 189 esetet gyűjtött. 
, Francziaországban : Nivet (1887) 595 extragenitalis fertőzés esetről referál:

Es e szám csak Fournier privat betegeiről és párizsi osztályának 1886-beh 
betegeiről szól. M01·el Lavallé 49 esetet állít össze Fournier osztályáról egy év 
alatt (1888). 

Az extragenitális syphilomák leggyakoribb helye az ajkak és leggyakoribb 
okozója a csók. 

Az ajkakon herpes labialis, leharapdálás, repedések stb. okozta felhám
. fosztott helyek könnyen felveszik a ragályt. 

XXV. Yáudvrgyülés Muukálatni. 2ü 
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A csók vivője és átadója lehet a ragálynak. 
A szüzi nő syphiliticus vőlegényétől, a házas nő férjétől, a kéjnő pilla

natnyi kegyeltjétől, és megforditva; a gyermekek a szülőktől, rokonoktól, 
cselédektől, a gyermekektől ismét a rokonok - jó baráttól a jó barát, bucsu
záskor, vagy érkezéskor csók utján ajkakra kapják a syphilist. 

* 
. Ritkábbak azon ajkfertőztetések, melyek a kéjes, vagy beteges extasisból 

kifolyó, ú. n. angyali csóktól (seraphin csok) - a nemi szerveknek, segpofálmak 
csókolásától - erednek. 

Mindezen esetekben a syphilis első jele észlelhető : a felső vagy alsó 
ajkon, közepütt vagy kissé jobbra vagy balra, vagy a zugban vagy a belső 
nyákhártyán. 

Az ajkakra a csók után a leggyakrabban a szoptatás viszi át a syphilist. 
A felfoszlott bimbóju syphilitica szoptatós fertőzi a szopást. 

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a syphiliticus férfi hirnvesszője az azt 
succirozó nő ajkaira, a syphiliticus sebje a kuruzsló sebszopó ajkaira (egyes 
o~szá.gokb.an ~ se~ kiszopás divatos), syphiliticus csecsemő az insuffláló orvos 
a7kaira vitte at a fertőzményt. 

Kéjes extasisból, pajkosságból, vagy bosszuból származó harapások is 
okoztak ajk-fertőztetést. 

Igen gyakran közbevetett módon oltatik be a syphilis az ajkakra. 
. Különösen kiemelendő a foglalkozás után járó syphilisátvitel. Igy üveg

fu7óknál üveggyárakban, a fuvócső ajhólajkra adódik, s ha csak egyetlen 
munkás szájürében plaque van - egész syphilis-epidemia üt ki. 

Szűcsműhelyben közös czérnagomolyból eresztenek fonalat és pedig úgy, 
hogy a leharapandó darabot az ajkak között végig huzzák. Ilyen módon kelet
kezett ajkfertőzést is leirtak. 

Kárpitosoknál a kárpitosszögek közvetitették az ajkfertőztetést. Ugyanis 
ezeknél a közös zacskóból kivett szögek a szájba tétetnek és a fölösleges ismét 
visszadobatik. 

Orvosi eszközök: nyelvlapocz, gégetükör, fogászati eszközök, kések, 
Eustachkürt-katheter, lap is okozták már az ajkak (és a szájüri nyákhártya) 
fertőztetését. 

Rititalis műveletek nyomán észleltek ajksyphilomát. Igy a circumcisionál a 
syphiliticus csecsemő sebét kiszopó miitő ajkán, urvacsora után a közös kehely 
használata folytán a hívek ajkain látták a syphilis kitörését. 

Rossz társadalmi szokások is végzetessé válhatnak. Oly ajándék szivar 
például, melyet más már szájában tartott; próbaszivás más pipájából, szipká
jából vagy szivarjából; előrágás kisdedeknek (paplizás) a közvetitő szerepét 
játszák. 

Gondatlanság, szórakozottság, könyelműség, piszkosság voltak már szülői az 
ajkfertőzésnek. 

Igy orvos, a ki papirvágó ollóját, megfeledkezve arról, hogy syphilis bete
génél lapocz gyanánt használta, - szájába vitte, fertőzte ajkait. Egy syphiliti
kus zsebkendőyével kis gyermek ajkát törölve - oltotta be a bajt. 

Bankjegyek, levélbélyegek, felemelt szivarcsutka is fertőztek már. Ivószerek 
(bouteliák, poharak) szájról-szájra adása lakomáknál, de különösen gyárakban 
a közös kanta használata gyakran volt már vészthozó. 

Hangszerek: trombita, fütyülő, clarinet által látták a syphilist továbbítani. · 
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Czukorpastilla által a syphilises anya saját gyermekét fertőzte. 
De mindezen eszközök és alkalmaknál nem mindig az ajkak a befészke

lődés helyei. 
Bent a szájürben is bárhol : a nyelven, foghúson, kemény szájpadon is meg

telepedik a vírus és egyáltalán nem szabad azonnal a coitus per os - gyanu
jával ~.lni. 

Uveajujóknál a szájiirben az összes nevezett helyeken észlelték mái; a 
syphil. első nyilvánulását. 

A nyelven egy esetben irón, másikban fogpiszkáló, harmadikban czipő
szegek (czipőműhelyben, a hol a czipőszegek ép úgy mint a kárpitosok által a 
szájba vétetnek), negyedikben evőeszközök (kés, kanál, villa) voltak a contagium 
köz veti tői. 

A foghúson pohár használata után (gyufagyárban, a hol a foghus már 
beteg volt) észlelték az első jelt. 

A szádpadon, fogk~fe, forrasztó cső (aranyművesnél a hol a cső épp úgy 
mint az üvegfújóknál szájról-szájra megy) idézte volna elő a sklerosist. 

* 
Feltünően szaporodnak a tonsillaris infectio eseteinek közleményei. 
Csóktól, czuczlitól, fogportól, fogkefétől, de leginkább evő és ivó eszkö

zöktől származott ragályozásról van tudomásunk. 
E coitu per os keletkezett mandulasklerosis esetét is közölték. 
Tetszhalott syphiliticus csecsemő élesztési kisérletei alkalmával egy szi

gorló orvos tonsilláján sklerosist kapott. Egy férfi sypbiliticus szeretőjének 
nyelvbedugása által lett manduláján fertőzve. 

. . _Eszlelték a syphilis első nyilvánulását a szemhéjakon és a szem kötőhár
tya7an a szemzúgokban, a szernöldökön, kuruzslás, rosz népszokás, csók, harapás, 
urcosi müködés, piszkosság és gondatlanság folytán. 

Egyes országokban az alsóbb néprétegekben a szem betegségeinél 
(~l. ho.rdeolum) benyálazzák, vagy a (trachománál, idegen test jelenléténél) 
kmyalJák a szemet. Tepliaschin (orosz) bizonyitja, hogy 34 nő lett az utóbbi 
módon fertőzve és ezek közül a kinyalás következtében 7-nél a felső szem
héjakon észlelték az elsődleges syphilomát. 

. Egy lueticus orvosnő vi'zsgálat közben inficiálta egy betegének a szemét. 
Viszont egy orvos, lueticus betegének vizsgálata alkalmával fertőzte saját 
szemét;. egy másik orvos pedig egy betegtől szembe köpetve jutott syphilishez. 

(j~ipa leválasztása alkalmával inficiált egy syphiliticus egyén egy gyereket. 
Syphilit. váladékkal szennyezett keztyűvel, de meztelen ujjakkal is (mindkét 
esetben vájkálás után) fertőzték egyének saját szemeiket. Egy másik szeny
nyezett binocle-jével szerezte meg syphilisét. A szemöldön harapás után támadt 
sklerosis. 

Az arczban (pofa, áll) csók, borotválás, harapás, sebszopás után észlelték 
az elsődleges syphiloma megjelenését. 

A hornlokon kés (furunculus-nyitáskor) után. A halántékon ismeretlen okból. 
Az orron harapás és nyálazott ujjal kuruzsoló massirozás után. 
A hajzatos fejbőrön borotválás, a tarkón ismeretlen ok folytán. 
A nyakon harapás és gallérdörzsölés folytán. 
A törzsön, gyakoriság tekinteteben első helyen áll, az emlők sklerosisa. 

Az emlők fertőztetése a szoptatás műveletével függ össze. (Már 1500-ban Torella 
ismerte a szoptató emlőjének fertőztetését a syphiliticus csecsemő által.) 

26« 

., 
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De nemcsak a rendszei·es és folytonos, hanem a müveletlenebb rétegekben 
általánosan divatozó, de szülő- és lelenczházakban is szokásos, ú. n. kölcsönös, 
kisegitő, helyettesitő szoptatás utján s pedig ugy direkt mint transit móclon 
keletkezett fertőzést észleltek. 

A terhes v. szülőnők emlőjének kiszopása kuruzsló nők által, különösen 
Francziaországban divatos és már kis syphilis-epidemiák forrásává lett. 

Itt emlitem föl, hogy az ú. n. kéjencz csecsszopás után áttak már és pedig 
úgy a férfi mint a nő emlőbimbóján sklerozist fellépni. 

A hason és pedig távol a fantájtól, (többek között a köldökgödörben) 
többször észlelték a syphilis betörését. Itt leginkább valószinii, hogy a közö
sülés J1latti érintkezés kifolyása volt a fertőztetés. 

Eszlelték továbbá a hónaljárokban, a vállon, a kulcscsont fölött ismeretlen 
okból. 

A csipőn harapás után. 
A végtagok közül a karokon észlelték leggyakrabban és pedig a himlő ellen 

karról-karra oltás után. Egész sora az így keletkezett syphilis-epidemiáknak 
ismeretes ma már előttünk. 

A karon továbbá taetovirozás (tretovirozó a tilt használat előtt szájába 
vitte), harapás, érvágás, köpölyözés után láttak sklerosist. 

A kézen és ujjakon is elég gyakran észlelték. A ht'vatás és foglalkozás 
játsza ezek fertőztetésénél a főszerepet. Orvosok, bábák, ápolók, kuruzslók 
elég gyakran fertőzik ujjaikat syphilitusok vizsgálata, operálása alkalmával. 

Epitészeti hivatalban rajzszögek, hajón káddal való bánás által történt 
az ujjak fertőztetése. 

Vén kéjenczek vájkálás közben veszik föl ujjaikba a ragályt. 
De véletlen rnegszurás (késsel) továbbá harapás után is láttak ujj

syphilomát. 
A kéz harapás, ütés (egy izben syphilit. ajkára) által, a sebzett tenyér 

syphilit. csecsemő ápolása alkalmával fertőztetett. 
A czombokon észle~t sklerosis oka együtthálás, lepedő, nadrág, kéjnő ölbe 

ültetése, és transplantatio volt. 
Az alszárakon észleltet nem lehetett kideriteni. 
A lábU;ijakon csók után, a lábujjak között ismeretlen okból keletkezett 

s bár a talpakon még nem észleltek sklerosist, Leloir már is félti azokat, 
a tisztaságra nem ügyelő kórházi betegek padlóra köpéseitől. 

Mindezekhez még hozzá kell tennem, hogy orvosi szivacsok, elektródok, 
lepedők is közvetitették a syphilist. 

Végül pedig curiosum gyanánt emlitem föl, hogy élő állatok (bolha, légy, 
tetü, poloska és rühatka) is vádoltattak a syphilis továbbitásával. Syphiliticus 
hulldk által, és azok bonczolatánál kapott sebzések után eddig még nem ész
lelték a syphilis átszármaztatását. 

Ezekkel nagyjában jeleztem volna az összes eddig észlelt és ismertetett 
fertőzési helyeket és ezekből láthatjuk, hogy a syphilis-szerzés, de különösen 
az extragenitalis fertőztetés mennyi mindenféle művelet nyomában jár, és hogy 
mennyiféle eszköz által közvettitetik. 

II. 

. Áttérek most hazánkban, különösen Budapesten általam észlelt extra
genitalis syphilis-infectio viszonyaira. 46 esetben észleltem extragenitalis 
sklerosist; és pedig 26 esetben az ajkakon; 8 esetben a mandulán; 3 esetben 
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az ujjakon; 2 esetben a hason; 1 esetben a homlokon; 1 esetben a jobb alsó 
szemhéjon; 1 esetben· a bal szem conjunctiváján;. 1 esetben a .bal arczfélen ; 
1 esetben egyszerre a test több helyén ; 1 esetben a Jobb lágyéktájon ; 1 esetben 
a végbélnyilásban. 

Ezenkivül még 4 esetben syphilis d'emblée-t, észleltem, a melyekben a 
genitalis infectiót kizárhatfatm ; de az extragenitalis betörés helyét biztosan meg 
nem állapithattam. 

Sklerosis az ajkakon. 

A 26 ajksklerosis 14 férfi és 12 nő között oszlott meg, és meg kell jegyez
nem, hogy ezen esetek nem mind egyedül saját észleleteim. Fölvettem közzéjük 
azokat is, melyeket felsőbb évi orvostanhallgató koromban a különböző buda
pesti klinikákon észleltem (3 nő) és a melyekről mint érdekes esetekről jegy
zeteket készítettem magamnak; fölvettem közzéjük nehányat (5 nő, 1 férfi), 
melyeket már orvos koromban a Szt-Rókus kórház egyes osztályain észleltem 
és a melyekről jegyzeteim voltak. Ezeket azonban csak megemlitem. Saját 
17 betegem közül 12 férfi és 4 nő volt. 

A 4 nő között a legidősebb is 30 éven innen és a legfiatalabb 19 éves 
volt. Ez utóbbi hajadon és virgo, volt, kettő féijezett és pedig az egyik 14 nap 
óta, a másik 3 év óta; egy férjétől elvált nő. A virgo, a felső ajk közepén, a 
második az alsó ajkon belül kiss~ balra, a harmadik az alsó ajk közepén, a 
4-ik a felső ajkon lőn fertőzve. Mind a 4 esetben a fertőztetés közvetitőjéül 
csókot mondtak. (2 esetben a féljek ajkain magam constatáltam a plaqueokat.) 

Foglalkozásra nézve: 1 jómódu és művelt nő (a 14 nap óta férjezett), 
1 szegényebb sorsu de művelt nő (a 3 év óta féijezett), 1 cseléd (a férjétől elvált) 
és 1 (a virgo) korcsmáros leánya volt. 

Különös érdekkel csak a 3 évi házasság utáni ajkfertőztetés bir. 

1. Ajksklerosis, 3 évi házasság után. 
F. M.-né 21 éves, házaló neje, ... év január 14-én jött hozzám sklerosissal 

az alsó ajk közepén, melyet már 5 hét óta hordoz. Azóta mindkét oldalt egy
egy áll alatti mirigy megduzzadt, a bal oldali diónyira, a jobb oldali kevésbbé. 
3 év óta féijezett, teherben még nem volt; fé1je 1882-ben lett fertőzve és azóta 
időnként általam is több izben gyógykezeltetett syphilise ellen. 

St. praes. A nemi szerveken a luesnek semmi jele ; a hüvely bemenet 
tág; a lágyékmirigyek valamint a cubitalis és nyaki mirigyek alig tapinthatók. 
Az alsó ajk közepén, a píron kis mogyorónyi, élesen határolt, felületén kifosz
lott és szürkés lepedékkel fedett tömött daganat. A köztakaró és a nyákhártya 
többi része ép. A férji vizsgálata ajkplaque-okat deritett ki. 

A beteg nő ezentul gyógykezelésem alatt maradt és 2 hét mulva (január 
31-én) előrement csekély lázas mozgalmak után az általános kitörést észlel
hettem nála. Kiválóan érdekes ez esetben azon körülmény, hogy 3 évi nemi közle
kedés után extragenitalis módon történt a fertőztetés. Valószinű, hogy igaz 
az, a mit a férj mondott, hogy az utolsó években a hímveszőn kiütése nem 
volt, és valószinü, hogy úgy ezen körülmény, valamint az, hogy körülmetélt 
volt (tehát nem birt nyákhártyaszerű, szakadékony fölülettel) játszott közbe 
arra nézve, hogy a genitalis infectio kikerülhető volt.* 

* Hasonló körülmények között történt ajkfertőzéssel ismertetett meg nemrégiben egy 
kartárs ; de itt a nő csak 3 hó óta volt fé1j nél. 
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A 13 férfi legidősebbike 35 éves, a legfiatalabb 6 éves volt. 
. Meganny~ nőtl~n volt. _ű~ul 10 e~etben mondtak csókot (egyben angyali 

csokot). A 6 eves lns fiut k1veve (a ki az általam kezelt luetica anya csókja 
á}tal fertőztetett) mindnyájan bordélyházban vagy magán kéjnőkkel csóko
lodztak ... 2 ~set~e~ más után ivást (1 esetben fegyvergyakorlat alkalmával) 
~ozt~k fol es vegul 1 esetben nem lehetett a fertőztetés körülményeit lüde-
ntem. · 

, Fo?l~l~ozá~ra n~zve .? kereskedősegéd, 2 szigorló orvos, 1 pinczér, 1 köny
vel.ő, 1 epites~ es 1 ugynok ~olt. A_ sklerosis helye : alajk közepütt 3, balra 
2, Jobbra 2, Jobb zugban 1,felső a7ak közepütt 2 jobbra 1 balra 1 felső és 
alsó ajk közepén 1 esetben volt. ' · ' ' 

Kórtani szempontból ezen fertéíztetések közül a seraphincsókból származó 
érdekes. 

II. Psychopathia sexualis; Seraphin-csók. Sklerosis a felső aik közepén. 
. . . . . 27 éves nőtlen kereskedő .... év február 23-án jött magánrende

lésemre, kis mogyorónyi kifoszlott ajksklerosissal és áll-alatti bubóval Fertőz
teté~ét a női nemi szervek környékének csókolására viszi vissza és a daganat~t 
4 het eléítt vette észre a felső ajkon, a középvonaltól balra; ugyanakkor az áll
kapocs alatt baloldalt egy mogyorónyi mirigyet érzett, mely azóta rohamosan 
nőtt. A betegen néhány hét mulva a syphilis általános tünetei észleltettek 
és h~nap?ko:r;i át állott kezelésem alatt. A fertőztetés idejét nem tudta biztosa~ 
megalla~1tam; ~ert hetenkén~ 2- -3-szor közösülvén, mindannyiszor meglepte 
a sera:Phm csok. ihlete .. Az ~fajta ?,sókolózás szenvedélyének kifejlődése még a 
psych1atereket is annyrra erdeklo lehet, hogy azt a beteg előadása után - e 
helyen közölhetőnek véltem. 

. ~ár kis gyermekkorában sajátságos érzés lepte meg, ha egy női indivi
dmmtol a flatus hangját hallá. Lassanként ezen érzés mindinkább kellemes 
kéjes és erektioktól, majd 14 éves korában ejaculatioktól kisért volt és ezáltal 
v~lt,. nála kivánattá, ~ajd szenvedélylyé. N~m a szag, csak a hang izgatta őt 
nem1l~g. Nagy szemermet, nagy akadályokat és nehézségeket küzdött le és 
semmi fJl:~adságot és áldozatot nem kimélt, hogy ezen szenvedélyét kielégit
hesse. EJJel a női cselédek közelébe lopódzkodott és várt. Elbeszéli hogy egy 
izben, úgy .16 éves lehe~ett, egész éjjel virrasztott alvó unokanŐvér~"' ágya 
mellett - hiába. Az onámára épen nem, a nőkkel való közösülésre vágya csak 
későn jött meg. De ez utóbbi kivitele is a legtöbbször a halló érzék közvetité
sével sikerült. 

Igy rendkivül érdekes azon elbeszélése, hogy, ha zenét hallott az operában, 
va~ bárhol, nem a zene magasztosságát figyelte, hanem kereste és összeha
so~ht~:~ a h~ngok közül azt, mely leginkáb!> megközeliti azon hangot, mely 
az ő fuleben paratlan hatást eredményezett. Es ha megtalálta, ki volt elégitve 
az. opera vagy ~arab e~őadásától, különben szomoru, levert volt. Sokáig a 
mikor már bordelyokba Járt, csak oly nővel szeretett és tudott közösülni a ki 
már ismerte szenvedélyét és az ő kedveért külön productiókat rendezett ~ ha 
tudott. Az utóbbi 2 évben, ha az előbbi módra alkalom nem nyilt lassan
ként más „m?~on iparkodott magát a közösülés eléítt felizgatni és ez a ~ői nemi 
szervek koruh puha finom bőrrészletek heves csókolása volt. Csak ha hosszasan 
c~ókolóz~ttjött n:eg az erec,ti~. ,Ez a t?rténe~e a fenti ajksklerosisnak. A beteg 
vezi~ft, sappadt, ideges egyemseg ma is, de ugy tudom, hogy csókolozási szen -
vedelye mái; nem kínozza. 
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Sklerosis a mandulákon. 

A 8 tonsillaris infectio közül 6, nőt illetett. A legtöbbnél csók vagy evő és 
ivóeszközök közvetitése volt feltehető. A nők legidősebbje 33 éves, a legfiata
labb egy éves volt. Ezek közül 1 már régebben (3 éve) syphilisben szenvedő 
nőtestvére, 1 vőlegénye és 1 (ápolónő) syphilises betegei és 2 testvér (2-4 éves) 
anyjuk környezetében lőnek fertéíztetve és 1 a legfiatalabb, jó család gyermeke, 
egy általam lueticusnak talált cseléd csókja által lőn fertőztetve. Az eléíbbi 
kettőről meg kell jegyeznem, hogy csak a nyaki mirigyek viselkedéséből és 
kizárás után mertem az extragenitalis infectio helyét a mandulákra helyezni. 

Foglalkozásukra nézve: 1 ápolónő, 1 jó családból való házileány, 1 van-ó-
1.eány, a többi gyermek volt. A 33 éves ápolónőt kivéve, megannyi virgo 
intacta volt. 

A 2 férfi közül az egyik 20 éves nőtlen hivatalnok, a másik 6 éves fiucska 
volt. Az elsőnél a fertőzés módja és alkalma kiderithetetlen volt, a másodiknál 
syphilisben szenvedő anyjának csókja vagy evő eszközei közvetitették a fertőzést . 

Ezen beteget annak idején (1888) a budapesti orvosegyesületben bemu
tattam. 

A sklerosis helye: 3 nőnél a jobb, 3-nál mindkét tonsilla, 3 férfiúnál a 
bal tonsilla volt. 

A tonsillaris sklerosisok közül egy 20 éves virgo esetét tartom közlésre 
érdemesnek, a ki vőlegénye által lőn fertőzve, és a kinél az első nyilvánulás 
kifejléídését és haladását magam eleitől fogva észlelhettem, és a mely egy
általán első idevágó észleletem volt. 

I. Induratio primaria tonsillae dextrae. 
B. 20 éves hajadon, kereskedő leánya ... év okt. 7 -én (a családnak akkor 

orvosa voltam) torokfájása miatt hivatott. Elmondja, hogy 14 nap előtt meg
hült, és azóta érdességet, csekély fájdalmat érez állandóan és a nyelésnél jobb 
mandula tájékán; de ez nem aggasztá annyira, mint az hogy menyasszony 
létére a jobb állzúg alatt mirigydaganat látható. Nehány nap óta heves fej
fájások jelentkezneés levertnek és bágyadtnak érzi magát. 

St. prais. Beteg jól fejlett és jól táplált, de a látható nyákhártyák, vala
mint a köztakaró halványak. A jobb tonsilla kissé megnagyobbodott, jobban 
beemelkedik az ívek közül a garatürbe, mint a túloldali és feltünően vérsze
gény; legnagyoub domborulatán babnyi hosszukás kidomborodás, melyen 
fehéres szürke detritus látható. Tapintásra a mandula tömött, szivós, nem 
fájdalmas, a bal, puha, ruganyos. A detritus tamponnal eltávolittatván fel
híímtól fosztott pontszerüen vérző babnyi felület tárul elénk. 

Ezen kissé megnagyobbodott és így elváltozott mandulának megfelelöleg, 
a jobb állzúgban diónyi, magánosan álló, a tájt kidomboritó, kemény mirigy 
van; mellette a nyak jobboldalán, több borsónyi kemény mirigy tapintható. 
Testhéímérsék normalis. 

Lefolyás. Megvallom, hogy syphilis infectióra nem gondoltam és az egész 
folyamatot, egy lassanfejlődő idült mandulalobnak tartám és csak toroköblitőt 
és felmelegedő borogatást rendeltem. 4 nap mulva újra meglátogattam bete
gemet és miután ugyanazon állapotot találtam, argentum palcikát re.ndeltem a 
gyógytárból, melynek megérkezését megvárva, az új és még senki által nem 
használt argentum palcikával érintém a felfoszlott, belepett helyet. 2 nappal 
az érintés után kissé vérző, sarjadó felület volt látható. 
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Az állapot így tartott nehány napig. A mandula nem lőn többé érintve 
és a folytonossághiány begyógyult. De az alapja mindinkább keményebb, 
merevebb és szürkés lett. Az állzÍlg mirigye nem változott semmit. 1\fég mindig 
nem gondoltam fertőztetésre, daczára hogy a beteg folyton fogyott, soványodott. 

November lO-én, nehány napi lázas előzmények után, a beteg egész köz
takarójára kiterjedő vörös kiütést vett észre. 

Az egész köztakarón, tenyereket, talpakat és a fejbőrt sem véve ki, sűrűn 
látszottak roseolák és papulák. A nagy és kis ajkakon nehány lencsényi papula, 
melyek fölületükön foszladozni kezdettek. A szeméremtest szűzies, a hymen 
ép, sértetlen. 

.. Az összes. fölületes mirigyek megnagyobbodtak, kitapinthatók, de külö
nosen a nyak .iobb oldalán lévők, a jobb fül mögöttiek. 

A kórkép ekkor már tisztán állt előttem. Hosszas faggatás és utánajárás 
u~án rájöttem, hogy a vőlegény elhanyagolt szájplaqueokban szenvedett 
honapok óta és mégis gyakorta a családnál étkezett és csókolózott a menyasszo
nyával, sőt sziva1ját is szájába dugta. 

A lefolyás a közönséges syphilis lefolyása, és a beteg története a többiéhez 
hasonló volt. · 

A be~örzsölések daczára évekig (magam 11/2 évig észleltem) 11j és új 
rohamok Jelentkeztek és daczára ellenkező tanácsomnak, az egybekelést nem 
halasztották el. 

Sklerosis a kézujjakon. 

2 esetben magam észleltem 11jj-sklerosist, 1 esetben ilyet kellett felvennem 
és pedig mindannyiszor férfiaknál~· Az esetek a következők : 

I. Ujj-sklerosis, betegvizsgálat által szerezve. 
...... , 35 éves nőtlen orvos, 4 hó előtt a jobb hüvelykujjának köröm

léczén kisebb fokÍl vöröses beszűrődést vett észre, mely azóta lassanként foko
zódott és a körömpercz háti fölületének nagy részét elfoglalta, kifekélyesedett 
és a köröm részleges leválásához vezetett és az antisepticus kötésekre csak 
javult, de nem gyógyult. Időközben a jobb cubitalis tájon, diónyi mirigydagja 
fejlődött, mely nem genyedett el, állandóan kemény maradt. A betegnek 
fogalma sem volt bajának természetéről és még mintegy 1 hó előtt is, a mikor 
az egész köztakaróját vaskos papulák boriták el, és a mikor vidéki orvostársai 
syphilist kórisméztek, nem hitte el, miután, a mint állitá, ő soha nemi szer
v.~in még semmiféle bajt eddig nem észlelt, hanem feljött Budapestre, hogy 
tobb szakértő véleményét kikérje. Első sorban, mint jó barátjához, hozzám 
fordult és csak mikor én határozottan újj-sklerosist és általános syphilist kór
isméztem nála, kérte ki még mások véleményét is. Körl1tja után, hozzám 
visszatérve, általam kezeltette magát. 

Lassanként rájött aztán maga is arra, hogy miképen történhetett fertőz
tetése, miután 3 hó előtt többször kellett syphilisben szenvedő betegeinek 
plaques-jait érinteni, és különösen egy recens syphilisben szenvedő nő bete
génél hüvelyvizsgálatot eszközölni. 

St. praes. A nemi szervek teljesen épek, semmi nyomát előrement bánta
lomnak nem mutatják. 

A !ágyéktáji mirigyek kisebbek mint pl. a nyakiak. A jobb hüvelykújj köröm
percze egészben duzzadt és a körömlécznek megfelelőleg patkóalakú kékes
vörös, kemény, kiemelkedő és a körömre néző felszínén kifekélyesedett beszü-

-
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rődés látható. A köröm alsó fele, ágyáról, mely itt fekélyes, levált, - piszkos 
szürke szinű. A jobb bicipitalis árokban diónyi kemény, nyomásra érzékeny 
mirigy tapintható, mely a kar mozgathatóságát korlátozza. A jobb hónalj-
árok mirigyei kis, egész nagy mogyorónyiak. · 

Az egész köztakaró, a kopaszodó fejbőrt sem véve ki, sürü vaskos és 
helyenként félköralakban összefutó papulákkal fedett. Az ajkakon túltengett, 
a szájzúgokban repedezett vérző papulák; - a nyelven, a garatíveken, a 
mandulákon elhanyagolt plaques-ok. Nagy fokÍl rekedtség volt jelen, mely a 
későbbi tükörvizsgálatnál szintén plaques-ok által okozottnak bizonyult. 

A betegnél 40 bedörzsölés után a tünetek legnagyobb része visszafej
lődött. 

II. Ujj-sklerosis, vájkálás után. Papulae condunctivae secund. 
1\f. J. 36 éves nős munkavezető .... márczius 21-én jött hozzám. 14 év 

óta nős, 3 egészséges gyermek apja. Bajára vonatkozólag kikérdeztetve, előadja, 
hogy Ílgy hiszi, hogy januárban vette észre, hogy bal gyűrűs ujjának csúcsa 
megvastagodott és rajta fekély képződik, mely az egész alkar megduzzadását 
vonta maga után. 

Február közepén általános kiütés, fülszaggatás, nehéz nyelés, éjjeli főfájás 
és rheumaticus fájdalmak a tibiák mentén, léptek fel. Beismeri, hogy báza
ságon kívül többször közösült és közösülés előtt kéjelgő vájkálást űzött. Nemi 
betegségben még sohasem szenvedett. 

St. praes. Az egész köztakaró teli van gombostűfejnyi, egész borsónyi 
papulákkal. A szájüri nyákhártya több helyen plaques-al fedett. A bal felső 
szemhéj kötőhártyáján 1 lencsényi és 1 borsónyi papula; ezenkívül erodált 
papulák a canthusokban. A bal külső hallójáratban 1 papula. 

A bal gyűrűs újj csúcsán borsónyi livid indurált közepén behúzódott heg. 
Az összes kitapintható mirigyek megduzzadtak, de legjobban a bal bicipitalis 
árokban lévő. 

A kórismét ujj-sklerosisra csak kizárás 11tján mertem tenni. 

III. Ujj-sklerosis? A fertöztetés beteg gyermek ápolása után jött létre. 
R. J. 44 éves nős asztalos 1884-1887-ig állott kezelésem alatt, swyos 

sokízületi syphilise miatt. Előadása szerint 1882-ben a jobb mutató ujjának 
2-ik perczén, (háti felületén) fekély támadt, mely hónapokon át nem akart 
gyógyulni és a jobb könyökmirigy megduzzadását okozta. 

E fekélyt állítólag úgy ragadta el szomszédja kis gyermekétől, a ki rossz 
betegségben szenvedett és a kinek sebjeit, fülfolyását tisztogatta - szánalomból. 

Soha semi nemibaja nem volt. 
1884-ben a mikor először észleltem a beteget, a nevezett újj jelzett helyén 

krajczárnyi barnás szélű fehéres heg volt látható. 
A mony semmi nyomot sém mutatott, de ez nem mérvadó és csak felté

telesen vettem és veszem ezen esetet extragenitalis infectiónak. Beteg nejét 
1886-ban volt alkalmam vizsgálni. A nyakon elől, tenyémyi serpiginosus 
syphilid volt látható. Teherben még nem volt. 

Sklerosis a hason. 

Két férfiunál észleltem, egy 30 éves nőtlen szakácsnál és egy 21 éves 
nőtlen hivatalnolrnál. Mindkét esetben a sklerosis székhelye a has alsórésze, a 
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fanszőrök határán volt, és valószinűleg a közösülés actusa alatt szereztetett. 
(Nem emlitem itt föl azon eseteket, a hol a fandomb szőrei között észleltem a 
sklerosist. Ez elég gyakori észlelet.) 

Sklerosis a homlokon; fertőzött tapasz alkalmazása folytán? 

. . . . . 35 éves nőtlen napszámos homlokán szemeim előtt fejlődött ki a 
sklerosis és a consecutiv tünetcsoport. Beteg, egy kórház férfi.termén, nedvező 
homlokizzagja miatt feküdt és ott a <e szobalány» szerepét vállalván el az ápoló
nőtől, feladata volt az ételhordásban, kiosztásban, szobatisztitásban s a férfi
bujakorosok kötözésében segédkezni. 

Ő kente fel vászondarabokra a higanytapaszt s ő alkalmazta a syphiliticus 
monyfekélyekre. Valószinü, hogy az így fertőzött ujjait le nem mosva, kente 
föl saját homloka számára a kenőcsöt és vitte át felhámtól foszlott homlokára 
a syphilist. 

Nem lehetetlen azonban az sem, hogy a közös törülköző, közös lepedő 
használata volt a közvetitő. A homloksklerosis képe igen jellegző volt. A homlok 
közepén kis tenyérnyi terjedelemben a bőr vörös, duzzadt. - A duzzanat 
közepe mintegy tallérnyi területen gombaszerüen kiemelkedő felhámtól fosztott 
és vastag diphitheriás lepedékkel fedett és kemény volt. Mindkét fül előtti 
tájon mogyorónyi mirigyek láthatók és tapinthatók. A nemi szerveken a 
syphilis semmi nyoma. A lefolyás, a mennyiben kite1jedt kiütés, polyadenitis 
lépett föl, beigazolta a homlok-sklerosis gyanuját. 

Sklerosis a jobb alsó szemhéjon. ( Okoztatott fürdő lepedő által?) 

..... 19 éves, hajadon, menyasszony, jó módú család gyermeke .... év, 
aug. 8-án a jobb alsó szemhéjon egy, a mint mondá csekély börbajjal, jött 
hozzám, melynek keletkezéséről a következőket adja elő: öt hét előtt a jobb 
alsó szemhéj közepén kívül, lencsényi vörös <cpattanást» vett észre, mely nem 
viszketett, nem fájt és rendkívül lassan bár, de folyton terjedt, két hét előtt 
felületén kisebedett és nedvezett és ha a nedvet le nem törölte, erősen tapadó 
barnás varrá száradt be. Azon idő óta a jobb fül előtt 1, a jobb állzúg alatt 
két mirigy mogyorónyira megduzzadt és érzékeny lett. Miután az orvosuk által 
rendelt zinkkenőcsre állapota nem javult, keresett föl tanácskérés végett. 

St. praes. A jobb alsó szemhéjon, a széltől 2 mm.-re azzal párhuzamban 
menő hosszukás, mandulányi igen kemény alapú, kiemelkedő beszűrődés a 
cutisban, melynek egész felülete felhámtól fosztott és vastag piszkos-szürke 
hártya alakban leválasztható lepedékkel fedett. A leválasztás után vérzik az 
egész felület. A felhámtól fosztott terület, keskeny barna-vörös udvar által 
beszegett. 

A jobb fül előtt a fönt emlitett mirigyduzzanatok. A többi mirigyek alig 
tapinthatók, a bőr tiszta. 

A kórismét szemhéj-sklerosisra tettem és a házi orvossal eredetét iparkod
tunk kideriteni. A vőlegénynek állitólag semmi nemi baja nem volt, és igy 
annak csókjaitól való fertőztetés lehetősége felvehető nem volt. A hölgy maga 
egy fővárosi közfürdő nem egészen tiszta lepedőjét gyanusitá, melylyel hetek 
előtt (a datum körülbelül megfelelt a fertőztetés idejének) törülközött. A lefolyás 
a kórismét igazolta. Augusztus 20-án csekély előzetes lázas mozgalom után 
roseola lép~tt föl a köztakarón - polyadenitis volt megállapitható. Az ekkor 
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·megejtett nemi szervi vizsgálat- a szeméremtest absolut szüziességét, a hymen 
intact voltát derité ki. 

A beteget, házi orvosával egyetemben hónapokon át észleltem. 

Sklerosis a bal szem kötőhártyáján. Fertőztetés módja ismeretlen. 

B ... négy éves, nevelőnő törvénytelen fia .. év január 11-én jött koszt
adójával nyilvános rendelésemre. Kosztadója előadja, hogy négy hó óta ba;l 
szemére beteg és négy hét óta kiterjedt kiütésben szenved és csak nehány nap 
óta áll szemorvos kezelése alatt. 

St. praes. A jól táplált fiucska köztakarója sürün, barna vörös, nem visz
kető kiütéssel fedett és pedig a homlokon és nyakon lencsényi és ezek össze
folyásából származó nagyobb barna-vörös, fénylő vékony fehér pikkelyekkel 
fedett, a bőrből kissé kiemelkedő a psoriasis vulgarist utánzó infiltratumok. 
A törzsön, a végtagok hajlitó felületén óriási számban lencsényi és nagyobb 
barna-vörös papulák, számos közülök hámlik; a segpofákon, a czombokon 
roseola, foltok. A tenyereken piszkos barna-vörös, kemény papulák, melyek 
közül számosnak felhámja szürkes fehér repedezett, foszlott. A mirigyek külö
nösen a nyakon baloldali nagy babnyiak, egész mógyorónyiak. Egy babnyi 
mirigy a bal fülczimpa előtt. Az ajkak pirján, az ajkzúgokban erythema
foltok. A mandulákon kifekélyesedett plaque-ok, mindkét mandula óriásilag 
megduzzadt. Mind ezen jelekből kétségtelenül a mintegy 4-5 hó előtt szerzett 
syphilisre tehettem a kórismét és kerestem a betörés helyét, miután sem a 
köztakaró sem a nyákhártya olyan elváltozást nem mutatott, melyet az első 
nyilvánulásnak lehetett volna tartani. E keresésben kiváló gondot forditottam 

. a bal szemre, mely állitólag négy hó óta beteg, és melynek feltünő betegsége 
vitte a gyermeket szemorvoshoz. Most alig 1/ 4 része van jelen a szembajnak, 
mint a kosztadó állitja. A bal szem a következő sajátszerű, sem azelőtt, sem 
azóta soha a syphilis nyilvénulásaképen általam nem észlelt jelenségeket 
mutatta: a bal szem kötőhártyája a küloldalán körülbelül 1 cmnyi területen éles 
határral erősen beszűrődött; a beszürődés, mint vastag piszkos barna-vörös 
redő dudorodik ki a sze1nrésben, a szemnek kifelé fordításakor. A kötőhártya 
többi része ép, ép igy a szemhéjak is. A bulbaris kötöhártya ezen elváltozását 
határozottan elsődleges syphilomának kellett tartanom, - miután sem papu
láról - sem gummáról nem lehetett szó - tekintve hogy négy hó előtt igen 
heves szembeli tünetekkel kezdődött az egész bántalom és a mirigyduzzanatok 
is ideutalnak. 

Sklerosis a bal pofán. Fertőztetés borotvával. 

1883-ban egy fővárosi kru:társ szivességéből észleltem a következő esetet. 
Egy 44 éves földmivelőnél ő borotva. átvitte syphilis-fertőzést vett föl. 

A bal pofa szakállas részének közepén, krajcziírnyi felemelkedett, barna
vörös, fölülről alá felé rézsut menő sa1jazó vonalas folytonossághiányt mutató, 
merev beszűrődés látható. Az áll alatt bal oldalt diónyi kemény mirigydaganat. 
Beteg előadása szerint hetekkel ezelőtt, a jelzett helyen egy vidéki borbély
mühelyben borotvával megvágták és azóta a seb gyógyulni nem akarván, a 
fővárosba jött gyógykezeltetés végett. 

A beteaet több izben volt alkalmam kartársammal együtt észlelhetni -
és a syphilis általános kitörését megállapithatni. A nemi szervek semmi 
gyanusat nem mutattak. 
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Sklerosis, egyszerre a test négy helyén. Fertőztetés köpölyök segélyével. 
Házi epidemia kitörése. 

1883-ban .... 53 éves nős földmívelő jött hozzám, a szomszédos P. 
p~s~tár_?l. (h~m~an már több ízben voltak betegeim) négy fekélylyel a test 
kulon~o:ő reszen, melyeknek természetéről fogalma sem volt, és a melyekről 
azt álhta, hogy azóta vannak, mióta egy fővárosi fürdőben azon négy helyen 
véres köppölyöket kapott. 

.. St. praes. A jobb fibula fejecse fölött, a jobb és bal lapocz fölött 1-1 
kor~l~elul 3 cm. ~osszú 21/s cm. széles barna-vörös beszürődés, melyek mind
egy1k~n ablakrostely alaku metszett vonalaknak megfelelő fekélyes és diphtheriás 
lepedekkel fedett folytonossághiányok láthatók, melyek a beszűrődés szélein 
egyenes vonalakban végződnek. A beszűrődések kemények. A tarkó és nyaki 
o~dalsó mirigyek a jobb crurális táj mirigyei mogyorónyi daganatok alakjában 
luállanak. 

A köztakaró többi része, s a nyákhártya ép. A lefolyás véres köppöly 
útján történt fertőztetést kényszerített felvenni, miután a beteg mintegy három 
hét mulva általános kiütéssel. jelentkezett nálam. 

. E~en eset kapcsán volt alkalmam észlelni, hogy mint lett a beteg neje 
gemtahs módon és a vele egy háztartásban élő fia és menye extraaenitalis 
módon, valószinűleg evő és ivóeszközök segélyével fertőzve. 

0 

Sklerosis a jobb lágyéktájon. 

188~ nyar~n futólag és csak egyszer láttam egy két éves leánykát, koldusnő 
gyermeket, a ki v~~dor koldus társaságban helységből helységbe vitetett és 
:1' fe~nőt.tek~r.el egyutt egy ágyban, vagy a földön hált és a kinél a jobb 
mgum~hs taJon ket hosszukás, mintegy férfi.körömnyi, fölületén kifekélyesedett 
skleros1s volt lát~ató. A jobb lágyéktáj mirigyek nagy mogyorónyira meg
nagyob_bodtak. A kóztakaró és a többi fölületes mirigyek még épeknek látszottak. 

~mtá~ a beteget csak egyszer láttam, bajának lefolyását nem észlelhettern, 
csak is a Jellegző helyi tünetekből és csak is föltételesen mertem elsődleges 
sklerosisra tenni a kórismét. 

Sklerosis a végbélnyilásban. 

.. 26 éves ref . . nőtlen urasági szolga .... év január 30-án himlő kórismével 
lmldetett be a Szt-Hókus kórház II-ik fertőző osztályára. 

, Bajára. nézve előadja, hogy 1~ nap előtt rázó hideg lepte meg, melyet 
f~~r~ság kovetett. Az~n naptól máig folyton lázas. A láz negyedik napján 
lnuteseket kapott, elszortan az egész köztakarón. 

St. praes. Bete~ h:1'lvány, lesoványodott. Homlokán a hajzat határán 
n~hány kende1~?1ag?yi, p_ikkelylye_l fe~ett barna-vörös papula. A nyakon, tör
z~_on, u~y mellul mmt hatul, tovabba a segpofákon a felső és alsó végtagokon, 
kolesny1 egész kendermagnyi, itt-ott lencsényi száraz barna-vörös papulák. 
Hasonló ne~ány részben lehámlott, részben még hámló kendermagnyi papula 
a monyon es heréken. Fekély vagy nagyobb beszűrőd és nyoma sehol a nemi 
szerveken. A jobb talpon egy lencsényi .papula. 

A perian.alis táj halvány vörös, beszűrődött, a raphe a végbél előtt mint
egy két centiméternyi területen beszűrődött kemény vastag lécz alakjában 
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kiemelkedik és a végbélnyílás alsó zuga mentén látható meredek szélü fekélybe 
megy át; a végbélredők tetemesen túltengettek, beszürődtek. 

A végbél alsó zúgában a tükörvizsgálatnál látható, hogy a fekély 1 cm. 
széles és 11/2 cmtnyire hatol befelé a végbélbe, renyhén sarjazó és tömött, 
kiemelkedett szelü. A végbélnyílás felső zúgában hasonló fekély. 

Mindkét inguinalis és cruralis tájon diónyi mirigyek. Ezen kívül az összes 
kitapintható mirigyek beszűrődnek . A szájüri nyakhártya ép. A test hőmérséke 
az első két napon 37·8-38·7°0 volt. 

Semmi kétségem sem volt az iránt, hogy syphilis volt jelen, és hogy első 
nyilvánulása a végbélnyilásban fészkelt, és hogy valószinüleg coitus peno-analis 
történt a beteggel. 

Tüzetes kikérdezésre előadja, hogy a monyán lévő elváltozások, a mint az 
ki is deríthető, nehány naposok és az általános kiütéssel együtt támadtak, hogy 
soha ezelőtt sem kankója, sem más nemi baja nem volt. 

A végbélbajról azonban eleinte meglepő határozottsággal azt állitá, hogy 
hat héttel e7.előtt végbélhurutja és végbél-előesése volt, majd hogy azután egy 
pár nappal repedések keletkeztek a végbélnyilásban. Sarokba szorítva, végre 
bevallá, hogy egy úr többször visszaélt vele, nehány héttel azelőtt, ittas állapo
tában. Sem az időpontot, sem az urat megnevezni nem akarta. 

III. 

Ha ezek után visszatérek előadásom első részében mondottakra, és a 
különböző fertőztetési módokat összegezem, a következő főbb syphilis-terjesztő 
mozzanatok kerülnek ki. 

1. Szeretet és szerelem-nyilatkozat kifejezője a csók. 
2. Az érzelmi és családi együvétartozandóság kifejezései : együtt élés, 

együtt étkezés (közös evő és ivó eszközök). 
3. A csecsemő felnevelése, szoptatás, dajkálás. 
4. Az életfeladat közös keresése, iskolai, kisipari, hivatali, gyári, vendéglői, 

kávéházi, szállói stb. együttműködés (közös evő és ivó, közös ipari eszközök). 
5. Ozéltudatos vagy prophylacticus, vagy kuruzsoló gyógyítás folyamán 

mutatkozó vigyázatlanság, könyelműség, tudatlanság. 
6. Hitualis szokások parancsolta műveletek . 
7. Ferde társadalmi szokások, neveletlenségek, vigyázatlanság, tisztátlanság. 
8. Határozottan bűnös rosszakarat. 
9. Neuropathia sexualis parancsolta absurd nemi egyesülés, kéjencz 

cselekmények. 
Ezen mozzanatokat szemügyre véve, kiderül, hogy legalább az általam 

Budapesten észlelt extragenitalis fertőztetések legnagyobb része az 1-ső és 2-ik 
csoportba tartozik ; de hogy egyes példányokkal képviselve vannak a 3-ik, 4-ik, 
a 7 -ik és 9-dik csoport is. 

De mik az én észleleteim, nálam öregebb tapasztaltabbékboz képest és 
mik azon esetekhez képest, melyek előfordultak, előfordulnak naponta, de föl 
nem jegyeztetnek, vagy föl nem ismertetnek. Csak utalni akarok nehány év 
előtt hazánk egy alföldi városában, a karról-karra oltás által keletkezett 
syphilis-epidemia hírére, a mikor egy kétes egészségű csecsemő szolgált volna 
a fertőzés kiindulási pon~jául és körülbelül 270 ember lett volna fertöztetve. 

Miért, ha az esetgyiijtések gyakorlati értékét le akarjuk vonni, nem .szabad 
csak a saját tapasztalatainkat honi viszonyaink gyanánt felfogni, hanem az 
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összes eddig ismert momentumokat. Mert az összes momentumok csoportosi
tásának h~szna épen abban rejlik, hogy kijelöli a védekezés útját a gyakorlat 
számára. Es ez volt czélja jelen előadásomnak is. 

. Serdülő nemzet vagyunk, kulturalis, közgazdasági, de különösen ipari 
~ekmtet~~?en és i:ien;i lehetetlen, hogy a mint ezeket illetőleg előrehaladunk 
es _utolei:iuk a tobb1 műveltebb nemzeteket, utolérhetjük a veszély-kísértés 
te~mtetében. is, és k~zegészségügyünk mindezekkel lépést fog tartani. Ép 
e~ert, , azt . hrnzem a :figyelmeztető szót, ha talán általánosan ismert tények 
lnfolyasa is, vagy ha talán korai is nálunk egyik másik irányban és biztosan 
nem a le~ap~sztaltabb oldalról jön is, fenhéjázónak tartani nem szabad. 

~z ~aton.t arra, hogy ezen előadás kapcsán röviden bár, az extragenitalis 
syph1h~-mf?cti~ ~lle~. való védekezésre nagyjában kité1jek. 

Kozeg?sz~eg:i~un.k , közr~ndészetünk, ép úgy mint más nemzeteké, főleg 
csa~ a ~emtahs mfectio ellem védekezésben látja a syphilis-teijedés gátját. 
Pedig, jOll~het hogy a syphilis-terjesztés leghatalma8abb föntartója a nemi 
~ctus, a ~mt láttu~ számtalan más módja is van az átvitelnek, mely ellen ép 
ugy ~ehet es kell vedekeznünk .. Nem itt van helye annak, hogy a védekezés 
szabalyokba foglalva készen, javaslatképen terjesztessék elő . Itt csak utalni 
akarok a fönti csoportosítások adta útmutatásokra. 

Az .els? ~ csop?rt első sorban a házi orvosok ügykörét szabja meg, az 
ex~r~gemtal~s ;nfect10 mega~adályozása tekintetében. A házi orvos feladata a 
~zulő,ket az, ira~J:ban .oktatm, ~ogy a gyermekek csókolása és a csókolódzás egy
a!talan, ~g~szsegi .tekmt~tben rnmeretlen vagy plane syphilit.-nak tudott Ü;me
rőssel mmő veszelyt rejt magában; a házi orvosnak kötelessége a syphilisben 
sz.e~vedő tag kíméletes kiközösitésére a :figyelmet felhívni (külön étkezésre, 
kul~n_ lakásra.vagy legalább külön evő, ivó és mosdó eszközök használtatására); 
a ~azi o~vos ~eladata a szoptatós megvizsgálása és szigorú elbírálása lues tekin
teteb~n e~ ~eg. az egészs~~~snek talált 0s így annak tartott szoptatós ismételt 
~epizs~alasa is; a syphihticus csecsemő felnevelésének, táplálásának miként
jer?l eszelyes tar;iácscsal szolgálni, és kiközösitéséről gondoskodni és különösen 
az u·~nyb.an fel~ilágositást adni, hogy a közvetlen ápolót és a környezetet mily 
veszely kornyezi. 

. A 4~dik .?soport az iskola-orvosok, továbbá a kisipart felügyelő hatóságot, 
a hiv~tah főnokségeket, a gyárak, bányászatok, kis és nagy gazdaságok, szállók, 
vendeglők, kávéházak stb. vezetőit befolyásoló orvosok hatáskörét szélesbiti. 
Ezekne.~ fe~a~ata sa~~t kezdeményezésükből figyelmeztetni az együtt működés, 
az egyutt eles, egyutt étkezés feltételeire és veszélyeire és gondoskodni a 
syphiliticus egyének (alkalmazottak) ellenőrzéséről. 

, ~z 5-dik .cs~port az összes orvosi kar közreműködését jelöli meg. A köz
l~or~a~ak, .a k?.zfurdők, a borbély-műhelyek számára külön új, a syphiliticus 
fertőzes lukerulését. czélozó rendszabályokról és azok szigorú foganatosításáról 
kellene gondoskodm ; a kuruzslást pedig tövestől kiirtani. 

Az_ oltás~. illetőleg meg lehetünk az új rerával elégedve, a mennyiben csak
nem J?llld~nutt lábra Jmp a borjúnyirkkal való oltás és ez helyén van, mert téves 
a~on ,altal.an?san elter.J~edt nézet, hogy a Jenner:féle hólyag tiszta és vénnentesnek 
latszo nyirkya nem lehet a syphilis közvetítője. A miheztartást minden orvos 
szái;nára,, megadja dr. Cory következő esete: Ez Bristowe, Humpry, Hut
s9hinson es Bellow felügyelete alatt háromszor oltotta be magát, lueticus gyermek 
~-szta nyir~fével, különböző időben eredménytelenül. Csak az első után kapott 
tiszta vacc1na-hólyagokn.t. 
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Negyedszer 1881-ben julius 6-án oltotta be magát; vaccina nem jött; de 
a szui·ási helyeken julius 26-án három. papt~la. tán;iadt. . . . . 

Ezek kiirtattak de augusztus 31 -en megis lutort rajta a syph1hs. Mmt 
minden oltásnál, úgy ezen utolsónál is, csak ellenó.rzőtt és rértől mentesnek talált 
nyirk használtatott. , , , . „. , 

A 6-dik csoport a hatósági orvosok éber:se~et h1vja fol az urv~csora, a 
körülmetélés körüli óvintézkedésekre. Az utóbbit illetőleg, az egesz orszagban -
tehát az orthodoxoknál is - be volna tiltandó a metszett seb kiszopása vagy 
a szájból való lelocsolása. 

A 7-ik 8-ik és 9-ik csoportok önmaguk eleget mondanak. 
Ezekkel bezárom előadásom, és végezetül még csak azon meggyőződé

semnek adok kifejezést, hogy az extrag~n.italis fertőzés ~s~tei sz~n;iá,nak s~apo.: 
rodása nem, miként azt egy neves syphih dolog nem reg1ben alhta, az ,illeto 
nemzet vagy nép erkölcstelenségére, hanem csak azon nemzetnek vagy nepnek 
az egyéni és általános hygiene szabályai iránti fogékonytalanságára vet szegye
nitő világitást. 

33. 

A GÜMŐKÓR PROPHYLAXISÁRÓL. 
- Kivonat. -

Dr. ARÁNYI GuszTÁV bullapesti gyakorló orvostól. 

A gümőkór kérdé.se jelenleg a~ or~ostud~~án~ le?idöbbszerüje, az ~gé~z 
művelt világ szaktudósait foglalkoztatJa. MmdnyaJan t1sztaban vagyunk a gumo
kór mérhetetlen befolyása iránt, a közegészségi és közgazdasági viszonyokra, 
annál csodálatosabb, hogy bár Európa nagyobb országaib~n e kérdéssel.~ -
különösen az utóbbi években - nagyban foglalkoznak, nalunk szakszeruen, 
nyilvános nagyobb eszmecsere tárgyát nem képezte. . 

A gümőkór prophylaxisának, mint általában minden, bármely betegs~g 
ellen irányuló prophy~axisna~, lé~jogo~ultsága nemcsa~. vai:, ~e le~nd m~g 
akkor is, ha a therapia legfőbb ideálja : a tuberculosis gyogyithatasa el is 
éretnék. 

Ez bővebb magyarázatra nem szorul, mert mindek~ beláthatj~, ho~ job?an 
jár az a kinél megakadályoztuk, hogy beteg legyen, mmt a.z, a ki azza lett es a 
beteg;ég tudatának, a gyógyítás esélyeinek van kitéve, ezenkivül még embertár-
saira nézve állandó bajt és veszélyt rejt magában. , . , 

A gümőkór a legelterjedtebb betegség; egyes városokban valoságos org1a
kat ül. 

Budapesten 100.000 lakos közül évente 600-700 hal meg tüdővészben. 
Összehasonlitásképen hozom fel, hogy Európa több nagyobb városában milyen 
az arányszám : 

100.000 lakos közül meghal évente : „ , 

Bécsben: 600, Péterváron: 497, Párisban: 443 Londonban: 182, tudö
vészben. 

Hazánk néhány nagyobb városában a halálozási arányszám 100.000 lakosra 
kiszámitva: 1889-ben volt: 

Pozsonyban: 590, Aradon: 641, Temesváron: 637, Kún-Félegyházán; 
1197. (26,000 lakobra 311) stb. 
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Magyarországon évente vagy 80.000 ember hal meg tuberculosisban; 
Európában (évente) 1.000,000. 

Mindezen adatok eléggé bizionytják, hogy mily mértékben terjed el a 
gümőkór. 

. Az empyria valószinüvé tette, hogy fertözö betegséggel van dolgunk; a 
kisérletek bebizonyitották ezt és Koch felfedezte a fertőzés okozóját is c1a bacil
lus tuberculosistll. 

E felfedezés óta tág tere nyilt a kisérleteknek, tág a hygienicus tapaszta
latoknak; 1 de practicus értelemben vajmi kevés prophylacticus szabályt lép
tettek életbe. 

A tuberculosis terjedésének elömozditó tényezői különbözök, - előre kije
lentve, hogy e tényezők egyenkénti kimeritö méltatására ezuttal nem vállalkoz
hatom, - általános képet igyekszem vázolni, mely az irányt van hivatva meg
mutatni, melyen haladnunk kell. 

A tuberculosist előmozditó tényezők két főcsoportba oszthatók : 
Az elsö csoportba az <1 öröklés" fogalma alá sorolható tényezők; a másodikba 

azok tartoznak, a melyeket az addig relative ép egyén a külvilágban ((szerzett1>. 
.. .A ta~asztalati adatok nagyban és egészben azt látszanak bizonyitani, hogy 

gumös szülök gyermekei, legtöbbször a hajlamosságot a betegség iránt öröklik; 
m~srészröl nen:i: tuberculoticus, de egyébként elsenyvedt szülök gyermekei, 
~ar gyengeséguknél fogva válnak, hogy úgy mondjuk kevésbbé ellenállókká s 
igen gyakran szenvednek tuberculosissal azonos bajokban, így scrophulosisban, 
vagy csontszuvasodásban stb. 

Bár nem tagadható, hogy a hereditás azon értelemben, midőn a magzat a 
tuberculosist már intrauterin szerezte meg, csak elvétve mutatható ki (Johne, 
Baumgarten), és így a prophylaxisnak ezen irányban - miután az esetek száma 
elenyésző csekély - practicus szerepe látszólag alig jut, de századokon tett és 
elébb említett tapasztalatok mégis csak azt látszanak bizonyítani, hogy ily 
gyermekek, - nem lehet bebizonyítani, még morphologicus vagy chemiai 
öröklött sajátosság folytán, - de gyakrabban szenvednek tuberculosisban, mint 
egészséges szülök gyermekei. 

Az sem tagadható ugyan, hogy az ily esetekben, - nem ritkán a direct fer
tőzés az életben, az erre természetszerüleg kedvező körülmények közt kimutat
ható, - de nem tartanám helyesnek, bár a direct intrantin öröklés vajmi ritkán 
mutatható ki, a prophylaxisnak ezen utját, az említett és nem tagadható tapasz
talatok miatt is, teljesen tagadni. 

Az állam tartozik a jövő nemzedék érdekeit megvédeni. 
Egyes esetekben igaz, hogy ezen szempontból nincsen hatalmában az állam

nak_ a családi életet befolyásolni és itt inkább a magánorvos fejtheti ki, bár 
~z is csak ritkán, üdvös működését, 2 de általánosságban, oly sok egyéb függ 
ossze .a csecsemők testi nevelésének kérdésével, hogy a legtöbb esetben a tuber
culos1s kérdése is prophylactice érintve leend. 

Hogy egyebet ne emlitsek ide tartoznak : a dajkaságba adott és lelencz 
csecsemőkről való alapos gondoskodás és elömozditása a szegényebb sorsu cse
csemőknek, olcsó czélszerü táplálkozását érintő dolgok stb. 

. ~. ~zóta .. sejt~!"'· hogy a gümőkór gyógyithatásának titka is valószinüleg e bacillusok 
b10logiaJaval fugg ossze. 

2 Tu~erculoticusok házasságának megakadályozása; fogamzások csökkentése által úgy 
a~ anya, mm~ a születendő magzatok szempontjából; a csecsemő táplálásának meghatározá· 
saval stb. (Mint ez a felolvasásban bővebben fejtetett ki.) 
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Es így önkénytelenül jutottam azon tényezőkhöz, melyek csoportja máso· 
dik, j elentősebb részét képezi a prophylaxis mezejének: Ezek a tuberculosist 
szerző tényezők . 

Ugy látszik t. i., hogy a test ellenálló képességének a tuberculosis ellen 
való védekezésében is nagy szerepe jut. Annyi tény, hogy az ember a fertőzés 
veszélyének többször van kitéve, mint a mennyi a megbetegedések tényleges 
sy;áma. Vajjon miben rejlik titkos ereje a szervezetnek ? Talán a Mencsikoff
féle phagociták müködésével analog biologiai processus vagy más esetleg chemiai 
processus létesiti ezen immunitást, még nyilt kérdés, de tény, hogy az egészsé
ges test ezen ellentálló képességgel legalább bizonyos mértékben bir. 

Tagadhatatlan, hogy az államnak a test edzését és egyszersmind védését 
czélzó intézkedéseit a későbbi korban könnyebben fejtheti ki. Igy elsö sorban az 
iskolásoknál és iparosoknál. 

A tüdővész az.iskola és iparbetegsegek--közt elökelö helyet foglal el. Virchow 
előbbinek bizonyitására Engelnek a következő statistikai adatait hozza fel. 

Berlinben 100 meghalt tanuló köziil 5-10 éves 4·81 O/o , 10-15 éves 
12·96°/n, 15-20 éves 38·880/o halt el tuberculosisban. 

Bár nem rendelkezem hazánkra nézve ily irányu statistikai adatokkal, de a 
tényezők hasonlatossága folytán - alig ha lennénk kedvezőbb körülmények 
közt. - E tényezők közé tartoznak ezen kivonatban egyenként nem méltatható 
százszor emlitett iskolai miseriák, melyek főbb pontjai: 

1. Az anyagcsere hátráltatása, zárt helyen való czélszerütlen foglalkozás által. 
2. A tüdő hiányos szellőzése, a kényelmetlen ülés által. 
3. Az iskolaszoba romlott levegőj e és pora. 
4. Czélszerütlen tanterv. 
5. A közvetlen fertőzés lehetősége . 
Az iparral még rosszabbul vagyunk. Az egyes iparágaknál való halálozásra 

nézve Hyrt statistikai adatai a következőket mutatják: 
100 beteg munkás közt: fényporral 280/o , egyéb ásványporral 25·20/o, 

állati eredetű porral 20·80/u, növényi porral 13·3°/o és vegyes eredetű porral 
foglalkozók közt 2~·60/o-ban szenvedtek tuberculosisban. 

Nálunk a prophylacticus intézkedések nagyobb hiányossága folytán ez 
adatok bizonyosan még elszomoritóbbak. 

Ugyancsak nem méltathatom egyenként e szűk kivonat keretében az ipar
ágaknál előforduló veszélyeket és azok ellen való védekezést, de nem mulaszt
hatom el azon tényezők érintését, melyek hivatvák e tekintetben üdvös hatá1u
kat kifejteni és melyek teljesitése alól az állam ma már részben nem is zárja ki 
magát, bár még távolról sem éretett el az elérhető. 

Törvényeink az általánosság keretében mozognak. 
Szükségünk lenne részletesen minden iparágra külön kidolgozott szabály

rendeletekre és ezen szabályrendeleteket végrehajtó közegekre. I!'ömozzanatokra, 
a melyekre tekintettel kellene lenni. 

1. ar. iparág megválasztása és gyakorolhatása czéljából az egyének korá.ra 
és testalkatára; 

2. a munka helyiségek nagyságára és azok czélszerü, előú-t módon való 
szellőzésére ; 

3. a feldolgozandó anyagnak, a dolgozás közben származó, a munkásokra 
közvetlen ható kártékony elemeinek czélszerü és elöirt módon való eltávolítására ; 

4. ugyancsak a szomszédos lakókat veszélyeztető anyagok czélszerü eltá
volitására; 

XXV. Vúndorgyülés Munkálatai. '27 
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5. a direct fertőzés kikerülése. 
Ezek azon általános elvek, melyek alapján felolvasásomban részben igye

keztem, úgy tapasztalati, mint kisérleti adatokra támaszkodva bebizonyi~ani, 
hogy a testet gyengítő tényezőknek, eltekintve a direct fertőzéstől, szerepe JUt a 
tuberculosis terjesztésében, de másrészről azt is, hogy az említett értelemben 
járván el prophylactice, nem végzünk felesleges munkát. A midőn függelékképen 
emlitem, hogy az utczák burkolatából keletkező por káros befolyásáról és anna.k 
czélszerü elhárítási módjáról sem felejtkeztem meg, áttérek a tuberculos1s 
prophylaxisára a direct fertőzés szempontjából. 

Az embert direct fertőző giimőbacillus lehet emberi és lehet állati eredetü. 
A fertőzés emberi anyag által főleg a tüdön át, mig állati eredetü anyag 

által főleg a tápcsatornán át történik. 
Az 1889·ben Párisban megtartott nemzetközi gümőkór-congressus egyik 

legfőbb tárgyát az állati eredetü tuberculoticus fertőzés megbeszélése képezte. 
Kísérleti adatok (Cornet) és az empyria egyaránt bizonyítják, hogy úgy a 

gyöngykóros állatok busa, de különösen azoknak teje, a kedvező viszonyok közt 
fertőzők és a bélhuzamon át tuberculosist hoznak létre. 

Strausz és Wertz pedig kimutatták, hogy gümőkoros anyagok gyomor
nedv hatásának 6 óráig kitéve, pedig ennyi ideig egészséges gyomorban a táp
lálék nem pang, fertőző képességöket el nem vesztették. Vannak, a kik a gyer
mekek görvélykórját ily eredetü tej élvezéséből magyarázták és ezt be is bizonyí
tották. Bár azon tény, hogy gümő az izomzatban a legritkább esetben fordul 
elö, - és bár Nocard kísérletei egyenesen azt látszanak bizonyítani, hogy az 
izomnedv egyenesen tönkre képes tenni a gümőbacillus fertőzőképességét, 
mivel ellenkezőleg Gautiernek sikerült 22 eset közül 5 esetben izomzatból vett 
nedv segítségével sikeresen gümőkórt beoltani, másrészről Arloing és Chauveau 
kimutatták, hogy a gümőkóros nedv félórán át 70° hőnek kitéve sem vesztette 
el fertőzőképességét (az angolosan sült hus belsejében a hő 50-60°), a párisi 
congressus azon álláspontját, mely szerint a gümőkóros állat husa rninden áron 
elkobzandó és megsemmisítendő, csak helyeselni tudom; Hiityra azon állás
pontját, mely szerint ez csak akkor teendő, midőn kórboncztani lelet által 
felvehető, hogy az izomzat is meg van fertőzve, nem fogadhatom el. 

Nem fogadhatom el, először azért, mert hiszen nem lehet azt mindig meg
tudni, hogy a beállott halál előtt nem·e tört egy gümő valamely véredénybe, és 
bár a hus fertőzött, makroscopicus gümők ki nem mutathatók. Másodszor, 
mivel a husnak mikroscopikus vizsgálata oly időt vesz igénybe, hogy ezt prac· 
ticus szempontból keresztül nem vihető. 

Azon nemzetgazdasági kérdéseket pedig, melyek az állat elkobzásával álla
nak összefüggésben, nem tartom oly lényegeseknek, hogy ezen egy szempont-
ból kártékonyan folynának be nemzetgazdaságunkra. · 

A mi a tej által való fertőzést illeti, ez ellen a hatóságok főleg két irányban 
fejthetik ki prophylacticus intézkedéseiket. 

Először szükséges lenne, ott, hol eladásra szánt tejet mérnek, az állat?k~t, 
illetőleg az eladásra szánt tejet időközönként hatósági közegek által ellenőnzm ; 
másodszor a megfeleléS utakon (elemi iskolák, népszerü előadások, időnként, 
különösen nyáron kiadott figyelmeztetés által) a népet felvilágosítani arról, hogy 
a nyers tej élvezése, mily veszélyt rejt magában. . 

Az midőn a csecsemők táplálására az anyatejet potló strilisált teJ fog 
általándsan használatba jönni és ezt hatóságilag és társadalmi uton fogják elö
mozditani, bizonyosan még sokáig késik. 
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Az esetek legnagyobb számában azonban a gü.mőkór e~beri er~detü far. 
tőző anyag által terjesztetik és ilyenkor a fertőzés leginkább, mmt emhtettem, a 
légutakon át történik. , 

Hogy mennyiben játszik szerepet a fertőzés el~~ozditásában a hajlamossag, 
az elgyengülés, tüdöhurut, foglalkozás, azt már kifeJtettem. .. , , .. , 

Sok ezer esetben kísérletileg ki lett mutatva (Cornet), hogy tudővesz gumő· 
bacillusok belégzése által állatokon jött létre.. . 

Embereken az empyria számtalansz.or b1zon!1tott~ ugy!1'nezt. .. „ 
A külvilágba a bacillus tuberculos1s legfökep a tudőveszes emberek tudo-

jéből származó köpettel ~ut. .. .. . . . . , . , . 
Igaz ugyan, hogy Juthat az urule~k~l i~, d~ 1!11v~!· .k1~e1:let1 teny, hogy a 

rothadási és egyéb bacteriumok által a gumőpalczikak rov1d idő alat~ elnyomat
nak (35 nap), az ily módon a külvilágba jutott bacillusok a legtobb esetben 
nem veszélyeztetnek fertőzéssel. . .. . . .. 

M1í.s elszámitás alá esik a köpettel kmntett bac1llus tomeg. 
Figyeljük meg mi törtÉnik a köpettel miut.án az kiüritt~tett. Ha az ~ s.~a: 

hadban ürittetett ki és elszáradván a levegőbe JUt, ott a bacillus csoport onas1 
mértékben dilualódik; eltekintve attól, hogy ezáltal már a fer~őzés veszélye 
lényegesen apadt, lecsökkentetik az még azáltal is, hogy _itt a bacil~?s tube;cu
losis élet és szaporodási feltétele (30-35° hő és a ~ellő ta~anyag h1~nya miatt) 
megadva nincs és a reá . nézve legjobb esetben .1s 1/2 ev ~la.tt ,tonkre ~egy. 
Egészen más történik azonban zárt helyeken, hol tisztátlan, tudőveszes egyenek 
tartózkodnak. 
. Az ily egyének szerte-széjjel köpve, a köpe~ekkel ki~ritett bacillusok nagy 
számával folyton veszélyeztetik önmagukat és kornyezetuket. .. , 

És valóban számtalan azon esetek száma, midőn a tüdővész, egyuttlako 
rokonok között ily módon terjedt, holott a veleszületett hajlamot szer:itik ilyen: 
kor okul felhozni ; de együttlakó vagy egymásután ugyanazon laka~b~n lako 
nem rokonok is ily módon való fertőzésére elég pé~dát tal~lunk a casmstwában. 

Nem mulaszthatom el dr. Engelmann kre10znach1 orvosnak (lnter~at. 
Klinische Rundschauban közzé tett) egyik esetét felemlíteni, a mely szermt, 
egy munkás lakás által tüdővészes egyén közvetitéseivel 12 év alatt o~t lakott 
4 különböző család 12 egyéne lett gümőkóros és halt el e betegség kovetkez-
tében. A hereditás egynél sem volt kimutatható. . 

Cornet idevágó, t. i. a tüdövészesek tartózkod~si hel;yéne~ por~val megeJ: 
tett állatkísérletei is a fertőzés veszélyét eclatáns modon b1zony1tottak. Hasonlo 
kísérletek által be 'van bizonyitva, hogy a veszély főleg az ilyen zárt helyen 
üritett és megszáradt köpetek által vá~ik nyilván~alóvá, ellenb~n ~ szabadban 
a fertőzés veszélye ehhez képest az emhtett okoknal fogva elenyesző. . 

Mindezekből mindenesetre az következik, hogy meg kell akadályozm, elő
ször hogy a tüdővészesek köpeteiket akárhová ürítsék; másodszor, a kiürített 
köp~t elszáradását, miáltal a bacillnsok inhalatiója a lehetőséig megakadályoz-
tatik. . d 

1 
k 

Manapság azonban még az ily módon történő fertőz~s utjába aka á yo 
alig gör~i.ttett~k, és ~al~ban ~zon ~~zöny.össég, melylye! ~ddig épen a tuberculo
sis ellem spec1ficus mtezkedesek irant viselkedtek, valosagos bűn. 

Elismerem, ho~y nem ~önnyü e~~n ~ór ellen, a he~eny,fertőz~ b.~t~gs~g~k 
ellen hozott analog mtézkedesekkel elJarm; mert utobbiakna~ a baJ ~ovid id~!g 

· legfölebb bétekig tartván, az i_lle~ő szeD?-élyt 8'. .t~sadalo~ a ~eki adott mstruct10k 
következtében csakis rövid ideig fog1a kerulm; a tudővesz ellenben hosszu 
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ideig tartó kór lévén, - kiméletlen intézkedések által, - számtalan oly egyének
nek lehetne tönkre tenni egész életkedvét, kiknek szerencsétlen sorsán inkább 
könnyíteni kellene. 

De nézetem szerint ezen egy tény nem képez oly nagy akadályt, mely 
tapintatossággal és türelemmel ne lenne lekiizdhető. 

Azt senki sem fogja kivánhatni ugyan, hogy a tüdővészes egyén a társada
lomból teljesen kizárassék, elkitlönittessék, mert hiszen, mint már előbb kifej
tettem, kellő elővigyázat mellett, mivel igy nem nagyon veszélyezteti a társa
dalmat, erre nem is lenne szükségünk; de ha nem kivánható az, hogy a tüdö
vészesek elkülönittessenek, annál inkább megkövetelhető, hogy minden ember 
tisztában legyen, miben áll az a bizonyos ftkellő elővigyázat". 

A tapintatos orvos, a nélkül, hogy a beteg érzékeny kedélyét megsértené, 
talán egyes esetek kivételével, az esetek legnagyobb számában sikeresen fogja e 
tekintetben úgy a betegnek, mint családjának tanácsait osztogathatni; a modern 
orvos ismerve functiójának horderejét, nem fogja ez irányban is befoiyását 
elhanyagolni. De gyökeres jrtvulást az orvosok egyedüli működésétől nem vár
hatunk; ők csak a hatós:1gokat eljárásukban támogathatják ; ennek pedig meg 
kellene mindent tennie, hogy a népesség tudatával birjon e szörnyü kór valódi 
veszélyeinek és azon módoknak, a melyekkel a fertőzés kikerülhető. 

lr(J.indenütt n hová hatalmát kiterjesztheti, azt kellene hirdetnie, hogy a tiidő
-vész főleg a köpetnek bárhová való ürítése és annak elszáradása által terjed; 
rnin<lenki tehát a ki állandó köpéssel járó betegségben szrmved, köpetét f olya
dékkal telt kézi köpcsészékbe ürítse. 

Az új generatió az iskolákban kell már hogy megtanulja az emlitett veszé
lyeket és annak kikerülési módjait ismerni. 

Mozditsák elő a köztisztaságot és közegészséget a hatóságok az által is, 
hogy a tömeges tartózkodási helyeken czélszerüen szerkesztett, folyadékkal telt 
köpőedényeket állitsanak fel. 1 

Ugy a köpőcsészék, mint a köpőládák tartalma az árnyékszékbe, .illetve 
csatornába kerüljön. 

Még egy más irányban is kifejtheti a hatóság tevékenységét : a heveny fer
tőző betegBégben szenvedő egyének, mint tudjuk, az illető egészségügyi hatósá
goknak bejelentendők, az említett okok miatt azonban e hosszadalmas kórban 
szenvedőkkel ez nem vihető keresztül. Ellenben megkövetelhető lenne, hogy az 
orvosok hatósági uton felszólittassanak, hogy hatáskörükben a tüdővészes egyé
nekkel miként járjanak el,2 hogy azon lakásokat, hol tüdővészes egyént hosszabb 
ideig kezeltek, esetleg, hol tüdővészesek meghaltak, az illető hatóságnak beje
lentsék, ez viszont a hel_yiség díjtalan fertőtlenítéséről tartozzék gondoskodni. 

A tuberculoticusok által használt tárgyak pedig szintén díjtalanul fertöt
lenittessenek. 

A mennyiben azonban csak kivihető oda kell törekedni, hogy a hol lehet, a 
tüdővészes beteg elkülönitve kezeltessék. 

Eltekintve attól, hogy tüdővészesek számára kórházakban hygenice beren
dezett külön kórtermek okvetlenül megkövetelendők, a könyörületes társada
lomnak kellene odahatni, hogy ilynemű szerencsétlenek számára minél több 
kellemes (olcsó, esetleg díjtalan, hygenice megfelelő) tartózkodási helyet 
teremtsen. 

1 A felolvasál:lomban részletesen leirt ilyen köpőládák esetleges szerkezetéről és 
azoknak desinficiálási módjáról, itt hely szüke miatt nem szólhatok. 

2 Felolvasál:lomban ez részletezve van. 
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Rövid felolvasásomban igyekeztem a gümőkór terjedése felől alkotott és 
részben bebizonyitható, régebbi nézeteknek tekintetbe vételével,. Koch nagy 
jelentőségű felfedezéze óta elfogadott álláspontra helyez~edve, mmdazo~ p~o
phylacticus eljárási módot érinteni, mely e borzasztóan elte1:iedt kórnak te1:1edese 
utjába lényeges akadályokat képes görditeni. . , . 

Nem zárhatom be a kivonatot sem másképen, mmt azon ohaJommal: 
vajha a magyar orvosok és természetvizsgálók hazafias gyűlése érzelmeihez 
híven, minél előbb kezébe venné Magyaroszág ez elhanyagolt ügyét: <ca tuber
culosis prophylaxisábi. 

' 
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IX. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKCSOPORTBAN 

TARTOTT ELŐADÁSOK . 



1. 

UJABB MOZGALMAK ÉS ESZMÉK HAZÁNK FLÓRÁJA TERÉN. 

Dr. SIMONKAI LAJOS tanártól. 

Tisztelt uraim ! A fájdalom és öröm vegyes érzelmei kelnek lelkemben 
harczra, a midőn a magyar botanikus világot legujabban ért eseményeket álli
tom ez alkalomm:tl lelkem világa elé ! 

Fájlalom és siratom azokat a derék munkásainkat, a kik rövid idővel 
ezelőtt, megszüntek többé társaink lenni és a magyar flórát fejleszteni; a kik 
lelkük java erejével müködtek a hazafias közérdek, a magyar flóra kutatásán; 
és a kik nagyon korán szálltak nekünk magyarokul sirba arra, hogy tehetségük 
és szorgalmuk minden lehető eredményét közzétéve láthattuk volna. 

Ily kiváló füvészünk volt nekünk első sorban Janka Victor muzeumi őr, -
nemrég még a magyar füvészet fénye és dicsősége - folyó év augusztus 9-étől 
fogva pedig, mint élete java korában, 53-ik életévében, mostoha viszonyok kö
zött elhunyt gyásza és vesztesége a magyar kulturának. 

Botanikai világunk második vesztesége ez évben Demeter ](ároly volt, 
marosvásárhelyi tanár. Fiatalon, élete 38-ik évében f. év márcz. 12-én szünt 
meg ő törekvő bryologusunk lenni. Vele sirba szállt az a füvészünk, a .ki min
den tehetségét hazánk keleti részének mohvilágára szánta és forditotta ! 

Feledhetetlen emléküket legbensőbb kegyeletünk és tiszteletünk kiséri; 
ezért inditványozom, ·hogy mi, a magyar természettudományok itt összesereglett 
élő harczosai, elhunyt bajtársaink elvesztése miatt érzett fájó érzelmeinknek, 
adjunk méltó kifejezést e szakgyülés jegyzőkönyvében. Csak így bucsuzhatunk 
el tőlük illően. 

Da ha már el kelle tőlük bucsuznunk keservvel, éleszszük bizalmunkat a 
jövőre. Kivánjuk, hogy támadjanak helyökbe, valamint a legközelebb múlt 
években szenvedett veszteségeink, így Lojka Hugó nagy lichenologusunk és 
Wagner Lajos lelkes botanikusunk helyébe, - oly ifju erőink, a kik a meg
boldogultak örökét folytatva, nyomdokaikat majdan túlfejleszszék. 

Csak így, ujabb mozgalmaink örvendetes eseményeivel, csillapithatjuk a 
veszteségek felett sajgó érzelmeinket. 

Istennek hála, hogy nem a pangó tespedés korát éljük ma. Ellenkezől~g, 
egy idő óta folyton szaporodnak azok a törekvő uj erőink, a kik e haza flóráJá
nak tökéletesebb megismerését tűzték fáradozásaik elé. Ebbe a törekvő ifjabb 
botanikus hadseregbe vetjük ezért hazafias reményeinket. Hazafias érzelmekkel 
tekintünk ez ifjabb füvészeinkre; mert sokat tehetnek ők a magyar fü,vészetnek 
azzal, hogy ha hazafi.ni intelmek sugallatából, itt benn e hazában, öregebb, 
tapasztaltabb botanikusaink segélyével dolgozzák fel kutatásaik eredményét. 

Mert azt tekintem én á legnagyobb szégyennek, hogy füvészeink egy része 
külföldre küldi a feldolgozatlan anyagot meghatározás végett. Törjük mi az 
eszünket azon, n, mink van, deritsük ki mi magunk a fontosságokat e díszes 



flora területén: csak ha ez meg van, még ha esetleg uj fajok felállitásával téved
nénk is, - akkor induljunk, mint már kész emberek a külföldnek. Ha ily 
készültséggel lepjük meg a külföldet, - az becsülni fog, még apróbb tévedé
seinkkel szemben is, - mert oclakünt is eleget tévednek; de ha mi gyámolta
lanoknak mutat!rnzunk idehaza, akkor bizony nevetség tárgyává leszünk az 
idegenek szemében. 

Igaz, hogy szükségünk volna egy központra Budapesten, a hová a kezdő 
füvész kételyei eloszlatása végett fordulhatna, a hová az idősebb füvészek is 
felküldhetnék felülbírálat tárgyaként a vitásokká lett adataikat. De ilyen közép
pontra, tudományos. góczra manapság, a militarismus saisonjában, évek során 
át még nincs reményünk. Nincs hát mást ajánlanom ifjabb erőinknek, mint 
azt, hogy a mi felderíteni valójuk van, azt a ha;i:ai tapasztaltabb, régibb bota
nikusokhoz küldjék megítélésre és felvilágositásra. Veterán köztiszteletü bota
nikusunkat, Hazslinszky Frigyest, mint a hazai kryptogamok legjobb ösmerő
jét talán mindenki ismeri e hazában ; Borbás Vincze budapesti tanárnak oly 
neve van, hogy azt ajánlani tovább nem kell; végül a virágos növényeket a 
prothalliumosokat és mohokat illetőleg, ott vagyok én is Arndon. Azt hiszem, 
mindannyian szívesen közreműködünk a hazai flóra érdekében arra, hogy ne 
a külföld világosítsa fel, hanem mi magunk a hazai botanikust kételyeiben, 
megakadásában ! 

Ha ezek az ujabb nevü botanikusaink bennünket avatottabbakat így támo
gatnak, akkor az ő nevök fényének emelésével a hazai botanika is gyarapodni 
fog. Igy támogat engem vagy egy év óta dr. Waisbecker Antal kőszegi járási 
főorvos. E támogatás eredménye lett az, hogy egy uj növénygénusz vált isme
retessé hazánk legnyugatibb széléről, - a Willemetia, melyet ezennel szeren
csém van be is mutatni. Waisbecker barátom fáradhatatlan botanikus. Tőle 
kaptam meg Kőszeg vidékéről a typusos Galium Parisiense-t is s annak mez
telen termésü varietását a Galium Anglicumot, melyet e haza keletibb vidékein 
a Galium divaricatum La.m., illetőleg a Galium tenuissimun M. B. helyettesit. 
Lehetséges, hogy e nyugotvidéki Galium csak be van hozva Vasmegyébe 
gabona magvakkal; de ma.nap, miként Waisbecker írja, több helyen bőven 
található ott. Ha figyelembe veszszük, hogy a Rochel ban. ta.b. VIII., fig. 21. 
alatt lerajzolt Galium parisiense növénye, melyhez e növénycsoport összes 
alakjait syrnnymul czitálja, nem egyéb, mint Galium divaricatum Lam.; ha 
~egtekintjük Neilreich és Hazslinszky nagy munkáit, a kik a Galium Pari
szense alatt foglalják össze a nálunk közönséges Galium divaricatumot és a 
keleti vidék jellemzőjét a Galium tenuissimum M. B-t: akkor világossá lesz, 
hogy az ujabb pontosabb kutatások e tekintetben is sokat tettek a kételyek 
eloszlatására. 

Ma már meg van állapitva, hogy a nyugotvidéki Galium Parisiense L., 
meztelen termésü alakjával együtt csak az Ausztriával határos területünkön for
dul elő, ép ugy, mint pl. a Willemetia; ellenben kelet felé, a Közép-Duna tájé
kától kezdve, a Párisi Galajt más vérrokon fajok kezdik helyettesíteni, előbb 
a délies G. divaricatum La.mk., majd odább a G. tenuissimum M. B. keleties 
alakjában. 

Waisbecker barátom gyűjtéséből van szerencsém e haza flórájára két uj 
korcsfajt is bemutatni. Egyikök a Oirsium Linkianum Löhr, Kőszeg száraz
hegyi réteiről, mely ott nyolcz év óta állandó; másikuk a Oirsium Waisbeckeri 
(Erisithales subpannonicum) Simk., a mely termetében és leveleivel a 0. Eri
sithales-hez közeledik és főkép sárga virágaival (floribus fiavis), továbbá abban 

külÖnbözik a piros virágu, s hosszu ágain egy-egy fészket fejlesztő Oirsium 
Linkianumtól, hogy szára jóval ágasabb, sokfószkü, fészkei rövid kocs~nu.a.k .s 
rendszerint kettejével állanak az ágak végein. Ezt a tudományra U.J faJt, is 
Kőszeg mellett, a 0. Erisithales és 0. Pannonicum társaságában szedte 
dr. Waisbecker Antal barátom. 

Hogy hosszas ne legyek, elhallgatom it~ Waisbecker és tö.??i. bará~ai~ 
egyéb érdekes uj adatait, és rátérek nehány UJabban, magam gyuJtotte kiválo 
hazai növényünk bemutatására. . . 

Ilyen első sorban a délvidéki, eddig hazánkból nem lSmert Oera.~tzum 
aggregatum Durieu, Szvinicza kopár törmelékes lejtőiről. Ilyen érdekes UJdon
sá;, továbbá hazánk flórájára az a három alföldi növény, a melyek növény
viÍágunk sajátosságait, részben pedig szikes rónáink eredeti jellemvonásait 
érdekesen növelik. 

E három sajátos uj növényfaj : a Torilis aglochis Simk., a Trijolium_ per
pusillum Simk. és a Sedum deserti-hungarici Simk. qsoda, specialitás i:iii:~. a 
három hazánk flórájában. Meg voltam illetődve, mikor egyet-egyet kozulok 
megleltem. És ámulattal szedtem belőlük 2-300 példányt a külföldi s a Ker
ner exsiccaták számára. 

Torilis aglochis Bél és Bokszeg vidékéről talán csak sajátos honi varietása 
a Torilis arvensis-nek. Eddig azonban unicum a botanikus világra és hazán~ 
flórájára. Tüskétlen csupasz érdes termései feltűnővé teszik a füvész szemei 
előtt. 

Trifolium perpu!illum .a T_rifoliu'"! ornit~opodiodes L. ~á~a haz~nk szi
kei~. ~agyon hasonlu ~ _Trifolzum o~·nzthop_odwides-hez! de vu:aga e.geszen .~ 
Trifolzumokhoz helyezi es nem a Trigonellakhoz, a hova ekkong a Lmne Tn· 
joliumát minden botanikus helyezé. Sziken is. nő és nem. Dél-E~r?pa tenge~-
partjain. Levele is valamivel más, mint a Tr~gonella ornzt!wpodw~des (L.) n?
vényé. Ezért a szik szülte, vagy inkább átalakitotta bennszulott sajátos, e~dig 
nem ismert hazai nevezetességünk az. Dr. Kerner Antalnak 100 példányt kuld
tem belőle megvizsgálás végett, dr. K. Kecknek 40 pél~án.yt hasonló. czélból. 
Mindketten csodálattal vették és uj fajnak, vagyis Trifolium perpusillumnak 
ismerték el. . . 

Hasonló csoda-növény Alföldünk szikein a Sedum deserti-hungaricz. Ezt 
is szétküldtem e néven már a muzeumoknak. Mindannyian érdekkel vették és 
uj fajnak ismerték el. Pedig nagyon közel áll a Sedum caespitosu,m (Cav.)-hoz, 
a Földközitenger mellékének ez érdekes és sajátos növényéhez. . . 

Azoknak az alföldi rónáknak és szikeknek, a melyeken az Artemisia mo
nogyna W. K., a Oamphorosma ovatq,~ n;i.eg egy ser~g W. K:-féle Lóhere disze
leg, méltó dísze és érdekessége a Trifolzum perpuszll'lfm s.imk.,. ~eg a Sedu!n 
deserti-hungarici Simk. Hogy Kitaibel és egyéb botamkusamk miert nem lelt~k 
meg eddig ezt a két speciális sziki növényfajunkat: annak ol<a az, hogy. a.z ev 
igen rövid időszakában,. vagyis csak m~jusba?, illetőleg. juni~s első napjaiban 
ötlenek szembe, a mely időszakban a szikes ronát botamkusamk nem tanu~má
nyozták tüzetesebben. Oka továbbá parányiságuk. Ez éy májusának ~-ikán 
magam is először csak tömeges felléptük miatt lettem ráJuk figyelmesse ; az
után szálanként is szemembe ötlöttek ; de már junius 5-én ugy ki voltak aszva, 
hogy csak gyakorlott szeltl volt képes rájuk akadni. . , . 

Alföldünk felette érdekes, noha némely botamkusunk szemeben igen 
gyatrának tetsző flórája, után, megemlé.kszem. ~ég _, ar~ól; hogy egyé? r~góta 
kutatott viclékeinknek, igy pl. az annyi hazai es kulfoldi buvár átbongeszte 



M~gas-ri:átr~nak is ~ehetnek, sőt vannak is oly növénykincsei, a melyeket ott 
mmd ezideig botamkus szem nem különböztetett meg. 

· Ilyen első sorban a Carex ustulata Wahlenb. Ezt én az idén szedtem a 
B_~lai-ha;asoko? ~ ~o;nl~k-hegy ny1:gati lejtőin, vagyis az ugynevezett Lejtő
kon: Az eszakvideln peldanyokkal telJesen megegyező tátrai növényeimet van 
szerencsém ezennel bemutatni. 

B~m~tato~ to~ábbá a Sci;rpus alpinus Schleich-t, mint hazánkból eddig 
nen; kozl?t~ f~Jt ,a Sivabra~a vizei;yőf'1 laposáról. Ez is szepesmegyei növény, s 
a T~tra vid.eket erd~ke_se~ Jellemzi. Hazslinszky magyar fiivészkönyve 383-ik 

· ~apJá~ e sivabradai novenyt csa~ JJ_eleocharis caespitosus-nak becsüli, meg· 
Jegvzi ~zonban, ((h?gy,ennek __ a sibrai alaknak alsó vagy két-két alsó polyvája 
egysz~ruen ~ gyengen a~·hegyu, ~10lott a nyugati S. caespitosus alsó polyvájá
~mk v_ege szalas, lapos es cs~rnsan gombdeden duzzadt. >J Ezek a Hazslinszky 
altal ·i.s he~~esen megfigye}~ vi_r~gza~i alsó polyvák; továbbá az, ·hogy a siva
bra~ai Scirp":"s. m_akkocskai korul mncsenek serték, hogy tövének levelei hüve-

_ lyező~, de kulon~sen az, ~o?Y tö~e erő~e_n taracz~os, - a sivabradai növény·
b~n ~l~g~san fehs_merh~tőve teszi~ a Scirpus alpin~ts Schlei?hert. He!ve~iából 
ei_edo S.~.i~pus ~lpinus~aim~al egyutt b.átor leszek SIVabradai, tehát hazai föl-
don gyuJtott peldányaimat is bemutatm. · 

. Röviclei: em~ékszem meg ezuttal az uj Hieracium Scepusiense-ről is, vagyis 
an:ol a novenyről, a melyet füvészeink régebben majd Hieracium alp,_icola 
Fntze et Dse Ka~J>á~ 504 (non. Schlechtendal), majd Hieracium glaudulíferum 
Haus~nec~t, ~eilreic?, Hazslmszky, etc. néven közlöttek, legujabban pedig 
C~ako a KaiJ>ategyl. evk. XV. 245-ik lapján Hieracium Rhodopaeum Grisb. 
nev alatt vezet ,be fló~·án~ba. _Ai:m~t ?1ég is megemlitek, hogy e Hieraciumunk 
n.~mcs~k a~oktol a, faJokto! k~~onbo~ik, a melyek neve alatt régebben lett kö
zolve es mar. Czako. által is kulonboztetve; hanem ugy üdébb, nyultabb ter
me.te, · valammt maJdnem meztelen levelei miatt határozottan különbözik a 
G:nsebach typusos ~-hodopei Hieraciumától is. Sajátos növényfaja ez a Hiera
cium _Scepusiense Simk. a Magas-Tátrának ép ugy mint a sokaktól felreismert 
Erysimum Wahlenbergii Asch. et Engl. ' 

Nen; r~szlet~zem -~tt tov~bb azt sem, hogy_a S~ldanella alpina helyett · a 
Magas-T~tran ~mdenu~t a f)oldanella Hungarica Simk. terem; azt sem, hogy 
az 4rabis multic.eps Neilr. a Magas-Tátra völgyeinek, az Arabis Gerardi Bess. 
pedi~ a Dre;e.?y~nek érdekes j el~emzői; m~g kevésbbé azt, hogy· Badacsony 
liegyenek lab~nal a BalatoD:·partJán az Alisma parnassijolium L.-t gyűjtöt
tem: han~~- tisz~elett.el emhtem meg azon botanikusainkat, a kik a már emli
tet~eken k_ivul, UJabb i~ő?ei:i kiváló érdemeket szereztek e haza flórájának ku
tat_asa _teren. Ilyene~ kulo~osen: (jsató János Alsó-fehérmegyei alispán; Czakó 
Kal'f!lan ~ .~udape~ti magvizsg~ló-u1té~et vezetője; G,~nczy Lajos székelyudvar
hel~~ tanai, dr. Richter. Aladar Gomormegye kutatoJa; Römer Gyula brassói 
tanar ;_ Sabransky Henrik nagy bathografusunk; Greschik Victor lőcsei tanitó, 
valammt Wagner János fiatal barátom. 

, Ne ve~ék rossz néven azok a botanikusaink, a kik, mint pl. Alföldi Flatt 
Karoly eddig általánosabb téren mozogtak, hogy e rövid eszmefuttatásban mécr 
csak nevüket sem emlitem. 0 

Mert, hab~r. tisztelettel adózom hazánk flórája minden kutatójának; ez 
alkaloi:ii:ial megis be kell már relrnsztenem ujabb kutatásaink mozgalmának 
ecseteleset. Ne~ hallgathatok el azonban még néhány eszmét, a mely nagyon 
lelkemen fekszik. 
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Tisztelettel figyelem én mindig a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
összejövetelének eredményeit; de botanikai eredményeket vajmi keveset talá
lok bennök. Pedig ez összejöveteleknek kiváló becsüeknek kellene lenniök a 
magyar botanika fejlődésére és fejlesztésére is; mert itt személyesen, közve
tetlenül érintkezhetik és eszmét cserélhet az ország botanikus világa. 

Azt hiszem, hogy az üdvös eredmény el nem maradhatna, ha e közgyiilé
sekre mindenki, a ki botanikával is foglalkozik, elhozná és elmorn1aná ujabb 
tapasztalait s eszméit, és bemutatná tanulmányai, kutatásai főbb eredményét. 
Ez a hitem ösztönzött engem arra, hogy ma beszámoljak itt eszméimmel, 
tapasztalataimmal, kutatásaim legujabb eredményeivel. Ha ezt tenné minden 
botanikus, ha e közgyűlés szakosztályában a magyar flórát érdeklő ujabb ered
mények mind betekinthetők és megbeszélhetők volnának : akkor keletkeznék e 
szakosztályokból egy oly góczpont, a milyenre régóta vágyakozunk,_ de a milyet 
eddig létesiteni nem tudtunk. 

Még az is, a ki e gyűlésekre személyesen el nem jöhetne, szolgálhatná a 
botanikai közérdeket barátai révén úgy, mint azt pl. ez alkalommal dr. Wais
becker barátom tette, midőn kutatásai eredményeiből néhányat szerencsés 
voltam közétenni és bemutatni. A közgyiilések tudományos értékének emelé
sén kivül, lelkemen fekszenek továbbá azok az eszmék, a melyeket ((Nagy-Várad 
és vidéke növényvilágának» ismertetésében már kifejtettem, s a melyekre tehát 
itt jóformán csak hivatkoznom kell. 

Különösen kiemelem azok közül azt, hogy hazánk növény-kincseinek meg
itélésekor helyezkedjenek már egyszer phytographusaink növénygeographiai 
eszmék magaslatára, és ne a szertelen varietás hajhászatban, meg idegenföldi 
növényfajok emlegetésében keressék a magyar flóra jellemvonásait. Ne keres
senek közép-tengeri fajokat a Magas-Tátrán, laphoniakat a bánsági dombvidé
ken; hanem érlelődjék meg bennök az a tény, hogy egy-egy növényfajnak, -
különösen a virágosak fajainak - csak megszabott szükebb te1jedésköre van, 
a mel.Y,en túl más hozzá hasonló helyettesfajok lépnek helyébe. Kutassák azt, 
hogy Eszak éFJ Dél, Kelet és Nyugat felé minő fajok helyettesitik Európában a 
nálunk honosat, és ha a nálunk termő fajt Európa más vidékének hasonló 
növényfajától kiilönbözőnek találták, ne nevezzék a mi növényünket a külföldi 
faj nevével. 

Legyenek füvészeink tanulmányaik tevésekor figyelemmel mindig arra, 
hogy az a terület, melyet Európa térképén hazánk foglal el, egy kiilön flóra
megye, vagyis a magyar fioramegye színtere. 

Ennek a magyar floramegyének sajátos typusát, benső tagozódását, b~nn
szülött és helyettes fajait igyekezzünk mindnyájan minél élénkebb és bizto
sabb vonásokkal kiszinezni; és e közérdekii, de nehéz munkában támogassuk 
egymást. 

Igenis ! támogassuk egymást e szép honi flora feldliritésében minden 
kinálkozó alkalommal, igy az Orvosok és Természetvizsgálók gyülésén is : akkor 
szorgalmunk, - számunk csekélysége mellett is - érvényt fog szerezhetni a 
régiek ama közmondásának, hogy <<concordia parvae res crescunt•J. 
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A TISZA TÖREKVÉSE NYUGOTRA. 

HANusz ISTVÁN főreáliskolai igazgatótól. 

~el:n évi f~bruárban előterjesztést tettem a Magyar Földrajzi társaság 
~.egh~vasa folytan Budapesten "A Duna egyik oldalmozgásá1i -ról, közvetlen 
kozeleben a nagy folyónak ott, a hol békésen simul szőke hullámaival a 
Magyar Tudományos Akadémia palotája alapköveihez. Naoyváradon a Tisza 
víz~irodalma területén vagyunk, azon a ponton, hol a Seb

0
es-Körös törtet elő 

a ~rály-er~ö rengetegéből; oly kicsiny, szelid vízér, hogy gyermek is átlábol
h~tJa, de ~irtelen hóolvadás vagy nagy esőzés idején vad, gátat nem ismerő, 
m.mt a T1~z~, ~el~n~k kebel,ére siet, mondja Várad történetírója, Bunyitay 
Vmcze.

1 
Kozepsö hidJa balfelen 1878. decz. 22-röl és 1879. decz. 6-ról föl

jegy~~tt adato!r is s.z?Inak ró.la. Méltó tehát a Sebes- és Fekete-Körösböl egyesült 
folyoikernek itt, feJedelmemk sírjaitól megszentelt partján a Tiszáról szól
nom, - arról a vízérröl, melynek a Berettyóval erősödött Hármas-Körös csak 
oly hű adózója, mint a Szamos, mely innen nem messze támad vagy a távol 
Székelyföldön született Maros. ' 

. Itt ~iharorszá~ban van egymástól alig 5 kilométernyire, a Petrosz havas 
ket olda~.a!l a Fo_nti~a Rec_e és a Drágán ; egyik a Hév-Szamos feje, másik a 
Se_be~-K?ros e~i~ föpa~akJa, mely szemcsalódás szerint fölfelé hömpölygeti 
knsta~ytiszta vizet,_ mmt K. Nagy Sándor, Biharország jeles topografusa 
mo~dJa. Az~ besz~h felőlök a nép regéje, hogy e két szép gyermeknek tündér 
anyJok, a Tisza fonn lakott egykor a havason és boldoaan nézte mint üzi 
gondt~~an játékát lábainál az egymást szerető két testvér~ megirigJelte azon
ban h~rmok _boldogságát a gonosz szellem és arra tört, hogy őket egymástól 
elszalntsa. Midőn a vadvirágos hegyoldalon vígan szökdelve hangos örömzaj 
k~zt füztek a~yjok homlokára koszorút, legsötétebb, föllegruháját öltötte ma
gara ellenségok és ádázan csapott közéjök; a fiut messze nyugotra, a leánykát 
k~letre ~obta. Megk?nyörült sírásukon a tündérkirály, folyóvá varázsolta a 
bus anyat,„ g;yerme~eit pata~okká: a daczos fiúból lett a Drágán, mely alább 
a Sebes-Korosbe siet, a szehd lánykából a Hév-Szamos, a könyüi á1jában föl
olvadt tündér anyából a Tisza. 

Ellenirányba taszitott árvái azóta folyton egymást és anyjokat keresik a 
havasok oldalán, fenyvesek árnyában, egymást kérdezik a beszélő szikláktól, 
a k~pái· h~gyoldalaktól, a szelíd völgyektől, egymást keresve mennek át 
Erdelybe, visszafordulnak Magyarországra, de hasztalan; végre neki erednek 
a beláthatlan rónának, tovább futnak ott is lankadó erővel elhaló remény
nyel. Mind a kettőt napáldozat felé viszi vágya, - az anyai' szeretet varázsa 
ez, a szőke Tiszáé, mely magához édesgeti tévelygő gyermekeit. Előbb a lány
kát öleli keblére, a fáradtabb Szamost, azután a Sebes, de utóbb szintén meg
szelidült Köröst. Hogy pedig a hosszú útban ellankadt fiú előbb érhessen 
ar:yai ölelő karjába, hirtelen hajol el a Tisza-anya éjszaknyugoti útjától és eléje 
leJt a nagy magyar róna közepére.2 

1 
Az Osztrák-Magyar Mona1·chia irásban és képben. Magyarország. II. 1890. 379. 

2 Biharország. II. 1881í. 210, 
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Hasonló, de nem ily csinos regéket másutt is teremtett ~ n~p költész~te 
a folyókról a melyek fonásfeje közel szorúlt egymásbo~, ~e _athaghatlan vi~ 
választóik ~llentétes irányokba tere:ik., A Hargi~a .keleti _leJtöm eredt Maros es 
Olt atyjoktól, a Tarkötöl vesznek bl~csut, h_ogy koz.os anyJ~kat a Fe~~te-ter:gert 
keressék föl. A Balkán-félsziget Rilsdagh.iában folbuzo_go Iszk~r es Mancza, 
mely utóbbit a török épen úgy Merics névvel illet, :n:;imt a ~i ~aros.:i~ka:t, 
szintén tengerlátás végett válakoznak meg, no~a tes:vere~;:, mei,t ~1edet.ol, alig 
500 lépésnyire van egymástól. 1 Keskeny vízval~~zt~ra tobb pel,c.á.nk is v~~1: 
A Muntilor havas oldalán eredt Apacumpana Je&ludog f?nasro! azt tartJak 
Biharban hogy belőle ellenkező két irányban folyik le a V1Z ; egyik a keletnek 
induló S~amosba siet, a másik a nyugotra tartó Petrosz patakba: mely a 
Fekete-Körösnek tart. A Kraszna és Ér folyók kpzt Mihályfalvánál alig egy km. 
(700 öl) széles a lapos gerincz és ;n~gi~ a~ Er 25~ km., a Kr~szna 400 km. 
hosszú útat tesz meg, hogy a csongradi Tiszanál talalkozzanak. 

De szóljunk már a Tiszáról is. . , , . 
Tény az, hogy mU:den folyó k~löi; . in~ividuum, mely~t S~J~,t ,es nel~~ 

egyedül tulajdon egyéni Jegyekkel ru_haz fol l~or.~~ezete, a, tal?'J mmoseg~, ~eJ 
tösödés-iránya, hajlásszöge, a légkönek helyi kul_onlegessegei : de ez egyemes
ség a viszonyok olya~én öss~eségén ~lapu.l , m_onclJ ~ ~umgoldt,_ I?-elyet a }~l~ 
szinén könnyebb föhsmerm és megertem, ~mt le~rm. 3 Es ;1'.11,egis megprobal 
kozom szőke Tiszánk különleges életviszonyamak festesevel, n;ert a~ok 
kiválóan speczialitás gyanánt élesen tolakodnak előtérb~ .. De ha egesz,en ugy 
nem volna is, hazánk czímere 4 folyója közt ö az egye_duh, a mely egeszen a 
mienk tetőtől talpig fejétől lábáig, születésétől haláláig. , 

A Dunára néz;e kimutattam, hogy magyar alföldi pályája egész„ hoss~u 
vonalán engedelmeskedik Brer rotáczió-törvényénc~ és . nyugotra tore~rnz1k 
annak hatása alatt folyton ; hasonlót cselekszik a Tisza is, ~e n~~ ege~zen 
ugyanazon oknál fogvást, - mert a mint ugya~?lyan .te~m~szetü elet-~un,e 
mények nem mindig ugyanazon motivumok alapJan nyilvanulnak egyform~n 
minden szervezetnél: úgy a folyók életében fölötlő tjinet~r. sem vez~thet~k 
vissza minden esetben ugyanazon mozgató erőkre . Ezert varJa el a Tisza is, 
hogy öt se a Rajnával, se a Póval ne azonosítsuk. , . „ , , . , 

Valóban különlegesség a mi Tiszánk, mely ugy Jelei;toseget, mmt _V1z: 
vidéke nagyságát tekintve a Kárpátok második hatalmas .V1zere; csak a V1szlo 
(Visztula) előtt hátrál meg, melyet <1éjszaki Nilus1J-nak rn ,neveznek.4 f De
neszter ugyan tengerbe ömlő folyó, de a hossza 277 kmeterrel csekelyebb, 
mint a Tiszáé mely 1380 km. volt szabályozása megkezdése előtt, ,a ruth.en
orosz víz hajtSzásra sem válik be úgy, mint magyar folyótársa. ~bar .a T~s~a 
szabályozása kérdésének helyes megoldása egyértelmű hazánk J,olete biztos1ta
sával, elméletileg nálunk mégis keveset és nem épen szerenc~esen .foglalk?z
nak szőke Tiszánkkal. Lanfranconi pl. úgy formulázza ar:nak eletnyilvánul,~sa 
módját, fejlődése törvényét, hogy azon folyók közé tar.~ozik, a melyek :p,á:yaJO· 
kon folyvást öblözeteket szerpentinákat mutatnak fol, - de a «miert)J-tel 

adós marad. „ S · t fikt' 
Iaen önálló fölfogással jellemzi a Tiszát Patzkó q-yorgy. zerm ,e ~v 

hit az~ hogy a Tisza Titelnél véget ér, sőt inkább a Szulma mellett valo delta-

1 Földrajzi Közlemények. 1874. 277. . 
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11 
~ J. Stefanoviö: Entsumpfung der Niederungen der T~e1ss und des B!'natsoj 1 · · 
s Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Contrnents, III. 1 /4. 3„. 
• W. Zimmermann: Der Erdball. II. 1865, 536, 



ban keresendő annak a torkolafa.1 Azt feleli erre a fizikai összehasonlító 
földrajz. hogy b~jos is a tribu~ariust a maga főfolyójától elválasztani akarni; 
mert t~g,y tor~o~hk az abba, mmt a hogy a keresztvölgy a hosszantiba nyílik; 
;al~mmt az is igaz, hogy Titelnél tulajdonkép a Duna kigyózik be a Tisza 
a~yaba, mert a .. Duna m,edre attól kezdve Zimonyig csak folytatása a nagyob
bik Magy~r alfold legmelyebb barázdájának: de nem írhatni alá azt az állítást, 
hogy .'.1 Tisz~ ~aló~an a Fekete-tenger_nél éri végét, mert a Zalánkemé'nynél 
egye~ult ~oly?viz-tor:ieg, mely előbb mmt beltenger alig tüntetett föl mozgást, 
a Szava folvetele utan, a Karas és a Nera egymáshoz közel eső torkolataiknál 
előbbi magatartásából egyszene teljesen ~lütő sajátságokat ölt, mihelyt a 
he~yszorulatba lép, - ott ugyanis zajongó hegyi folyóvá változik át és élet
nyilvánul_ásában másnemü törvényeknek hódol, mint előbb. 
. A mmt a Saöne folyó Lyon városnál új életstádiumba lép és a Rhöne-nal 

való ,~yes~ilés~ után nevét, természetét veszíti: úgy cselekszik a Dunába öm
lott ~is~~ is Titelen _alul. Sőt miután a Vaskapu szikláin együtt átszürődtek, 
Romama?an„ol~an Je}lege: öltenek, hogy rájok nézve magyarföldi egész víz
rends~~r.ok ,fals? ~olyas s~ar:iba megy, vagy ha jobban tetszik a régi geografu
sok ~ifeJez,esmodJa'. Jorrasto,. melynek azonban a feneke már föl van töltögetve. 
Ennelfogvast a bazias-oröovai szorosoktól beburkolt csaknem ketté szakított 
f~lyótest vízállása nem függ oly szigorú következete~séggel egymástól, mint a 
'~isza,' Temes, Béga víz~ll~sa a Dunáétól, - úgy hogy a moesiai Duna külön 
arad_a~a ne~ okoz torlo,~ast a. m~~yai· medenczében. Ha a svájczi Rajna, a 
w_al!is~ 1'.-hone ~agy az e.iszak-itáhai tavakon keresztül ömlő folyók olynemű 
kihag~sai~, ~ m~yenek~~ p~l7áj_ok föl,ső szakaszán követnek el, alsó folyásuk 
menten. kivai:na valaki ovo, mt~~kedesekkel elhárítani, nem ütne a szög fejérn. 

Ehs~er~ ugyan ~~tz~o Gf'orgy, hogy a Pó és a Tisza viszonyai különböz
n,ek egym~st~l, de _megis. ugy ervel, hogy a Pónál azért nem áll be oly könnyen 
vizhalmozo,das, mivel nincsenek akkora mellékfolyói, mint a Tiszának. He
lJ:es~b?en erv~lt yol~a az~nban,_ ha azt mondja vala, hogy az Alpok, honnan 
vizei tul?yomo :·esz~t a. Po szedi, nem egyszerre zúdítják alá árjaikat, a hó
lev~t,„mm: a mi erdőktől ma már letarolt hegyeink, melyeket havasokká nem 
az ?rok ho ~vat'. hanem csal~ a havasi jellegü növényzet, mely magasabb bér
czemken elokerul. J?e a_ ~ulaJdonképi Pó-szabályozók, a Lago-Maggiore, Como, 
Iséo, Idr?, Garda _is h1~nyzanak a Tiszánál, mint jótékony víz-reservoirok, 
melyel~ kozt a legl~isebb is, az Idro 130 m. mélység mellett sokat el bír nyelni 
az árbol, hogy a vizek lefolyását megkéstesse. 2 

Dóczy, József szeri!lt _ 1830-ig a Tiszát ama folyók közé sorolták, a melyek 
eredethelyet homály fodi, mert annak forrásait némely írók Huszthoz mások 
Márma_:os-Szigethez tették közel: ~eza német ki-ónikás is azt mondja 1664-ben 
I.Insztrol, hogy me!le~te van a Tibiscus vagy Theissa forrása.s De már Dóczy 
orvend, hogy C~eremiszky Miklós mármarosi születésű orvos értesítése alapján 
h~lyesen ~ld~atJa meg_a magyar. Nilus eredete kérdését. 4 Nevezetes, hogy a 
Tisza forrasamak hollete felől tisztában volt már 123 évvel ezelőtt Timon 
S~muel, jézustársaság~ a~yja, ki munkájában így szól: Dno ejus fontes, alter 
mger, alter. albus. Ni&'n supra pagum, qui Fraxinus Campus (Körősmező) 
appellatus, m monte Nigro (Tserna), unde nomen trahit, tres scatebne; albi 

1 A Tiszaszabályozás alaphibája és ennek gyógymódja. 1887. 4. 
11 W. Hoffmann: Enclopaeclie der Erdkunde. I. 1864. 1093. 
8 Utazók kézi könyvtára. VI. 1890. 27. 
• Európa tekintete. IX. 1830. 31, 
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vero ad orientem spectantes quinque, in totidem Alpibus. Dísjunguntur 
sesqui altero milliario; sin extrema alpium adjicias, tribus. Concurrunt supra 
Salinam Rahoniam (Akna Ráho), fhiunt que M. pass. nulla commisti rivo.1> 1 

Vagyis <1két forrásfeje van a Tiszának, egyik a Fekete, másik a Fehér. A Fe
kete három cserm.elyből azon falu fölött ered, melynek Kőrösmező a neve, a 
Fekete (Cserna) hegyben; a Fehér-Tisza ellenben onnan kelet felé öt cser
melybő.l szedődik össze, ugyanannyi havasról. Egymástól való távolságuk 61/2 

rrif;, de ha az alpok széleit tekinted, csak 3 mf. Ráhó sóakna fölött ·ömlenek 
össze és 1000 lépésnyit haladnak együtt a nékül, hogy egyéb patakkal keve
rednének."1> · · · 
· - · Ehez csak annyit tehetünk hozzá, hogy a két Tisza-ág közül a hmiszabb

nak, a Feketének forrása az okola-csúcsi menedékháztól pár lépésnyire, sűi-fr 
erdőbozót közt, a legmélyebb erdei magányban 1203 m. magason buzog s 
egyszerü favályúból folyik; a Fehér-Tisza pedig Bogdánynál számos hegyi 
zuhogó egyesüléséből származik, 2 de legvékonyabb vízér-szálai az 1655 m. 
magasra nyúlakocló Sztohi határhegy oldaláig követhetők. Ma már a Tisza 
eredete fölött vitázni meg is haladott álláspont, noha Hátsek Ignácz a Fekete
éS Fehér-Tiszát megcserélve hibásan adja megyei térkép-gyüjteménye átnézeti 
lapján, 8 de mind a mellett Cseremiszky nevének megőrzése kegyeletszerü 
dolog, mivel ö saját utánjárása alapján mutatta ki kettős forrásfejét annak a 
folyónak, mely hazánk főere. 

A Tiszának adózó vízterület ugyanis, melyet Strelbitsky 153,560 0 kmé
terre számított, nagyobb mint magáé a Dunáé hazánkban; és mivel abból a 
vízbirodalorriból 75,960 [J km. a nagy magyar síkra jut, jellemzőjévé válik e 
folyó a nálunk legszembeötlőbb földirati egységnek, a nagyobbik magyar· 
Alföldnek, melyet hazánk sorsa intézésében az első és döntő szavazat illét· 
meg. 4 A hegyvidékre a Tisza folyó vidékéből bár 1040 0 kriléterrel több 
esik, mint a rónára, tehát a nagyobbik fél, de e terület ·földrajzilag nem egy
séges, mert a Mátra, agömör-szepesi hegyvidék, meg az Erdélyrészek, melyek 
sZivébe adozói völgyein a Tisza vízrendszere mélyen benyí1l, úgy hogy a Galga · 
és a Maros forrásfejei majd 500 km. távol . esnek egymástól, li-_ nem vonhatók· 
természetszerűleg egy kalap alá. ·Olyan a magyar folyó alföldi víz birodalma, 
mint maga a magyar nép; alig adja hazánk lakosságának 500/o-át, de mivel egy' 
a nyelve, egy a múltja: uralomra és kifelé való képviseletre van hivatva a túl
nyomó számban vele együtt élő egyéb ajkú lakosság mellett, rrielyet az anya- · 
nyelv és történeti múltban . gyökerező különbözés soha sem enged egygyé 
töm.örülni~ · ·· 

Ha a folyók pályáját úgy, a mint azt Ritter Károly a nagy geografus fölső, 
közép és alsó szakaszra osztva külön jellemző jegyekkel ·különböztette · meg, 
általában véve az emberi élet korszakaihoz hasonlitjuk, nem lesz a kép a 
valóhoz hűtlen. A fölső . futás ugyanis, hol a keskeny vízér még mint csermely 
szikláról-sZliklára csörögve, zajongva merész ugrásokkal Í'ont alá, a játszó gyei'
mekkor analogiája; a közép folyás pedig, mely mái· virágos rétek, zöldelő 
szántóföldek közt, rendesen kimunkált mederben, szelid görbületekkel méltó
ságosan hömpölyög-tova, a használni képes férfiú életszakának felel meg; a 

1 Tibisci, Ungarire fluvii notio. 1767 .. 21. 
2 Dr. Hunfalvy J. Egyetemes földrájz. II. 1886. 63. . 
3 A magyar szent korona országainak megyei térképei 1880. 
' Magyar Gea. 1881.. 53. · ·· 
5 Dr. Hunfalvy J. A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása. Ill. 1865. 297. 
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folyópálya ama része végtére, hol a már elszélesült víz lomhán te1jeszkedik 
szét és bizonytalan körvonalú partok közt jobbra-balra holt ágakat hagyogatva . 
halad, a tehetetlen, elgyöngült öreg kornak az eleven példája. 

, A~kali;i:i.~zzuk .e kaptát a Tisza futására és szembeötlik azonnal, hogy neki 
ba.r ~aJOS,. oromtelJes, de nagyon rövid i~júsága van. Ráillik, a mit a spanyol 
cz1gany __ (git~no) ~ond, hogy a mely folyó lármát csap, vagy kevés a vize, vagy 
sok a k?ve. A ~isza is, a .mint a hozzá csatlakozott víg gyermekfolyó társak
kal egyutt szebnel szebb vidékeket barangolt be s a Borsa, Latorcza, Csopán, 
Laborcz~, Bodroggal villás elágazásokat alkot, 2 melyek lerajzolása fejfájást
o~oz a terkép-készí.tőnek: még szülőföldjét, Mármarosmegyét el sem hagyva, 
hirtelen komolyodik meg, sőt a Bodrog- és Taktaközben már a kora vénség 
nyomai tünedeznek föl rajta, mert ott belső deltát épit. . 

Ilyen helyeken a főfolyás és annak mellékesei több áara oszolnak árad
mányos lapályukon legyező alakban sugároznak szét, sőt 

0

néhol valóságos ér
hálóz~ t~ai: e?ymás?;i ~ereszti.il-kasul fonódnak. 3 E fejlődési proczesszusra min tát 
Am~nka?,o~ es Azsiabol hoz E. Reclus a Mississippi, az Amazonas és az Eufrat 
folyo~ kozep ,sza~a.szár~l; n~künk ellenbe~ egész közel példákat szolgáltat 
Dunank Csallo-Csihz-Szigetkoze, hol a folyo Pozsonytól Komáromig 121 km. 
h~sszú s~akaszán közel félezer szigetet, zátonyt, homokpadot alkot; 4 vala
m,mt a Ti?z~nak Bodrog-Taktaköze, hol a folyóágak, erek, morotvák, sellők 
ku~zált v1zer, fo~adékot szőnek, hol ugyancsak tájékozott legyen még az ott 
szuletett hal~sz is, ~a abban az útvesztőben eltévedni nem akar, vagy vala
h?gy b.e ne bod?rOdJ?n a holt Tiszába .s különösen hogy Kenyézlőnél el ne 
vigye __ őt .. a c,saloka aramlat abba a Tiszaágba, mely az anya folyóval nem 
egyesul tobbe, hane~ elmegy a Bodrogba. Megesik a .Tiszán járó gőzössel nem 
e?yszer, l)ogy elves.z,ti ~aga alól ánizes időben az igazi medret és kitéved a 
retekre. Ugy mondJak ilyenkor, hogy keresni kell a sok víz közt a Tiszát. 

Megszünik bár Tokajnál a Tisza belső deltája, hol némely pontokon 93, 
vagy csak 90 m. a tengerszín fölött való maaassáa míg a maayar síksáaé 
átl 100 d 

, . , 0 Ol 0 0 

ag m., e UJ esest nem kap, mint a Duna Komáromon alúl; hanem 
továb? is oly ~omhán kígyózik Szeged felé, hogy malmai kerekeinek mozgását 
csak ~gy ~es~i észre a s.zem, ha előbb jól fixírozta. Csépánál ezért úgy tették 
csuffa a T~szat,, h_ogy mivel lassú folyása elég hajtó erőt a vízi malomnak nem 
ad, a partJára epitettek száraz malmot s azt ökör hajtotta mondja Jókai. Sőt 
Szegedt~l Titelig épen zsákutczába jut, melynek alsó nyllását a Duna sebe
sebben e~ soksz?r magas.abban is mozgó vizei zárják el. Ott azon édes tenger
nek, a mmt a nep nevezi, csekélyebb esésű a vize mint akárhány tóé a me
lyen folyó megy keresztül. A genfi tó ti.ikre pl. ott, hol a Rhóne bel~ ömlik, 
371 m. ma?asan f~kszik a tenger színe fölött, a hol pedig belőle kijön, még 
368 m„ esese tehat 118·72 km. hosszú vonalon csak 3 m. miből minden 
~méterre a~_ig )1!-t több 25 mm. esésnél. A Tiszáé sokszor ~ég csekélyebb; 
ilye~kor tortemk az meg, hogy visszatolja a Duna vize a hajókat a Tisza 
ágyaba, vagy a Temes hullámait föl Botosig.5 A mindszenti halászok is meg
különbözteti~ a .fölülről jövő Tiszaáradást attól, a melyet a Duna dagadása 
okoz, - pedig Titel légtávolban is 144 kméternyire van Mindszenttől. 

1 Hesse-Wartegg: Nord-A.merika. II. 1880. 50. 
2 Orsz. középisk. tanáregyesületi Közlöny. XVI. 93. 
8 E. Reclus: A Föld. I. 1879. 368. 
4 Ortvay T. A. magyarországi Dunaszigetek földirati csoportosulása. 1880. 4, 
• Természettudományi Füzetek. 1881. 149. 
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Ez az a fölfelé való folyás, melyröl Reclus "La Teneii czímű munkája 
magyar fordításához ki.ilön írt előszavában csodálkozva emlékezik meg. Lamm 
Jakab mérnök ez alapon természet ellenesnek mondta a Tisza folyását, 1 mi 
ha nem áll is, mert a minek természetes oka van, természetellenes nem 
lehet, - de hogy valóban rendkívüli és példátlan, az tény és ez oknál fogvást 
megérdemli a különlegesség elnevezés.t. Nagyobbik magyar Alföldünket elne
vezte egy olasz tudós c1földtengen-nek és nem helytelenül, - mert ha a 
"Steinerne Meen-ek, mint Vesztfáliában a sundwichi, Iserlohnhoz közel, vagy 
a berchtesgadeni a salzburgi Alpokban, vagy a krajnai Karst plateau-inak 
megmerevült tengeri hullámokhoz hasonlító alakulású kőmezői megszerezték 
magoknak a <<kőtenger)) elnevezést: úgy páratlanul csekély lejtősödésü Alföl
dünk fölülete is kiállja a hasonlatot a nyugodt tengersíkkal, melyet a Tisza, 
mint az egész Alföld hosszán végig nyújtott lejtőmérő, szemmel láthatólag 
igazol; mert midőn e folyó Mármarosból kiindul, másodpercz@kint 65 cm. 
sebességgel halad bár, de Ujlak mellett már csak 5-6 cm. a sebessége, 45 
kméterre alább meg már csak 2 cm. gyorsasággal folytatja útját Csapig, hol 
1 cméterre ~záll le és e sebességet is felére, meg harmadára olvasztva halad a 
Duna felé. Ugy hogy Herrich szerint a ki a fölső Tiszáról beszél, azt moso
lyognunk kell, mert olyan nincs. 2 

Elkezdi kanyargásait már Vislmél, a mint a 200 m. magast meg nem 
haladó síkra leérkezett. Ujlak és Námény közt csak fél akkora esése van, mint 
a Pó vizének a tengerbe való beömlésénél, hol azt az olaszok holt Pó-nak 
(Po stagnante, Po morto) nevezik; Török-Becse és Titel közt ellenben közel 
7 -szerte kisebb az esése, mint a Pó mortoé. A Pó vonala Casal-Maggiore táján, 
mely pont a Tisza szolnokvidéki szakaszának felel meg, 11-szerte nagyobb 
esésű, mint a Tiszáé ott és 22-szerte gyorsabban ömlik, mint a Tisza Török
Becse és Titel közt. A Duna és a Mississippi azon folyamok közé tartoznak, 
melyeknek esésök torkolatuknál igen csekély és mégis 7 -szeresen haladják 
meg ott a Tisza sebességét, sőt a Rajna·22-25-ször. Ez az oka annak, hogy 
számtalan a Tisza görbülete, sebes esésű folyó nem is ér rá jobbra-balra 
kitérőket tenni ; mások meg azt mondják, hogy folyása azért oly szertelen 
lomha, mivel szerpentinái túlságig hosszabbítják meg pályáját, - minél 
hosszabb, pedig ugyanazon két pont közt a lejtő , annál enyhébb annak a me
redekje. Es ez is igaz, mert akár a bagoly fejét ütjük a kőhöz, akár a követ a 
bagoly fejéhez, egy az eredmény. 

A Tisza hossza Ujlaktól kezdve a Dunába való beömléséig a víz sodra 
szerint méne 1034 km., völgyének hossza ellenben csak 600; a Körös és 
Maros-torkolatok közt a folyó 100 km. útat tesz meg 50 km. hosszú völgyben. 
Midőn Széchenyi István 1820-ban az ország vízszin-mérését eszközöltette, mely 
művelet 18 évet vett igénybe, az tünt ki, hogy a Tisza az összes európai vizek 
közt a legcsekélyebb esésű; csavarog is annyit, a mennyit alig egy-egy folyó 
a földtekén. A vezsenyi görbületről beszélik, hogy annak öblözete fölső része 
partján rendesen kikötöttek esténkint hajdan a faúsztató mármarosi románok 
és ruthenek, megfőzték ott vaci;orájokat, betakarták a parazsat, fölültek tuta
jaikra, úsztak azokon lefelé egész éjjel és másnap l'eggel az isztmusz másik 

• oldalára kikötve ugyanazon eleven zsarátnokból szítottak tüzet, hogy mellette 

1 Herrich K. A Tiszaszabályozás keletkezéséről, fejlődése és jelenlegi állásáról. 1873. 7. 
2 A Tiszaszabályozás és a szegedi válság. 1879. 17. 
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reggeliöket megfözhessék. Ezt a görbületet a jenői (78. sz.) átmetszés 1/ 4 rész
nyi.re rövidítette meg. 

Annyi a Tisza kanyarulata, hogy pálya-görbéjének a húrja, vagyis a tor
kolatától forrásáig vont egyenes, csak 1/s részt ad valóban megtett útja hosszá
ból, alig 460 klmétert. Ezeket a görbületeket a csongrádmegyei nép geologiája 
magának a következő regével magyarázza meg: Megvolt már egész világ 
teremtve; a hegyek, völgyek, kisebb nagyobb folyók mind a saját helyökre 
kerültek, csak a Tisza állt még várakozva az Úr zsámolyánál. ((Hát veled mit 
csináljak, szegény fejeddel ?D kérdé tőle a Teremtő. <1Csak bízd rám, Atyám; 
mondá Jézus, majd eligazítom én a sorsáb; elővette pedig arany ekéjét, elibe 
fogott egy szamarat és azt mondá a Tiszának, hogy menjen mindenütt az eke 
barázdájában utána. De mivel szerteszét sok volt a mezőn a czötkény kóró, 
mit a szamár nagyon szeret, hol az egyikhez kapott, hol a másikhoz, ide-oda 
rángatta az ekét, azért lett csavargós a Tisza barázdája, folyása. 

Ugyancsak szokatlan lassúságának kézzelfogható bizonyítéka az a rend
kívül vastag iszapréteg, melylyel kivált a zöldár idején a pa;tszegélyét beteriti 
és a mely kiszáradva, össze-vissza hasadozva meglepő analogiát szolgáltat a 
Szahara tavainak fenekéhez, hol a megszikkadt iszap csaknem szabályos hat
szögű alakokra pattogzik föl; szebkhának nevezi az ilyen koczkásodó tófeneket 
a puszták fia, de ilyen a Tisza árvizei részéről lerakott iszaprétegek repedezése 
is, egy-egy hasadék .30-35 cm. mély, 8-1 O cm. széles, úgy hogy vigyázatra 
van szüksége, midőn ártérben koczkáról-koczkára ellépdel az ember rajta. 
Olyan sűrű vízből ülepszik az le, hogy benne, mint a szegedi ember mondja, 
meg nem látni a kerékszöget, ha pohárba töltik; a folyóban fürdözőnek pedig 
a haja, szakálla sárga iszappal rakodik meg. · · 

Patzkó György 2 méterre becsüli az iszapréteg vastagságát, melylyel 1856 
óta ágyát a Tisza megemelte, 20 évi megfigyelése folytán ugyanis azt tapasz
talta, hogy évről-évre 5-20 cm. közt változik különböző pontokon medrének 
a magasodása. Ez az oka annak, hogy volt már Szegednél a Tiszának maga.:._ 
sabb vízállása is, mint az 1879-iki, mely a katasztrofát megcsinálta, de a 
jövőben is lesz, kivált a rohamos erdőpusztítás folytán

1 
mit a fölső völgyekben 

az ember vandalizmusa véghez visz. Aliquis kimutatja, 1 hogy az 1830-iki 
nagy függőjét meghaladta a Tisza áremelkedése. 

1855-ben 27 cméterrel, 
1860-ban 47 
1876 « 70 

1879-ben 110 cméterrel 
1881 • 140 
1888-ban 180 

Jó l~nn~ tudni, hol .lesz a megállapodás? Oda ügyekeznünk nem tanácsos, 
pedig aligha el nem Jutunk, a hol az olaszok a Póval vannak, mely mint Cuvier 
mondta, Ferrara városnál a házak első emeletével folyik egy magasságban; de 
még Lombardini szabatos lejtméréseiből is kitűnt annyi, hogy a folyó leg
magasabb vízjárása 2·75 méterrel haladja meg ott a várkastély udvara ~zíntáját. 

A Mississippi is számtalan görbületet alkot Kairó és Uj-Orleans közt való 
pályáján, melynek légtávolban vonható hossza 777 km. volna, · de belőle szer
pentinái 1956-ot csináltak. 2 A «folyók atyjaD azonban, a hogy az indiánok őt 
nagysága miatt nevezik, e hosszú útját folyton rövidíteni törekszik, mert gör
bületeinek keskeny nyakát, isztmuszát, sokszor váratlanul metszi át, legfölebb 

1 Budapesti Hirlap 1888. 145. 
2 Mark Twain: Leben auf dem Mississippi. 1888. 173. 

a deltáját tolja évenkint 80-495 m. közt változó hosszúsá~~an eHs~e a.mexi~ói 
.öbölbe. Vele ellentétben a magyar folyó mind tovább nyuJtozkodm toreksz1k, 
a mely életnyilvánulás különbözésn~k o~a kétségkívül az, hogy az, oczeánon 
.iúl való folyónak erős az esése, a mien.ke elle~ben sz?k:1'tla~ul cs~kel:y. 
.. Ha szőke Tiszánk mederváltozásaiban nydvánulo elettunemenyei.t, moi;i~
hatni fejlődése történetét veszsziik vizsgálat alá, fölötlil~, hogy nyu~ot~ p_artjait 
tépni kezdi már Tisza-Ujlaknál, hol a Batár-patak őt Tisza-Becs -kozs,e?.re szo
rítja rá és azt a pusztulás szélére juttatja; mint 2 év el~tt a lapok hírul ho~
ták~ nemsokára már a templomot és a paplakot veszi ostron;i alá a folY?; 
Folyik pedig ehez hasonló 1?-unka egész Tisza l:ossz:1'nt, de mi~t St~fanov1c 
mondja, szemeinkre nézve szi~te észrev,el~~tlen kis me,rete~~en, evenkmt átlag 
alig 2 cméternyivel, - a folyo mellett epult városok es kivalt .. a f~lvak azon
ban olyanok, mint a fecskefészkek, kevés évszázat mutat_nak fol mul,t ~y~n.á~~' 
kevéssé is érzik tehát a folyó előnyomulását. Ha ugyams 10-20 evi időko
zökben egy-egy házat elmos, annak a gazdája a község másik felén épít magá
nak hasonlót. 

A Tisza mederváltozása általában véve úgy történik, hogy Vásáros-Ná
ménytól Csapig éjszaknyugotra, azontúl állan?óan egyene~t nyugatra töi:e~
szik teret foglalni és a tapasztalás, megfigye.~es azt mu~~tJa, hogy ezen ir~
nyokba való fejlődésének oka csaknem egyedul abban rejlik, hogy baloldalrol 
jövő mellékvizeinek hatalmas lökés ereje készteti őt ez oldalmozgás megte· 
vésére. d, , "k 

Hogy a főfolyók nagyobb s~bességök .~set~n ~ódosít?lag hatnak a, o~o.i . 
pályairányára, sok példát szolgaltat rá foldgombunk szarazulatának ~zraJzi 
áttekintése. Hogy távolabbiakat ne említsünk, a fölső Duna mellékf?lyoi, . bár 
valamennyien derékszög alatt indulnak meg a ~rngyvidékből feléJe, m~nd
annyian megkisebbítik a szöget, a mely alatt bel~ omlenek; ~ Dr~vának mmd· 
két oldali · mellékvizei még szembetűnőbben igazodnak es simulnak oda 
főfolyójok irányához. E tünemény a fol)'.óvíz eleven erejének a ~yilatk~zata, -;
de ugyanezen oknál fogvást az is megesi,~, hogy. a ha~alma~kodo mellek~olyok 
szabják meg sok esetben a magok föfolyoJának rrányat, mmt a Dunánal ~rn,-
zánkban láthatni. , 

Európának nagyságra nézve ezen más?dik fol~ama a Rába, a Y ~g, a 
Dráva a Tisza a Száva beömlésénél egyenkmt és kovetkezetesen vesziti el a 
maga ~redeti i;ányát és a helyet~ f?lv~szi a .. b~le torl~oll? , me~lékfolyóét; Tite~ -
nél azonban nem a csöndes folyasu Tisza lokese az md1to erő, mely a Dun~t 
délszaki irányú csapásba tereli, ha~em maga az ö.reg_ Duna lejt .be ~ nagyo~bik 
magyar Alföld legmélyebb barázdáJába, melyet Titelig ?g~ul kizáro~ag a ~iszi:t 
használ. A Tiszára nézve azonban jóval fokozottabb mertekben nyilatkozik a 
mellékfolyók behatása, mint a Dunánál, -. miért ~ kiváltk~p.~n alk~lmas 
annak a föltüntetésére, mily pajzán játékot visznek _vegbe ~ .fekok veszitette 
adózó vízerek ha őket föfolyójok kellően fegyelmezm nem birJa, mert ez eset-
ben azok erődzakoskodása a szó szoros értelmeben kiüti a sodrából. . 

Ennek egyik főokát Stefanovic a?b~n leli, hogy a nal!tüzésnek .(insolatio) 
és az esőhordozó déli vagy délnyugati legáramlatoknak ny1~~abban kitett old~l
ról a hóolvadás mea a nvári . záporok erősebben duzzasztJak meg a mellek
vizeket, azok tete~esen · több törmeléket (detritus~ ~ordanak ;, e ny~mással 
szemben pedig a nyugodtabb lejtésű főfolyó engedm kenytelen es a ~okő ei;ö 
hatásával arányban oldalt kitérni. Példa gyanánt fölhozza a monarchia másik 
féléből .a Möll folyócská.t, mely a mühldorfi patak elől délnek hátrál; · az Innt 
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M~hlau é~ .Ba~mkirchen k~zt való 13·6 km. hosszú pályáján 2·275 kméter 
n~r~. szon~Ja delnek a hegyi patakok vizével rázúduló törmelék; nagyobb és 
előtt;ir:k. ismeret~sebb példákul említi Dunánk bécs-komáromi, . valamint 
ro;111ama1 ~zaka~za1t; ~~e~. ~ellé ráadásul a Pó és Ganges folyókat, melyek 
mmdan~yian delre. l~Jtőso~ő hegysorok mentén vonulnak végig s az onnan 
lezuhogo zavaros vizű folyok nyomása elől délfelé hátrálnak meg. 

, . Ha egy-e~ se?es, old~l-vízér törmeléke, midőn a csekélyebb esésű főfolyót 
elen, ,akkora kite1:ie~es~ olt és ?ly szívós állományúvá fejlődik, hogy azt a 
főfolyo sodra elmos~1 ke:ptele~: ugy _az ~kép keletkezett törmelék-kúp, előre 
tolt delta :r:iag~t a fofol~o ~ebet te~eh a tulso oldalra és ha a folyó ugyanazon 
oldalon. al~bb ,1s hasonlo ke~ződ~eny:iyel találkozik, megtartja kitérült irányát 
t~vább1~ is,, sőt ?setleg meg fejleszti. Ezt ugyan Sonklar von Instadten a 
Bill fo~yocskara 01vassa rá, mely főfolyóját az Innt Innsbrucknál eaészen a 
S9l~te~n hegylánc~ láb~ho~ s_zorítja, 1 de egészen ráillik a Tiszára is: melyet 
kulonosen balpart1 mellekv1zei kormányoznak útján a jobboldaliaknak ebben 
észrevehető szerepök alig van. ' · 
. Hogy Tiszánk valóban ~yen kényszerűség hatása alatt él, szolgáljon 

bizonyságul ,a geo~ogok amaz mdokolt nézete, mely szerint évezrek előtt a 
magyar fo!yo, a n;imt Husztnál a hegyvidékből kilépett, azonnal délnek csa
va~odo~t es Fertő-Almás, Szatmár-Németin át az Ér folyó medrében Arad 
f~le: leJtetj. Igazolta ~zt. 1877.~b~n . ma~a a Kraszna folyó is, midőn magas 
viz~1t az Er, a Berettyo es a Korosok volgyén Szarvasnak vitte le a Tiszába. 
H~Jdan azonban ~r-Diószeg és Arad közt majdnem egyenlő közökben derék
s~og alatt ,4 ragado folyó t~~adta ~ldal?a, melyek a hegyvidékből sok törme
leket szálhtottak alá, hozzaJok pedig 5-ik társ gyanánt Aradnál a Maros csat
lakozott, alább pedig a Béga és a Temes, - de ez utóbbi azóta eltorlaszolta 
önmag~ előtt_ a régi útat s ma déli irányba csavarodva a Dunának tart.2 

M1g ,a Tisza. a maga r~ndes 2/a méteres mérföldenkint való sebességével, 
mely kmet:renkmt 88 ,mmete~·nek felel meg, csöndesen kígyózott tova, a ha
talmaskodo Maros kmeterenkmt 3·3 méternyi eséssel lökődött oldalába és ez 
az eleven erő, a több~ ~. f.olyóéval ~yesülten, melyek összes vízvidéke 
69,740 0 km.,, a Marose kulon 43,807 LJ km., évezrek óta folytou működik; 
n,em cs?da .tehat, ha oly hatalmas és egy czélra törő szövetségesek támadásá
tol. derekszog alatt oldalba kapatva, annyi kőtörmelék és fövény elől, a meny
n~t .~zek a i;nag~s, E:~élyrésze~?i:íl. és Biharból rázúdítanak, folyton nyugot 
fe~e ~gy~kez1k l~1term es .menelrnlm, - gátszakadásainak nagyobbik százaléka 
sz~nten epen ~ J?bb p~rtJára esik. ~ülönösen pedig a Maros dolgozik akkora 
erővel, holp' v1deke ~ar magasabb is lett, mint a Körösöké, melyet keletindiai 
származásu homologia folytán Stefanovic Körös-Pentshabnak nevez. 

Ső~ úgy látszik, h~jd~n a T~~z~nak több. ily hatalmaskodó mellékfolyója 
volt,' m~nt.ma. A mellekv1zek kozott, mondJa dr. Szabó József,B melyek az 
erde~~:esz1 hegyehől szakadnak alá, találni nagy számmal olyanokat, melyek 
a ~o;ossel, a Marossal párhuzamosan vezették egykor vizeiket a Tiszába. 

·HaJdumegyében Nán~s és Balmaz-Ujváros közt sok elhagyott folyómeder 
van, melyek egyes erei voltak a Tóczó, Kodár összeömlésök után a Kondoros 
alább a Kösüly, mely e vízeket a Hortobágyb~ vezette, - a Kodár azonbai~ 

1 Rundschau für Geographie. 1883. 21. 
2 

J. Stefanovic: Ungarns Strornre"'ulirungen. 1883. 97. 
8 

Egy continentális emelkedés és ~ülyedésről Európa délkeleti részén. 1862. 13. 
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valamikor Derecske felé tartott és a Kálló-ér fölső folyását képezte, melynek 
egyes mélyedéseiben ma is víztükrök csillámlanak. De m?st, mint Bé~es.sy 
László mondja, kisül ottamezéí, mióta a Tisza árja a hortobágyi pusztát nem Járja. 

Egy régibb folyás medre a világosi hegyeknél kezdődik, Elek és Kétegy
háza mellett a kígyósi és eperjesi pusztán keresztül Gerendásra megy, hol egy 
éjszakibb ággal egyesül, Gerendástól Csorvásnak tart és J!ajdú-v.ölgy ne~et 
kap. Szélessége itt helyenkint 570 m., Csorváson alul elágazik, egyik fele de}
nek irányul és a Szárazén:el egyesül ; a másik nyugotnak tart, To~·nyán es 
Ujvároson keresztül jut Derekegyházára, hol ismét ketté szakad, egy1~ Szeg
várnál, a másik Szentes táján vész el a tiszai kiöntésekben. Egy másik elha
gyott meder ugyanazon vidéken az említett Szárazér, mely a le_gtöbb t~r~épen 
legalább részben föl van tüntetve, mint pl. a melyek Kogutowwz Mano ugy~s 
keze alól kerültek ki. 1 Kezdődik Paulisnál, tart Csanádmegyén keresztul 
Tompa és Mezőhegyes közt Tót-Komlósnak, Orosházának s Ujvároson túl a 
vásárhelyi pusztákon enyészik el. Temesvár és Buziás közt 18~2 juliusban 
magam is 5 elhagyott folyómedret olvastam meg, melyek valamikor a Bega 
és a Temeséi lehettek. 

Ha e folyómedrek mindannyiát külön vizek pályáinak nem akarjuk is 
tekinteni, - pedig a hajdan magasabb Erdélyrészek ~ét~égkívül több csapa
dékot élveztek és ehez képest bővebben is ontották vizeiket, melyek marad
ványa a tósorozat,2 a Maros és Szamos vízvidék ez összekötője Tord~-Aranyos, 
Kolozs és Szolnok-Doboka megyékben, - hanem csak olyan ((vad1>J·knak, a 
hogy az arabok ázsiai és afrikai sivatagaik elha.gyott folyómedreit nevezik és 
a milyeneket a Tisza mai mellékfolyói időnkint használtak ágyakul: még .~~.on 
esetben is igazolnak annyit, hogy főfolyójokat különböző korszakokban kulon
böző pontokon támadták oldalba, minélfogvást annak nyugot felé való kitérí
tésén eredményesen munkálkodtak. Ma is csak e módon, de már kiképzettebb 
mederben működnek a Tisza baloldali mellékvizei. 

A Szamos, mely 21,780 D km. kiterjedésű vízbirodali;nából más?dper
czenkint 53 mm. sebességgel és 4000 köbm. vízzel lép be V1tk~nál _a T1sz~ba, 
azt éjszaknyugotnak szorítja. Dier Lajos szerint a Szamos annyi, mmt száJa a 
mai Erdélyrészekirnk és ezen a szájon ömlik ki a bérczes haza földtörme~éke 
a magyar mélysíkba s ezt folytonosan töltögeti. Szatmár ma a Szamosnak Jobb 
partján fekszik, de hajdan nem az volt a folyóhoz való fekvés~. A most egye
sült Szatmár és Németi külön két város volt, őket a folyó egyik ága választotta 
el egymástól; a i~égi Szamos-ág helyén ma utcz~k, ~ertek, házak v~nnak cs~k 
a föltöltődött talajnak némi alacsonys,ága mutatJ~ meg, ho?1 ott h_i:tJdan !oly~
ágy volt. Az Ombod falu alatt ~etté valt Szamos Job_b pa_rtJan fekudt, Nemeti, 
míg Szatmár a királyi vár a szigetben, a Szamos k1sebb1k ága menten volt, a 
hól most a kálvária áll. 

Sőt már Tisza-Becsén alul, a Szamos beömlése előtt észrevehető, mint 
szorítja a Tiszát éjszaknak a Túr patak. Azt mondja bár Petőfi róla : 

«Ott, hol a kis Túr siet feléje, 
Mint a gyermek anyja kebelére>, 

de biz a kis Túr úgy neki ront, hogy ledönti anyját a lábáról. Beregmegye 
határa 8 ponton került Tiszán túlra, pedig föltehető, hogy a folyó képezte 

1 Magyarország megyéinek kézi at\as~a. 1890. 42-45. 
2 N épsz. természettud. előadások gyűJteménye. 15. 1879. 11. 



h~tárát, mikor ,a y~rmegye kikerekítése végbe ment. Kerecseny és Mogyorós 
· koz.t Bereg h~~ararol bement Szabolcsba és pedig régen történhetett ez mert 
mai morotvái is már Szabolcs területén vannak. Timon Sámuel a ·mults~ázad
b~n az~ mondja, ho~ ~radáskor a Tisza Kis-Váradot körülveszi. A Tisza 
v~gye ,aradmá?y,~alaJát .~tt-ott ~O ~éternyire tehetni s benne mindig olyan 
cs.iga- ~~ kagylohe.Jak kerulnek folszmre, a minők a jelenlegi folyó és álló vize· 
~~~· ' . ~ . . 

· . Így dolgoz~ak a B~rettyó~. Körösök, Maros, sőt a Béga is; valamennyien 
a ~isza ~?al partján rakják le tormelékeiket, ő enged a nyomásnak, de adózói 

. mmd~nutt a sarkában vannn,k. Kimagyarázható ebből a sok álló víz tó mo
?sár, ~n_gov~ny ~épződése. A debreczeni artézi kút furásáná] iszapot, bo~okot, 
edesVIz~ csiga- ~s ~mlmaradványokat hozott .föl a fúró. Biharmegyének van
nak meg. mocsa~·ai nagy számmal. A bácskaiak térképét adja Petrovits 1 és 
azt mo~dJa f~lőlo~, ho?Y a Duna árjaiból nem kapnak vizet, mert áthatlan 
a?Y~gi~~teg, vala~ztj~ e~ őket tőle, hanem észrevehető rajtok a Tiszának minden 
viztukor valtozas.a es mgadozása, noha a Dunához esnek közelebb. . 

Ott, h.ol a _Jobbról jövő vízerek a Tisza nyugotnak való hátrálását meg 
n?m e.ngedik, mmt. a Zagyv~tó1 a Sajóig és Tokajon fölül: ott a mocsárképző
des a jo~? ~arton is előkerul, - tovább délnek ellenben a Ferenczcsatorna 
to1·~ola~aig mkább csak a balfelén, úgy hogy az említett bácskai tavak .kivéte
l~kul valnak be, ,de egyk?r a Tisza ágyába fognak kerülni. Mindenütt hagyott 
~i.ssza D?-ocsárt, l~pot a T~sza, !".merre csak valaha huzamosabb ideig folyt; sőt 
arndásai alkaJmava} ma. is e~a~j~ a.zo~at vízzel tehetsége szerint, noha ugyan
azok ~ ~?llekfolJ'.:ok b,ők~z:use~eból is nyernek táplálékot, mely azután csak
nem kizarolag ?lpai:olg~s tltj~n }uthat be a vizek nagy körfogalmába. A Tiszá
nak nyugot fel? valo van~orlasahoz. adatokat szolgáltatnak ama már régesrég 
elhagyot.t folyome~rek, sőt. helye,nkmt mívelés alatt álló lápok és árkok, me
lyek .a ~is~a ~alfele.!l a foly?tól 3.0.:--.50 km. t~volsági;a keletnek minden jobb 
speciahs terkepe~ folle~hetők, kulonosen pedig a régiebbeken. 
. . IJyep?k t~rk~pgy.űjteD?-ényemben :.1. Kipferlingéi, 2 melyek a Tisza pályá
ját T~rpatol}~tehg tun~etik_Jöl; 2; 01·Mnyi Ferenczy Józsefé, s hol a folyó 
pályáJa B.~uatol, Szegedig kovethető. 3. Egy hadi térkép,4 melyen a Tisza 
folyása .'.l'os~egtől a Ferenczcsatorna torkolatáig van föltüntetve. 4. A Magyar 
.áll,am k?zuti, vasuti é~ vizi térképe. 4 A Tiszának Szeged-Titel közt valószaka
s~ar~ nezve le~tanulsagosabb azonban a <1Temesvarer Bannat11 czimű két régi 
~erkep, az.egyik 1_723-1725, a másik 1761-ről~ mind a kettő a bécsi csász. 
es · kll'. birodalmi hadügyministerium levéltárában őrzött eredetéről vett 
másolat. 

E~ek összehasonl~tásából fölötlik, hogy nem rég idők óta bement a Takta 
Ze~plenbe, az anya T~sza. Borsódba Tisza-Lúcz alá. :f>olgár és Csege közt a 
SeJpe~ lehetett a régi Tisza ágya. Hajdani leirásokban nádasokat, tavakat 
találm .a Hortobágy pusztán, mocsári vadak, különösen kócsagok otthonát 
n~gy Ti~~a áradásakor csónakokkal járták a pusztát s a 'Hortobágy folyó~ 
ketkereku malma volt Debreczennek, .- most nagyrészt legelő, sőt aszályos 

1 
Természéttri.dományi Közlöny 1883. 459. 

2 Ober-Ungern I., .II., III. 
8 

Pest-Pilis-Solt megye és Kiskunság földképe 1834. 
4 

A hadsereg állásai a temesvári áayú-ütközet alatt 1849. augusztus 9-én d. u. 4 órakor. · ,, 0
' 

5 1887. III., IV., VI., VII., X. 

években épen koplaló az gulya, ménesnek egyarán~. A„ Kösü~1 vag~ Iqlsi 
folyásnak is gyakran hiányzik ma a vize. Csege és Tiszafured ko~t egesz s?r 
C meg S alakú morotva (mortua) görbület jelzi a Tisza egykori kanyarait. 
Tisza-Szőlős ma már csak holt-ág szomszédságában van, még tovább maradt 
az ánya folyótól Tisza-Szent:Imr~: , . , „ „ , , , 
, . Régi térképek szerint T1sza-Ors meg a folyo oblozetei;iel all, mely Halá
szitól nagy kanyarulatban Dersig halad és Tinórd nevet viselt; Kun· Madaras
nál is van eUi.~ayott folyóágy, mely mindkét .végén el van ,v~a: ~ kun
hegyésit Kakat vagy Kakadnak nevezték és a Tiszának egy masik Mirho nevű 
fokából a taksonyi pusztán folyt ki. Szolnokon a :'á~· utol~ó ~ar~dványá~, ~gy 
nagy kőtuskót a Tisza áija 1879-ben mosott ~i es le is. dontotte. A Szajol, 
Czibakháza és Csépa melletti ágak már rég kihaltak. Mmt a Tudományos 
Gyűjtemény 1826-ban mondja, gyakran megtörté!1ik, ho~ M?zőtúrr?l S~arvasra 
csónakon lehet menni mert nemcsak a Berettyo, de a Tiszanak Kis~ es Nagy
szeg nevű ága is nedv~sítvén lapos mezejét, esős időb?n jnkább .tóna~ látszik, 
mint folyóvíznek és a mezőket néhol fertős helyekke valtoztatja. Tisza-Vár
}lonyüyai szemben egy gyűrűszerű elhagy?tt folyó~gy van, ~öldv~r még ne~; 
rég a főfolyó mellett volt, Tisza-Ugnál egesz patkoforma mely~des találhato. 

· . Kecskemét törvényhatóság hatái·területéb_ől elmosott a Tisza már vagy 
.8 ·holdat és a város ugi révháza ma már harmadik l~elyen ép~lt, kettőt elnyelt 
a folyó; a fölső alpári átmetszés ellenben, hol a Tisza keletibb ágat k.apott, 
nagyon .nehezen fejlődik. Cs~ngi·ádon m~r egész ház-s_or dűlt be a Tif?z~b~ 
lassank1nt. Szentes mellett Tisza maradvany a Laposto, melyet ma Lapisto 
v~gy Fertőnek neveznek. Mindszent község éjszaki oldalán <1tófenélrn-nek 
ne~eznek egy nagy lapost, melyen 1857-ben láttam még a ~isza fölhasadozott 
száraz iszapját de mint mondták, mélyebb víz járta azt haJdan, - most ter
mészetes, hogy csak kelői vannak, mert az ártértől 1860 óta töltés választja 
el. Vele átellenben · azonban 1876 ápril 8-án óriási gátszakadás esett és a 
Pallavicini uradalomnak 18000 holdra te}:iedő rétségét és szántóföldeit borí
totta el a víz a Tisza jobb felén Csany és Anyás közt; és cs~k n~~ n~hez~n 
lehetett szakértelem közbejöttével is az árt régi medrébe vISszatentem, meg 
1877-re is maradt belőle 2000 holdnyi vízfölület, mely partj~in egész ősré~ 
(prairie) keletkezésére nyújtott alkalmat, mint azt a Termeszettudományi 
Közlöny 1878. évfolyama 347-354. lapjain leírtam. Hódmező-Vásárhely 
hajdan a Hódtótól téli napkeletre volt a tó görbületénél, hol mé~ 70 év el~tt 
is láthatók voltak templom- és sánczromok, 1809-ben egy knpta, valammt 
egy kút került szem elé. Maga a Hódtó egykori Tisza meder maradványa.2 

. A Tudományos Gyűjtemény azt mondja, hogy ezelőtt mintegy 25 .Cma 88~ 
esztendővel Szegeden a prófontház mögött levő vízállás közepe táJán régi 
templom alapjait ásták ki; szintén úgy a város mostai~i ~~joija b,első ;égé~ek 
átellenében, az Eugenius sáncza oldalában hasonlo e:pulet szele~ es mely 
alapját hányták ki a földből. Ezen helyek is azt mutatják, folytatja tov~bb, 
hogy a hol régenten a földnek száraz és magas színe. v~lt, .?tt ~ost már r~sz
szerint vízállás, részszerint alacsony hely van a tobbi kornyekre .s. a Tisza 
:vizének szinére nézve. Nagy kérdés, nem alkotott volna-e az 18!9-iln katasz
trófa után a folyó magának ~llandó medert a városon keresztul, ha ember 
fölött va1ó erővel nem iparkodnak a szegediek a Maros oldalnyomása alatt ott 

1 :ij:(,)µi,ol)m J, Pest-Pili~-Solt·Kiskún megye fali térképe 181.9. 
· 2 Tudománros Gyűjtemény 1819. II. 35. 



erősen sinylö folyót régi medrébe visszaterelJi? A Tiszának itt erl'e való haj
· 1~ndóság~t ~á.r rége~ben fölismerték s azt előttem Magyar Gábor szegedi 
.fögym~asmm1 igazgato 1874 őszén barátságos beszélgetés közben jelezte. 

Mmt a }apok hoztá~, megmondta. 1889-ben Lóczy Lajos, hogy a szegedi 
bed~lt rak?do partna~ m1 a ~egföbb baJa; az t. i. hogy ·a Maros egész erejével 
nek~ fekszik, - a Tisza fejlődés törvénye ismeretében járatlan politikusok 
ped~g az _ 01:sz~gházban egyszerüen geologiai processusnak, a nehézkedés 
hatasánal{ rot~ak. fo~. Ug;ranazt mondták tehát, a mit a jeles geolog, de csak 
hatá:ozatlan lnfe1ezessel Jellemezték a tünetet, a melynek annyi közelfekvő 
oka ~s foka ".an. E~mek konektivuma gyanánt a szegedi új híd alatt és tőle 
lefele 130 m,et~rnyire, a Stefania sétatér előtt 180, a pénzügyi palota előtt 
50 ~· hossz~sagban 1~0? waggon koczkakövet szóratott a folyammérnökség 
a„Tisz~ s,odraba. 1889 e".1 deczember végéig a köpartba 19000 köbm. termés
kovet ep1~e~tek be, a 20-ik ezret jégről hányták a folyóba, és mint Hajagos 
Imre, az ep1tö munkát ott vezető kir. mérnök nekem mondta meglátszik a 
Tisza ~o~ra munkáján ennyi korrektivum hatása a jobb parton.' 
. Jo .is ~olt a magyarság metropolisát, így biztosítani és egyidöre talán fog 
IS, a?1:1Yl szilárd kőanyag e~l~!lállást kifejteni a Tisza nyugot felé való törek
vesev~l s~emb.en ott, de lutunk az, hogy hasonló műveletet idönkint a jövő
ben isi;ietelm kell. Példa rá m~ga a szegedi vár, melyet a rekonstrukczió 

. a~kalmaval le~o~;i.tottak: Ez az ~rpádház királyai idején a folyóval szemben 
b1ztonságbar_i e:r.ult, Zsigmond csaszár-király felesége Borbála· gyakran far
·sangolt falai kozt; a XVI. században újra épült és mint Tinódi Sebestyén 
énekelte: 

Csuda-bölcsen · rakták, 
Kinek pá1ja uincsen, 
Mondják, az országban; 

de bizony a Tisza alapjában támadta meg a csoda-bölcs építményt és bírt 
vele, 1,~6~-ban már egészen az alapját törte. A sámson-apátfalvi csatorna 
bogárzo1 resze 10 km. hosszúságban 1890 áprilban dűlt be és a Szárazér sza
bályozó társulatnak mintegy 50000 frt a kára. 

. Zenta fölött, a régi keleti öblözetet nem épen rég. iszaposította be a Tisza, 
mmek_k?vetkeztebe;i a budsaki félsziget, mely azelőtt bácskai · föld volt, most 
torontah lett; a varos alatt 1889-ben a 93. sz. átmetszésnél 1800 m. hosszú 
vonalon p~rts?lyedés állt elő. Ezen alul 1/2 órányira volt Bátka falu, melyet 
Homa_nn terkepe (l 720-1730) még föltüntet, de ma ott csak téglatörmeléket 
tal~lm; a falu n~gy része már a Tisza medrében van, mely mindig jobbfeié 
terJed.

1 
Azt tartJa a nép, hogy Zentánál a Tiszában levő kis sziget alapja 

_azoknak a harczosoknak tetemeiböl keletkezett, kik 1699-ben ott az ütközet 
alkali;nával fúltak ;ízbe. ~zekér Joakim 1805-ben, mint mondja, önnön maga 
szemelyesen megnezte, midőn Erdélyből Olaszországba utazott.2 · 

, T~rontálban Csóka, Tisza-~zent-Miklós az anyafolyó mellett voltak, ma 
a~tol ~avol keletn~k. egy hosszu holt-ág mellett vannak. Nagy idők előtt a 
Tisza atp'a N~gy-fük1r_ida ~ellett vonult, látni Ludasnál későbbi morotváját, 
ma pedig Adanál folyik. Visnofszky Sándor, a fölső torontáli ármentesítő tár
·sula~ segédmémöke Nagy-Kikindán a humusz-réteg alatt kavicsot látott s azt 
a Tisza elhagyott medre maradvánJaul tekintette ott mindenki. Kiszáradt 

~ Iványi J. Bács-Bodrog ·vármegye 'földrajzi és történelmi helynévtára 1889. 30. 
Magyarok eredete II., 1808. 298. . , . 

folyóágyak vannak Ó-Becse és Basahíd, Csurog és ~e~encze köz~. T'órö~-
. Becsén 1885 nyarán az úgynevezett Beregben, a b~1Jas1 (96. sz.) ~tme~sze~ 
szélesítése alkalmával 11/ 2 m. mélységben Constans es ~I. Cons,tantms .ro11:1:a1 
császárok korából érmeket találtak egy urnában, pár lépessel oda.bb pedig tor
ténelem előtti tárgyakra bukkantak, köztük egy őskori vadkecskének 11:1:eg
munkált de már átkövesült szarvára. Ez utóbbi lelet sokkal mélyebben fekudt, 
mint a ~·ómai maradványok és a szaru petrificatiója azt bizonyítja, hogy a 
Tisza sok századon át rajta keresztül hömpölygeté hullámait. 

Ez adatoktól függetlenül Salamon Ferencz azt mond~a, hogy Pris~sék 
idejében, az V. században, a Tisza keletibb folyás;í vol~, mm~ ma;, de ~gya 
éjszaknak sem vala annyira elszorítva a S~amostol. HaJdan _Ki~_-Var~a i;r18% ~ 
Tisza jobb partján állt, de már Max Sch1mek 1788-ban ke~zult terk?p~n, 
meglátszik a várostól nyugatra a keskeny folyómeder, mely azota anya Tiszava 
fejlődött, minek folytán Kisvárda mintegy varázsütésre tiszántúli várossá lett. 
A 40-es évek kezdete előtt még Fényes Elek is fölpanaszolja, hogy sokat 
szenved annak határa a Tisza kiöntéseitől. 2 Hasonló fenyegeti Szegedet a 
Maros részéről; ha az ott lakó kemény, víz-veszedelem edzette szegedi ember 
megengedné, a Maros nyugotra téi~tené a Tiszát a városon fölül ~s az.~ tiszán
túlra varázsolná át szintén, - pedig az Aranka, mely a Marosbol Fonlaknál 
szakadt ki és délnyugotnak indulva átfogót képez a Maros-Tisza háro:i:isz~gé
·ben, hasznos leeresztő volt, megakadályozni képes azt, hogy a Maros .es, T1s~a 
egyesült árjai ne Szeged utczáin keressenek magoknak lefoly~st. H~b~ztatJa 
is Stefanovic, hogy ma az Aranka medrében aranyos repc~evetes sárgall.~k.„ . 

Elhagyott folyómedrek, morotvák figyelembe vételevel adtak kulfoldi 
szakértök véleményt ill. Károly királyunknak egy tiszai csatorna építése iránt, 
melynek terve az 1722-iki országgyűlés előtt fordult meg ~s Dob1 J?.ebrecze~, Csongrád lettek volna. érintő pontjai. Századunk 40-es éveiben keszult Besze
des József műszaki támogatása mellett József nádor biztatására a Feh.ér
Körösböl kiszakadó Nádorcsatorna 11/2 millió frt költséggel. A szatmáriak 
Vécsey báró érveire hallgatva, Lamm J. mérnök terve szerint, mely szintén 
útba ejtette a rég elhagyott pályaszakaszokat, úgy kívánták volna vízves~élyeik 
elhárítását eszközölni, hogy a Tisza-Szamos-Krasznából 20000 km. vizet az 
Ér völgyén és a Beréttyó Sárrétjén akartak Csongrádig levezetni. Ugyai:ezen 
módon tervezett Stefanovic árlevezetö csatornát a Szamosból; Szatmártol az 
Ér völayére menne az, keresztül metszené alább a Berettyót Nyárád mellett, 
a Sebe~

0

-Köröst Gyéres és Ugra közt, a Fekete-Köi'öst Nagy-Zerindnél, a Fehér
Köröst Kis-J enönél, a Marost Hódosnál, a Begát Temesvárnál, a Temest 
Csákovánál, a Berzavát Denta mellett s a Podporány völgyön áthaladva a 
Karas medrébe lépne és úgy érné el a Nera torkolatán keresztül a Dunát. 

Remekházy Károly 1888-ban figyelemre méltó tervével 8 alulról kezdei~é 
a levezetést szintén régi folyópálya szakaszok fölhasználásával. A Temes folyat 
Ligettől Po<lporányon át az Alibunár útba ejtésével a Ifaras ágyába vez~tné, 
hol a deliblati homoktorlasz, e kiszáradt belső delta, akadékoskodása előtt a 
'fisza torkolata Palánkánál volt· a Marost Paulistól a Bega medrébe, Kis
Csanádnál pedia újra fölelevenítené az Arankát. A Töz folyót és a Fehér
Köröst bevezeti~é Pécskánál a Marosba, a Szamost pedig Szatmártól az Er 

1 Oesterreichisch-Russisch-Türkischer Kriegsatlas. 
· 2 Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja stati!l.Z-
tikai és geografiai tekintetben. IV., 1839. 821. .. , . 

8 Nehány szó Alföldünk folyóvizeinek szabályozasarol 10. 
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medrébe. Végül még csatornát ásatna mindjárt Szegeden alul, mely a .. Tisza 
vizeit Valkány, Csenye útba ejtésével Giládnál adná át a fönnebb kijelölt Uj
Temes csatorna medernek. Jó lenne azonban megtoldani a tervezetet . egy 
tokaji csatornával is, mely a Hortobágyba torkolna és Szabolcs szomjas síkjait 
látná el nedvességgel. 
. . . Olyan helyváltoztató folyó, mint szőke Tiszánk, sok van a földtekén; de 
azok. legtöbbjét részint a százados talajingadozások késztetik erre, mint az 
éjszak-németországi folyókat, melyek bár jobbról ezedik föl nagyobb mellék
::vizeiket, mégis a Visztulán kezdve az Emsig valamennyien jobboldali folyó
szomszédj9k egykori medrében járnak s annak torkolatát használják föl lefo• 
lyásul. * Ugylehet, hogy a Tiszára, mely serpentináit legerősebben nyugot 
felé fejleszti, nemcsak a Föld tengely forgása hat eltéritő erő gyanánt, de a 
.talaj-oscillatió is, mert a nagyobbik Magyar-Alföld ma sülyedőben van. De 
e két .erő, daczára hogy a földrotatió következtében keletkező oldalnyomás 
nem jelentéktelen, mert az a fenékre való nehézkeclésnek Babinet számítása 
szerint az éjszaki féltekén 0·0001 része, karöltve sem hoz létre olyan szemmel 
látható eredményt, mint az oldalfolyók nyomása. 

Olyan folyók sem hiányzanak, melyek a Tiszához hasonlóan mellékvizeik 
részéről szenvednek nyomást. Így van a Mississippi nyugot felől beömlő mel
lékfolyóival, a San Francis, White, Arkanzasz, Red-River-rel, melyek táma
dásainak valóban engedni is látszik, mert a keleti fönsík peremét 15 helyt 
ostromolja és egész folyása mentén nem szünik meg balra kitérni. Ezt azonban 
nem az oldalfolyók munkájának róják föl ott, mert közhiedelem szerint azok 
lökését a folyók folyója kellő gyorsasága mellett föl sem veszi : hanem az 
Egyesület délkeleti részében constatált százados sülyedés eredményének szok
ták tulajdonítani. Előázsiában a Tigris folyót hasonlókép ostromolják baloldali 
mellékvizei, a Kis- és Nagy-Zab, az Adhim, a Dijala, a Kershah, a Karun; de 
a sebes folyású Tigris, mely a keletiek képes beszédében Ritter szerint <colcsó 
tevehajtó» nevet visel, szintén képes ellensúlyozni mellékfolyói oldalnyomását. 

· ,figyelemre méltók Stefanovic nézetei a folyók medre fejlődés törvényé
ről. 0 a Tisza éjszaknak való nyomulása okát abban ismeri föl, hogy innen·ső 
oldalán olyan rivalis adózója nincs, mely a délfelől jövő Szamos munkássáaát 
paralizálni bírná. Azt mondja tovább, hogy a folyóágy fejlődésének iránya

0

az 
uralkodó szelek csapásirányától is függ; minélfogvást annak kiképződése oly 
módon esik meg, a mint a vízmeder egy vagy más világtájék felé irányúlt. 
A Tisza délnek menő szakaszáról azt állítja, hogy Tokaj és Becse közt való 
vonalán az uralkodó délkeleti széláramlatok hatása alatt, mely azt ott 4.5 °, 
sőt helyenkint 90° szög alatt kapja oldalba, teszi meg nagy görbületeit; Becse 
és Titel közt ellenben, hol e szélirány a folyómeder hosszában, vízfolyás elle
nében halad, teljesen hiányzanak a szerpentinák, minélfogvást ott a folyó
pályának másnemű alalmlásmódra ad szabadságot. 

Ez állítással szemben a térképek a Becse és Titel közt való folyósza.kaszt 
csak oly gazdagnak tüntetik föl görbületekben, mint a Tokajig vagy tovább 
terjedőben. A szabályozási 95-101. számú, tehát 7 öböl átmetszés itt történt 
mindössze alig 50 km. hosszú folyóvölgyön, mint azt Herrich <e Tisza átnézeti 
térkép»-e 1873-ban föltünteti. Stefanovic ezt a magyarországi délkeleti szelet, 
mely ő szerinte a mellékfolyók részéről, valamint a rotatió törvény hatása 
alatt munkált mederváltozásoknak segítségül jön, koshavának nevézi · a kir-

1. • ·' ~ ' 

* H. Guthe: Lehrbuch der Geographie _t87~. 5f7. 
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giz tatárok nyelve jube néven ismeri azt és úgy szól felőle, hogy kivált a napé.j 
egyenlőségek idején 3-4 hétig szokott dühöngeni, pl. 1882. őszén szeptember 
10-21 közt 12 nap és éjen át dúlt Délmagyarországon. Ezt a budapesti szél 
megfigyelés csak annyiban igazolja, hogy akkor 13-19 közt, tehát 5 nap fújt 
délkeleti szél, az is csupán 21/2 átlagos erősséggel, a mekkora ugyan sok vál
~ozást nem okoz, geologiai faktornak meg épen be nem válik, mert még a 
3-mas számmal. jelzett erősségű szél -is oly mérsékelt légáramlás, mely a fák
nak csak gyöngébb galyait mozgatja. 

Temesvári, aradi, szegedi, kecskeméti, budapesti megfigyelések nem iga
zolják azt, hogy Alföldünkön a délkeleti szél uralkodó volna; inkább beválik 
olyanul az éjszakkeleti, melyet a nép ((vak Tamás))-nak nevez, mert a két 
Tamás (decz. 21 __.:_29) közt. gyakori és azt mondja ' felőle, ·Jiogy az <e anyjáról 
fúj». De ha valóban lépnének föl, még pedig domináló számban és erélylyel 
nálunk, ezek valóban hatalmas hullámtorlaszokkal ostromolnák a Tisza jobb 
partját, magát a medert pedig a bele sodort homoktenger folyton nyugotnak 
terelné. Ha az az erő valóban segítségére jönne a mellékfolyók nyugotra ható 
munkájának, baljóslatú lenne az az Alföld1~e nézve és végzetes a Tiszára; mert 
minél inkább kitér az nyugotnak, annál hosszabb lesz az útja és gyöngébb 
az esése. 

Ha a Szamosnak 114 m. magasságban fekvő nulla Vízállásától a baziási 
63 m. magas nulláig egyenes vonalt húzunk, a víz esése kméterenkint 13 cmé·
tert tenne, a Tisza mai esése azonban csak 81 mm. átlag véve. Minél cseké
lyebbé válik pedig a folyó esése, annál rohamosabban töltögeti föl medrét és 
annál kevésbbé fog abban nagy víz alkalmával megférni, - de nyugotra való 
mind hosszabb kitérésének az is lehet a következése, hogy megszakadozik a 
víztükre; mint az Amu Derjáé, melynek alsó szakasza Tészben a karakumi 
sivatagban hal el. Stefanovic azonban nem az egyedüli, ki a szelek hatalmát 
oly eredményes geologiai tényezőűl tekinti; találkozott olyan nézet is, mely 
a fjord- és riasz-képződést, e mélyen bevágódó keskeny tengeröblök kialakulását 
szintén hasonló erők, még pedig a délnyugoti uralkodó szelek működésének 
róta föl eredményül. 

· Mivel Tiszánk e fejlődés-processusa, mondhatni betegsége * csaknem 
egyedül. álló tünemény a föltekén és 22000 D km. kitérjedésüre becsült meF 
lék mocsárainak keletkezés magyarázatául a külföld geographusai elegendőnek 
tekintik jelezni általában véve azt, hogy törmelékkel telt ágyába mellékfolyói 
csak-akkor léphetnek be, mikor a tükre alacsony: úgy nem csodálkozhatni 
azon sem, hogy a Tisza áradásai részéről okozott bajok elhádtása végett kül
földről beh ivott szakértők tanulmányaikban gazdagodva térnek ugyan haza; 
de részünkre oly csalhatatlan recipét írni nem képesek, a melynek alkalma
zása különleges fejlődés törvényű Tiszánk életnyilatkozatait kedvezőbb irányba 
terelhetné; pedig a sokszor sujtott Tiszavölgy létérdekei igazolják legvilágo
sabban, hogy. az árvíz áldása átok is lehet ott, a hol azt a természeti jótéte
ményt kezelni nem tudják. 

Ha csak arra gondol a folyók partján lakó ember, hogy ellenök védekez
zék, szolgálatába szegődtetni ellenben elmulasztja: akkor csak teher a bővíz, 
holott áldásul adta a természet, hogy a gazdagság bő forrása legyen az a vele 
élni. tudónak kezében. Cowden Éjszakamerikában nemcsak a hatalmask.odó 
niellelivizek rövidebb levezetését · indítványozta a Mississippi áradások ellen~ 

'" Peschel-Leipoldt: Physische Erdlmnde II„ 1880. 398. 
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szenréül, hanem első sorban azt, hogy a congressus reservoirokat épittessen, 
hol a földuzzadt ár megvárhatja, míg a békés lefolyás sorra rá kerül. A mi 
hidrographusaink közt is elegen foglalkoznak a Tiszára nézve hasonló életképes 
tervekkel, de szavok a pusztában hangzik el, a töltések emelése ellenben 
nyakra-főre megy, pedig az nem .fogja a Tisza völgye árvíz-veszélyeit keves
bíteni; sem a Tiszát megakasztani abban, hogy föltartóztathatlanul nyugatra 
ne törekedjék; e~ ·rá nézve ma vaskényszerrel nyomakodó törvény, melylyel 
szemben fölebbezés nincs. 

3. 

A TAVI RÓZSAK MÚLTJA ÉS JELENJE. 

Dr. STAUB Mórucz-tól. 

Egy fényes, tekintélyes család, a tavi rózsák családjának történetét akarom 
előadni, összeszedvén az ide vonatkozó okmányokat a természet adta gazdag 
irattárból. 

A családnak mai nap köriilbelül 53 sarja van, melyek egyesithetők nyolcz 
nemzetségbe (genuszok), jutván mindegyiknek ma kisebb-nagyobb birodalma a 
föld kerekségén. 

. A legtekintélyesebb köztük a Nymphaeá-k nemzetsége, melynek egyik ága, 
a Castalia nevü alcsoportja 1 az egész északi földgömb mérsékelt és hideg éghaj
latu regióját lakja. 

. ~gy másik, a sarjakban leggazdagabb ága, a Brachyceras nevű alcsoportja 2 

a déh félgömb melegebb övén telepedett le; ezt követi a harmadik, fajokban 
ismét szegényebb ág, a Hydrocallis nevü alcsoport 8 a központi, de leginkább 
a dél_i Amerikában. Az egész ó-világot, kivéve ennek hideg táját vallja birodal
mának a negyedik, de sarjakban az előbbinél még szegényebb ága, a Lotus 
nevü alcsoportja; 4 két sarja pedig egészen elszakadt nemzetségétől, melynek 
fenmaradt pompáját az egyik a tropusok alatt csak szűkhatáru fejedelem
ségben őrizte meg; ez a Jl.~'ljmphaea gigantea Hook. Dj-Guineában és Észak
Ausztráliában; a másik pedig, a Nymphaea fiava Leitn. a még tropikus mele
get és nedvességet nyujtó Floridában székel. 

A Nymphaeák nemzetsége után sarjakban leggazdagabb a sárga tavi 
rozsa, Nuphar nemzetsége, mely az északi félgömb még ama zordabb részét 
is foglalja el, melyet a kényesebb Nymphrea már kerül.5 

Van még egy nemzetség, a Brasenia 6 nevü, mely Európát kivéve szintén 
az egész földet já1~ja be; a többiek többé-kevésbbé szűk határu birodalmakat 
vallanak magukéinak. Ilyen a hires Nelumbo nucif'era Gartn. (Nelumbium 

1 Eme csoporthoz öt fajt számitanak ; köztük van a közép-európai N_1pnphaea alba 
L., a mi kjizönséges tavi rózsánk; az észak·európai N. candida Fresl.; hasonló elterjedést 
mutatnak Eszak-Amerikában N. odorata Ait. és N. titberosa Paine. 

2 Ide tartozik 13-14 faj; köztük van a Nymphaea coerulea Sav., a llires •kék 
afrikai lotosz >>. 

. s E csoportba nyolcz faj tartozik. 
4 Mindössze 3-4 faj van ; ezek a Nyrnphaea. Lotus L., a «fehér afrikai lotosl\• ; a 

nagyváradi püspökfürdő disze a N. the1·malis DC. és N. dentata &hurn. Délkeleti Azsiá· 
ban e csoportból ismeretesek N. pubescens W. és N. rubra R.oxb. 

& E genusznak hét faja van. 
6 Egy fajjal : Brasenia pui-:pui·ea casp. 
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speciosum Willd.), mely délen Eszakkeleti Ausztráliát, észa~on -Chinát és ·nyu
gaton a Kaspi tengert ismeri el határainak; hasonló nagyságú területe.n lakik 
ennek testvérsarja, Nelumbolutea Pers. az uj-világ tropikus övében, mely terü
lete, de tágasabb határokkal a Cabomba nevü nemzetség négy sa~:ja is foglalja el. 

Az új világ tanyát nyujtott még a tavi rózsák . Jegcsodálatosabbikának, 
ugyanis a két méter átmérőjü levelű Victoria regia Lindl.-nak, mely egy-két 
testvérsarjjal az Amazon-folyó . csende~ebb folyású mellékfolyóiban egy-két 
méternyi sekélyekben tenyészik; megemlítjük. még_ a Victoria-nemzetség he
lyettesitőjét, a déli és középső Kelet.Ázsiában lakó Euryale ferox Salisb.-ot és 
a nemzetségek fölsorolását befejezhetjük a szű_k határú Barclaya n_evűvel, 
melynek három faja Pegu, Borneo, Malakka és Sumatra .szigetein honosak. 

A tavi rózsák családjának eme elterjedéséből, a mi~t ez mai nap előttünk 
isrµfír~tes, két nevezetes tényre irányul figyelmünk; ugy,anis mindenekelőtt 
tap~sztaljuk azt, hogy a család főszéke mai nap Délmnerikában van, mert nem 
kevesebb mint tizenhét sa1ja lakja és ha a család-életrevalóságát megtartotta, 
akkor uj nemzetségek és uj sm;jak ott az uj világ déli felében vehetik szár ma- . 
zásukat. 

Másrészt azonban azt is tapasztaljuk, hogy a család sarjakban leggazda
gabb (32) nemzetsége, a Nymphreák nemzetsége az egész földön van elszórva és 
ez kétségtelenné teszi azt, hogy e nemzetségnek és vele együtt az egész családnak 
magas geologiai kora van és hogy őseinek száma is tekintélyes lehetett. 

Mindenesetre föltünő jelenségnek kell tartanunk azt - a mi ki nem zá1ja 
azt, hogy a jövő megczáfolja -, hogy három, fajokban szegény nemzetség 
vagyis genusz, melyek közül kettő közös területen tenyészik, - tehát egy és 
ugyanazon föld szülöttjei - mindéddig ősöt fölmutatni nem tudtak. Ezek a 
Barclaya három faja és a csak egy-egy faj által képviselt Brasenia és Euryale 
genuszok; ellenben a palrnophytologiai kutatásoknak köszönjük azt, hogy 
jelenleg majdnem 20 olyan fosszil maradványt ismerünk, melyek többé
kevésbbé nagyobb biztossággal az élő Nymphrea-genusz sarjaival összehason
lithatók, sőt azonosithatók és ezek közül nem kevesebb mint kilenczet egyene
sen a nagyon is elterjedt fehér tavi rózsával, a Nymphaea alba L.-val hoznak 
összefüggésben. 

Ezek a következők: Nymphaea p(J,rvula Sap., N. polurrhiza Sap., N.. 
Doris Heer, N. lignita Web. et Wess., N. Charpentieri Heer, N. Dumasii Sap., 
N. arcticia Beer, N. Ludwigii Casp. és Carpalithes nymphaeoides Beck. . 

Legnkább a vizek iszapjában rejlő gyöktörzsük ama részük, mely legalkal
matosabb a kőzetben való megmaradásra, az edénynyalábok rajta észrevehető 
sebhelyei engedik meg a biztos meghatározást; ritkábbak a levelek, a gyümöl
csök és végre a magvak; de valamennyien a megtartás amaz állapotában van
nak, hogy a fosszil tavi rózsák a legjobban meghatározott és a kritikát leg
inkább kiálló növénymaradványok közé tartoznak. 

Kutatván ezen kilencz fosszil faj jellegeit, geologiai korát és elterjedését„ 
négy nevezetes tényt állapithatunk meg, úgymint 

először azt, hogy a mai nap is nagy elterjedésű Nymphaea alba L. typusa 
már a harmadkorban lépett föl; 

másodszor azt, hogy a fosszil tavi rózsák túlnyomó száma a harmadkor 
oligoczén nevű korszakára esik ; 

harmadszor azt, hogy a taví rózsák nemzetsége elteijedésének határai a 
harmadkorban sokkal északabbra mentek, mire nézve Nymphaea arctica Beer 
fogyatékos voltának daczára a megozáfolhatlan bizonyitékot szolg!1lla.tja. E n.ö-
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vénymaradványt ugyanis Spitziíerga harmadkori rétegeiben, a Staratschin 
foknál találták; 

• negyedszP-r azt, hogy a harmadk-0r tavi rózsái méreteikre nézve jóval fölül" 
multák a mai nap élőket. - -

- Említést kell tennem még más két harmadkori tavi rózsáról, mely szintén 
mostan élőkkel összehasonlítható. Ezek egyike a N.'lfmphaea calophylla Sap. 

· Gróf Saporta leírja e növényt a francziaországi felső oligoczénkorú ·réte-
gekből. Levelei 25-30-35 centiméternyi hosszuságúak meg szélességüek~ 
alakjok kerekded, a nyél beilleszkedése nem esik a levél közepébe és a levél
lemez maga felső felét "jobban kifejlödöttnek tünteti fel, mint az alsót, mely 
két tompa, csak keveset kinyuló fülben végződik. - -

Az ilyen alakú levelek, nevezetesen a Nympliaea genusz Lotus nevű alsec
tiójában fordulnak elő és pedig ennek N. rubra Roxb. és N. dentata Thwn. et 
Schum. nevű fajainál. Kár, hogy a fosszil levéltöredékek a levél szélén álló 
fogakat nem mutatják egész teljeseégükben ; a mennyire láthatók, hegyes fogti.k 
állottak ott, melyeket nem mély öblök különithettek el. 

Nymphaea calophylla Sap. leveleivel nagyságukra és erezetük minősé" 
gére nézve tökéletesen megegyezők egy másik fosszil faj, a Nymphaea gypsorum 
Sap. levelei. - · -

Az ép levelet, melyet gróf Saporta az Aix melletti gipszlerakodásokból 
lerajzolt, 24 cm hosszu és ép oly széles, alakja tehát kerekded ; a nyél itt 
sem esik a levéllemez közepére és egészen a levéllemez alsó harmadáig huzó· 
dik a ~öz, mely a levél tövének két fülét csekély távolságra elkülöníti egymástól. 

· Es most nézzük a két fosszil levél erezetét ! - -
• A -levéllemez közepét elfoglalja egy erős - a legerősebbik valamennyi 
között - ér, mely utjában elágazván, mindkét oldalán 5-6 oldaleret hoz 
létre, melyek a középérrel meglehetős hegyes szöget képeznek és felső részü · 
kön hasonló módon, villásan ujból ágaznak el. A nyél beilleszkedésének helyén 
a főér tövének mindkét oldalán számos mellékér indul ki sugarosán és ezek 
közel egymáshoz állván; valamint a főér és ennek oldalereiri_ek módjára, sziri· 
tén villásan elágazván, végül a levél széle felé a finom erecskékből álló villák 
egész rendszerét hozzák létre. Összekötő erek az erezetben keskeny, nagy 
mező~et alkotnak, melyeket ismét finom, ferde lefutá_sú erek _hidalnak át. 

Ez az erezet az· élő Lotus erezete, de ennek fogazata más mint Nymphaea 
calophylla Sap.·é; N. gypsorum Sap. pedig ismét épszélű és ilyformán megint 
a Nymphreák Castalia nevű alcsoportjára emlékeztet. Mindazonban e két 
fosszil levelet mások hiányában Nymphaea Lotus L. és N. thermalis DG~ 
ősvilági rokonainak tekinthetjük. - -

- N.'lfmphaea Latos L., az afrikai ccfehér lotoSZI) és N. thermalis DG., a 
cimagyar-lotosz>> faji önállóságát illetőleg már többen nyilatkoztak. Jó soká egy 
és ugyanazon fajnak tekintették; míg végre De Candolle 1821-ben elkülöni· 
tette -őket egymástól, mely véleményhez 1883-bari Simonkai Lajos is járult. 1 

E szerző De Candolle diagnosisaihoz még azt is teszi hozzá; hogy a ma
~yar Nymphaiát ké(féle le1:elei is teszik különbözőnek a Nílus növényétől; ujabb 
id~ben azonban a Nymphreák monografusa, Caspary R. ismét egyesítette egy· 
massal-.2 -

1 _Természettudományi Közlöny, :XV. p. 34-0. _ 
-

2 A. EJngler n. K. Prantl, Natürliche Pflanzenfamilien, III. Th . . 2. Abth._ p. 8. 
1888. - Magam e tanulmány -fogalmazásánál Nymphaed Latos L. · eredeti 'példányaival 
nem -rendelkezvén, 1l' kérdéshez nem -szólhatok. , · - -
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Ha igaz Casp_ary ama nézete, mely szerin,t Ny~iphaea dentata SchJI'm., az 
ősvilági N. calophylla Sap. utóda, nem egyeb mmt N. .Lotus L. valto~ata 
(Spielart); akkor igaz lehet az is, hogy Nymphaea thermalis DC. az emhtett 
ősvilági tavi rózsák rokonságába való. . , . , __ , __ , __ 

A Nymphaea genusz Latos nevű alsect10Janak to_rtenete a novenyek tor-
ténetének egy másik nevezetes tényére figyelmeztet mmket. 

Mig a Castalia alcsoport fajainak ősei tropikus. vagy en~él le,ga:á,bb i:e~ 
sokkal mérsékeltebb éghajlatban tenyésztek, ~e az idők f?lytan be~ll? eg~aJ!~ti 
változásokhoz annyira tudtak alkalmaz~~odm, h~gy ;n_~1 n_ap, az ~ es, UJ v1~ag 
mérsékelt sőt arktikus övein belül találjak meg letezesuk folteteleit, ugy mmt 
Nymphae~ alba L. Közép-Európ~ban, }j. candid~ lj'resl. - melyet néi;ne~y 
szerző csak az előbbi alfajának tekmt - Eszak-Europaban; N. odorata Ait. es 
N. tuberosa Paine Észak-Amerikában; addig az_ alk~lmazkodás e;n_e k_épe~
sége hiányzott a Lotus alcsoporthoz t~rtozó faJol~nal, mert" a __ reg1 folclrol 
mindinkább visszavonultak egészen odáig, a hol meg ma az osok megszokta 
meleget és nedvességet találják. Tekintélyes nemzetségük csa~ egyet!e~-- eg! 
áaát haayták hátra Európában, és pedig hazánkban, a nagyvárach pu~pokfurdő 
f;rrásában, mely 28-34 R. 0 -nyi hőmérsékét megtartván, megenge~1 a N. __ ther
malis DC.-nak még mai nap, hogy vegetatív részei oly robuszt habitust oltse-
nek, mint őskori és jelenkori törzsrokonai. . 

A két alcsoport ezen különbsége, erőteljesebb kifejlődése mutatkozik a 
következő összehasonlításban is : 

Castalia: 
a csésze erei gyöngék, 
a külső porzóknak nyujtványa van, 

a gyümölcslevelek nyujtványai vonal
idomú hosszukásak vagy tojásidomú 
hosszukásak, 

virágzáskor lL legbelsőbb porzók előbb 
nyílnak meg, 

a pollen bibircses vagy rövid tüskés, 
magvak meglehetős nagyok, símák, 

Lotus: 
a csésze erei kiállók, 
a porzóknak alig van nyujtványa, __ . 
a szirmoktól köz által vannak elkulo-

nitve, 
a gyümölcslevelek nyujtványai lela

pult hengerdedek, vonalidomúak, 

a porzószálak megmaradnak a gyiimöl
csön, 

majdnem valamennyi porzó egyszerre 
nyílik, 

a pollen sírna, 
magvak szőrösök, 
a levéllemez öblösen fogazott, 

nappal virágzók, éjjel virágzók. 

Az eddig említetteken kivül van még egy egész sorozata a fosszil ma~a~
ványoknak, melyeket az élö nymphaiák egyíkével sem lehet párhuzamba alli-
tani; ilyenek a . 

Nymphaeites microrrhizus Sap. (gyöktörzstöredék, Sa~nt-~ ean-de-Gar-
guier), N. palaeopygmaeus Sap. (gyt. Armissan), N. Brongmarti C~p. (gyt. 
párisi eoczén), melyhez a Carpolithes ovulum Brngt. nev~í. magvakat is s01:ól
ják; N. Weberi Casp. (gyt. bonni oligoczén) a. Ca1pol,ithes granulatus Ji~ eb. 
nevü magvakkal, melyek azonban. Nuphar, Vic~oria ~s _EU1yale n;iagva1val 
rokonságot mutatnak; N. thulensis Beer (gyt. es _levelt~re~ek, S.P1~zbei:~a), 
N. tenera Beer (lev. Kelet-Szibéria) és végre N. saxonica Friedr. (gyumolcstore· 

XXV. Vdndorgy!ilés Munkálatai. 
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d~k, ~ornstedt), mely Ny11iphaea Arnazonum Jlllart et Zucc.-mal és N. devo
niensis Hook.-sel mutatja még a legnagyobb hasonlatosságot. 

A lotoszékéhez hasonló sorsban részesül a Victoria nemzetség két-három 
sarja is. Általános föltünést okozott, midőn a harminczas években híre járt 
annak, hogy az 1837. év. első napján Schomburgk Róbert a tropikus Ameriká
ban (Brit-Guyana) óriási levelű, két méternyi átmérőjű levelű tavi rózsát fede
zett föl, mely Nagybritannia királynéjának fényes nevével lett kitüntetve. Arány
lag kis területet foglal ma el e királyi növény, birodalma csak az Amazon-folyó 
csendes folyású mellékvizeire szorítkozik. Nem érdekes-e ilyen körülmények 
közt ama tény, hogy báró Ettingshausen C. és Gardner 1. St. Sheppey szige
tének köz~peoczénkorú rétegeiből Victoria Sheppensis és V. Nojadum név 
alatt fosszil magvakat sorolnak föl? Minthogy nem tehető föl, hogy a régi har
madkorban is bizonyos növényeknek csak elszigetelt s egymástól messze fekvő 
területei voltak, a mint ezt ma némely növényekre nézve tapasztaljuk, magá
tól következik azon föltevés is, hogy azon földségen, mely Victoria regia L. 
mai hazája és Sheppey szigete között fekszik, Victoria őskori rokonai még föl
találhatók lesznek. 

A németországi (( W etterau)) nevű vidék fiatal mioczénkorú barna szené
ben n~gy s~ámmal. tal~ltak J;iizonyos .magvakat, melyeket Caspary tüzetesen 
hasonhtott ossze Victoria regia magvaival. 2·7-2·9 mfm hosszú, 1 ·7-1 ·9 m/,n 
szél~s, vastag, tojásidomú vagy henderded·tojásidomú magvak ezek, melyek 
a m1kropyle végén valamivel hegyesebbek vagy szélesebbek, mint az ellenkező, 
a ch~laza végén. A raphe is fölismerhető, a mint végig húzódik a mag oldalán; 
a m1kropyle végén pedig fekszik a fedél, melyet a mag csirázásakor levet és 
rajta fölismerhető az apró, majdnem veseidomú hilum. A mag ezen alkotása 
egészen emlékeztet Victoria-éire és e hasonlatosságot növelik még bizonyos 
histologiai sajátságok, a mennyiben mindkettőnél a legkülsőbb sejtréteg sza
bálytalanul álló, nagyöblű sejtekből áll. A különbség, melyet a szerző fölhoz
hat, csak a fosszil magvak héjának vastagságában, szarunemiiségében mutatkozik. 

Caspary Holopleura Victoria-nak nevezte el és hajlandók lehetünk, e 
magvakban Victoria ősét látni, ha Holopleura nem lepne meg minket Európá
ban való sokáig maradása ~Ital, mert a svájczi interglacialis lerakodásokban, a 
dürnten-i palaszénben ismét találták azokat. 

Holopleura-nál még érdekesebb ama sajátságos tipusz, melyet gróf Saporta 
beható tanulmányai alapján jól ismerünk, neve Anoectomeria. 

Hatalmas rhizomája volt e kihalt növénynek, mely rhizomán a kicsucso
rodások alakjában látható levélpárnák is gigantikus méreteket értek el. Rajtok 
a le~él nyele vissza~a~yta edénynyalábjaina~ nyomait,mutatván négy nagy, 
szabalytalan alaku legiaratot, melyek kettenkent elrendezve egyenlőtlenek, t. i. 
a két alsó s?.k~al ~agyo~b \6-8 '1m) a k.ét .felsőn él alig 2 mfm). Eme nagy lég
csatornák kozott lathato meg egy igen kwsmy, hosszukás, keskeny és e csopor
tot körülveszi 18-20 tojásidomú vagy elliptikus kis légjáratok koszoruja. 
A levél párna lejtőjén látai a gyökérszálak sebhelyeinak sorozatát, melyek eleinte 
csoportosan, aztán kettős sorban, - számra nézve 19-24, néha 30 is -van
nak elrendezve és pedig olyformán, hogy a levélnyél nyomától való távolsággal 
nagyságra nézve is fölülmulják az előttök állókat. 

A levélnyél négy légcsatornája ehendezésének említett módja elkülöníti e 
tipuszt az igazi Nymphrea-tipusztól, melynél a levélpárnán hat ilyen nagyobb, 
·de nagyságra nézve különböző légcsatorna kettős sorban áll a kisebb légjára
tok körén belül. · 
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Anoectorneriakerekded-ellipsoidalis 30-40 o/in hosszú és 25-35 Cj,,1 széles 
levelei Nyrnphaea alba L. és Nnphar littewm Srn.-éi között állanak, de ezeknél 
jóval nagyobbak. A levéllemez alsó része gyöngébb kifejlődésü, mint a felső, 
fülei egészen a levél alsó részében fekvő központig terjednek, tompák, kissé 
elállók. A levélnyél beilleszkedésének helye a levél közepén, alúl van. A levél 
széle ép. Az erezet vallja még Nymphma tipuszát, de inkább Nymphaea scuti
folia DC. és N. rufescens Guill. et Perrot, két afrikai tavi rózsáéra emlékeztet, 
mintsem hogy N. alba L.- és N. Lotus L. -éra. 

A virág részeit is ismerjük, ha mindjárt, fogyatékos voltuk miatt, nem jól. 
Tudjuk, hogy a csésze három levelü volt,* a szirmok és a porzók a magbon 
felületén állottak és e sajátságok ismét közelre viszik a tipuszt a Nymphreák 
tipuszáboz. 

A typusz érdekes voltát növeli gyümölcse is. Ennek legnagyobb szé
lessége 4·5-5 °fin és így szintén nagyobb Nymphaea alba L. csak 3 °fin 
nagyságú gyümölcsénél. A gömbölyded, k{1pidomú bogyót tekintélyes bibe
korong tetézi, mely korongot legalább 30 bibe alkotja. A bibék és gyümölcs
levelek rendes száma az élő Nymphmáknál 16-20 és csak Victoria regia 
Lindl.-ná1 32 és meglehet, hogy ez utóbbi Ancectomeriá-nál is a rendes szám. 
A mi által azonban a gyümölcs Yalamennyi élő nymphrea gyümölcsétől eltér, 
ez oszlásának módja, mert a fosszil maradványok a lenyomatban való elhelye
zése azt gyanittatja, hogy e bogyók megérés után elliptikus szelvényekre estek 
széjjel. A Nymphreák érett bogyóitól vagy tokjaitól tudjuk azt, hogy szabályta
lanul repednek fel. 

E gyümölcs magvai is mind nagyságukra, mind alakjokm nézve eltérők a 
Nymph!Pák magvaitól; jóval nagyobbak emezekéinél, inkább Nupbar-éihez 
hasonlítanak, nevezetesen Nuphar advena Ait.-éihez. 5-6 mfm hosszúak, föde
lúk és rajta a mikropyle a hilum nyomával, valamint kissé előálló rapbéjuk 
van. Mindazonáltal lényegesen térnek el Nuphar magvaitól is, minthogy a 
külső kéregréteg sejtjei a helyett, hogy sokszögiiek volnának, mint egy finom 
háló burkai, hosszukás sorokban vannak elhelyezve. 70-80 ilyen sejtsort lehet 
a. mag felületén megkülönböztetni, mely sajátság által ismét Nymphreára emlé
keztetnek, de ennél minden egyes magon csak 60 ilyen sor olvasható. 

A leírt tipusz a francziaországi oligoczénben bőven fordul elő, söt válto
zittait is ismerjük (A. Renaulti Sap„ A. nana Sap.); de nagy elterjedés~ is 
lehetett, mert megtalálták a Svájczban, Haring mellett Tirolban ( Palaeolobium 
haerú1giannm Ung„ mert a Ieguminosákhoz tartozó gyümölcsének magyaráz
ták), Hrastnigg mellett Krajnában és végre Leoben mellett Stiriában is, tehát 
mioczénkoru lerakodásokban is. 

Alaptipusz-e az Ancectomeria, melyből mások vették eredetüket, vagy kihalt 
tipusz-e, vagy él-e még valahol ? Mind oly kérdések ezek, melyekre felelni tar
tózkodunk. 

Történeti fe.itegetésemben még adósnak maradtam egy felelettel; hiszen 
előre bocsátottam azt, hogy az élő tavi rózsák földrajzi elteijedése megengedi a 
család magas geologiai korára való következtetést és ime még eddig nem ismer
kedtünk meg az eoczénnél idősebb korból való fajjal! 

A palaiophytologia erre is megadja a feleletet. Van a családnak még egy 
sa1jakban szegény nemzetisége, mondom sa1jakban szegény, mert mindössze 
csak kettőt ismerünk belőle. 

* Nymphaea alba L. virágjának négy csészelevele van. 



, Az egyik .a hires .''ázsiai l?tosz)) Nelumbo nucijera Gari?i· vagy régibb 
neven Nelumbium speciosum Willd. Mai nap lakja a délkeleti Azsia és a déli 
Au~ztrália folyóit, nevezetesen ezek torkolatait; nyugaton egészen a Kaspi-tóig 
terJed. Rózsaszínű virágjainak a kelet-ázsiai népek kultuszában eleinte Schi
wának, ?tóbb Buddh~nak. lévén szentelve, már a régi korban jl~tott nevezetes 
s~erep es ennek tulaJdomtandó ama nézet is, hogy az egiptomiak is vallásos 
tiszteletből hozták volna be hazájokba. Az ujabb vizsgálatok máskép deritették ki 
a dolgot. 

,A növény a per:.1sák berontása előtt alig létezett Egiptomban, ők ültet
hettek a szent es kedvelt lotoszt a meghóditott föld vizeibe és e nézet mellett 
szó~ i::nég. az is'. h?gy Nelumbium nucifera Gartn.-t még eddig nem találták meg 
a re,gi egiptom1 suokban, hanem e .helyett a halottak koszorúiban mindig talál
hat? a Nymphaea _coern~ea Sav., ntkábban a N. Lotus L. Szintúgy tudva van 
az is, ho/?y ~z eg1pto.m1 emlékek képirásában az ázsiai lotosz nem szerepelt, 
hane:r:i m1r:d1~ az emhte~t ké~ Nymphrea-faj, melyek sokszor még ma is, öt 
ezer ~v„ ml~Han alakra es szmre nézve egyenként fölismerhetők és egymástól 
~egkulo?boztethetők: Az egipton:iak, meglehet, megkedvelték e növényt szép
sege;. talan ~akorlati haszna miatt is, mi a japániakat is inditotta arra, hogy 
hazaJokba vigyék át, sőt az amerikaiakat is és az emlitett okokból kedves lehe
tett a ró~ai.a~ előtt is, midőn lábukat megvetették Afrikában, mert tudva van, 
hogy az azs1ai lotoszt a papyrussal együtt nagyban tenyésztették és Pompeji 
városának falfestményeiben is találko~unk vele. 

, Dymock azt mondja:, hogy Nelumbium nem igen izletes magvait mint táp
lálo anya~ot n~gy mennyiségben ~zállitják Perzsiából Bombayba; Korshinsky S. 
el!enb~n ige~ izl~teseknel~ mondJa a magvakat és Japánban még keményitőben 
dus rh1zomáJát is kedvelik, mert édes izű és a növény ugyanazon részét Bir
mában még főzeléknek is használják. 

Ma e. növény Egiptomban már nem található, mely körülmény Schwein
furth szermt arra mutatna, hogy Egiptom azóta hidegebb lett; de ennek ellent 
mo?danak 4sche~·s~n P. és Thiselton-Dyer W. T„ minthogy a növény jelen
legi :r_iy;igati ha~aran: .Astrachanban való előfordulása az éghajlatnak ilyen 
apada~at nem b1zonyitJa: De meglehet, hogy Schweinfurth-nak igaza van, mert 
Kor~.hinsky S. azt mondJa, hogy Astrachanban a mocsarak legtöbb növénye a 
le~~ozonsegesebb. európai fajok közé tartozik, kivéve Nelumbium nucifera 
Gartn. var .. caspium-ot, mely azonban szemmel láthatólag kihalófélben van; 
most m~r ntk,ábban és nem oly. nagy mennyiségben fordul elő, mint ezelőtt, 
noha e Je~.enseg ok~.t. ~em tudJuk és lehetséges, hogy a nád kiszoritja, vagy a 
magvak .. to:neges gyuJtes~ okozza vesztét. Debeaux 0. azt mondja, hogy mint 
kulturnov~ny Tsche-Fou-ban már nem, vagy csak igen nehezen tu,dja magát 
fenn tartam. 

„ Az ázsiai lot.osz tehát nyilvánvaló olyan növény, mely mai nap csak szűk 
ter.nl.~t;~ tenyészik, és vannak adataink, melyek azt bizonyitják, hogy e terület 
szukulőfe~be~ van, valamint azt is ismételve kiemeljük, hogy még csak egyetlen 
egy testveifaJa van. Ez Nelumbo lutea Pers., mely az atlanti Eszak-Ameriká
ban, a .déli 42-ik foktól Nyugat-Indián át a Magdolna-folyam torkolatáig, 
Kolumb1á~an pedig az északi szélesség 11-ik fokáig van elterjedve. Farlow 
W. G. szerint Massachusetts-ben nyugatra Osterville-tól volna a faj legkeletibb 
előfordulása. 

, ~s ~me eme két diszes, de már kis országú sarja a nagy családnak minden 
valoszmuség szerint, legalább az eddig napfényre került, természetadta családi 

okmányok szerint az egész nagy család őseinek tekinthetők, kik valaha az egész 
földfelület urai voltak. 

Az egyiket találták Grönland jégboritotta földjén ama rétegekben, me
lyek a fiatalabb kréta korában tropikus jellegű florának adtak talajt. Ez a 
Nelumbium arcticum Heer, kinek egykoru testvére is akadt Francziaországban 
(Fuveau, Dep. Bouches de Rhöne); ez a Nelumbium galloprovinciale Sap. 
Ezeket követte a középeoczénben a Sheppey szigetén talált Nelumbium micro
carpum Ett. et Gard. és ezzel együtt N. Buchii Ettgsh„ mely valamennyi 
között a legnagyobb elteijedést és a legmagasabb kort érte el, mert Leoben 
mellett, a második mediterránhoz számitott lerakodásokban is találták. E fosszil 
faj levelei a mostan élők mindkettejéhez hasonlitanak és ezektől csak abban 
különböznek, hogy a levélnyél a levéllemez középpontján kivül van elhelyezve 
és hogy az egyik ér erősebb lévén a többinél, a főér szerepét vette át. 

Európa harmadkori föl9-jét lakta még a Nelumbium Oaspm~yanum Heer 
és N. Ettingshauseni Sieb.; Eszakamerika harmadkori földjét pedig N. La.kesii 
Lesqx. és N. tenuifolium Lesqx. 

Ha tehát egyfelől a Nymphaeak csalá~jának jelenlegi főszéke Délarnen:ka, 
akl~or másfelől megc,záfolhatlan ténynek mutathatjuk ki azt, hogy a család böl
csője q, sark közelében állott. 

Es most térjünk át a család legfiatalabb sarjaira, kik az ősök gazdagságá
ból, fényéből keveset vittek magokkal napjainkra. A sors oda ültette a föld 
hideg regióiba, nem a tropikus hő fakasztja és szinezi virágjaikat, a táplálék 
ama bőségében sincsenek, mely robuszt habitust eredményezne nálok; csak a 
mérsékelt vidékeken ölelkezik még egyike-másika törzsbeli rokonaival. Az ös
vilagi formák sokasága .között eddig hiába kerestük Nuphar nemzetségének 
ősét, a mi alig betudható a puszta véletlenségnek, hanem a család természetes 
fejlődése következményének. Tudjuk ugyan, hogy a csodálat0s Anoectomeria 
magvai a Nuphar-magvak bizonyos jellemző sajátságát tüntetik föl; mindazon
által eddigi ismereteink alapján csak azt állíthatjuk, hogy a sárga tavi rózsa a 
negyedkor szülöttje. Kevés maradványa van e korból és azok is már tökéletesen 
megegyeznek a mostan élő sárga tavi rózsákkal. Európa két sárga tavi rózsái
nak egyike, a Nuphar luteum Smith a gyakoribb és ennek ősét megtalálták 
Angliában az ú. n. Cromer Forestbed-ben, hol magvait őrizte meg az utókor 
számára; a másik, a ritkább és egészen a hüvös nyarú vidékekre szoruló sárga 
tavi rózsa, a Nuphar pitmilum Smith ősét én valék oly szerencsés hazánkban meg
találni; ugyanis a Nagyszebentől délkeletre fekvő Felek mellett előforduló pala
szénben. Számos magvai kétségtelenné teszik, hogy e faj ott tőzeges tóban élt 
és hogy tehát e vidéken is valaha olyan é,ghajlat uralkodott, mint most Európa 
északi részében. Nuphar pumilum Sm. Eszak-Németország tavaiban az északi 
szélesség 53-ik fokától kezdve nagyon el van te1jedve, hasonlóképen a skandi
náviai félszigeten, hol Svédországban a 68·5 és Norvégiában a 69° 30' 0 -ig 
terjed. De reánk nézve különös érdekkel bir ama tény, hogy e növény leg
nagyobb elteijedésének területéről messze eső egyes helyeken is tenyészik. 
Grant 1. M. találta Caithness mellett Skócziában az ottani tavakban, hol a 
tenger szikláin alpin flora ütötte föl tanyáját; Wartmann B. és Schlatter Th. 
emlitik a svájczi Grappelen-tóból (st.-galleni és appenzelli kantonok) és ismer
jük még a német alpesek legnagyobb tavainak egyikéből, az 500 7'Y magasság
ban fekvő ossiachi tóból, Karinthiában az északi szélesség 46 °-a alatt. Ez jelen
leg Nuphar pumilum Sm. legdélibb lelethelye. 

Nem lesz komolyan gondolkodó természetbuvár, ki azt merné állitani, 
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hogy Nuphar pumilum Sm. e helyekre emberi kéz által került volna· ezek a 
növé~~11rnk a jégko:sza~ba~ ~lfoglal~ volt nagy területéből egyes kÍszakitott 
pon,tJaI, melyekr;ek egh~}lati VISzonyai megengedték a növénynek ott napjainkig 
valo megmar~~as~t .. ~ie.rt rna~1arázzul~ meg :no~t ,másk~~ Nymphaea thermalis 
DC. a nagyvarad1 puspokfurdoben valo tenyeszeset? Miert kellett annak oda 
kerülnie, mert a török is ott megfordult? N~m fakadhat ez a forrás már hosszú 
geologiai idő óta, jóval régebben, mielőtt még a török lábát hazánk föld
jére tette? 

E~ szell~mes barátom azt hozta föl ellenem, hogy a Nymphaea thermalis 
DC .. egiptom1 s~árn;azás~ mellett szól az is, hogy egy olyan csiga, a Mela
nopsis cost_ata, F~1-. tarsas~gában„ fordul elő, mely csak Egiptom sajátja és így 
csak a tavi rozsaval egyut~ kerulhetett Nagyváradra. Erre én pedig azt viszo
nozha~o:n, hogy Melanopsis cos~ata Fér. is ép úgy mint a Nymph::ea egy elmúlt 
ge?l?giai . kor marad_ványa, mai lelethelye egy olyan kiszakított pont, mint a 
mn~ők Nuphar P,umilum B_m.-éi és mint a minők nem egy állatra is kimutat
hat.ok; _hogy tovab~á egy lnváló szaktudós a nagyváradi csigát nem is mondja 
az igazi Mel~nopsis costata Fér.-nak, hanem M. Pareyssi Mühlf.-nek mondja, 
mely. hasonht ugyan az elő?b említetthez, de mégis külön faj, melyet eddig 
c~a~is a Nyn;ip~a~a thermalt~ társaságában találtak, noha a püspökfúrdői forrás 
re~1 lera~od~sa1?ol végkép k;ha~t csi~aházl1kat is ismerünk. Ezek a Melanopsis 
aci?ularis Fer. es M. Espen.Fer:, m1 azt is mutatná, hogy a forrás környékén 
levő reteg~k lerakodásához tobb idő kellett, mint a mennyi a török invázió óta 
elmult. !11vatkozhatom végi·e még a geologiai irodalomra is, melyben nyomát 
se;n talaltan; annak, hogy ama nagy trachyteruptiók, melyek hazánk földjére 
nezve ol:f me~yre ható átalakulással voltak, Nagyvárad környékén megzavarták 
volna a foldkereg rendjét.* 
„ , Ez11~el kimeritettem volna amaz okmányokat, melyek előttünk a tavi rózsák 

torten~t~r.e vonatkoz_ól~g ismeretesek. A jövő majd megmutatja, hogy mennyire 
megerős1tik azt az ~J tenyek vagy mennyire módositják ! A jövőre is kell bízni 
gr. !jap?rta és Marion amaz ~llitásá~ak .be?izonyitását, mely szerint N,ymphaea, 
N_aJaS ~~ Lem~a valaha szarazfold1 novenyek voltak és csak azután lettek a 
v1z _lako1 ! Talan arra alapítják e véleményúket, hogy a Nymph::eák learéoibb 
ősei, _a Nelumbo-félék még ma is pajzsidomu, hosszú nyelű leveleiket a ~iz fölé 
emelik ~~ hogy„vü:ágjaik is tetemes magasságban diszlének a. víz szine fölött és 
hogy gyumolcsuk is ott érlel meg? 

. , A természettt~doill;á~y, észf~jlesztő hatása. épen . abban nyilvánul, hogy 
UJ tenyeket szerezven, reg1 teteleit megváltoztatja és UJabbakat, igazoltabbakat 
állít azoknak helyébe. 

* 

~r. SZABÓ JÓZS~~ ?ozzászólott az előadáshoz, kifejtvén geológiai szem
pontbol annak l1 ~ehetőseget: hogy Nagy-Várad azon tája, hol a hőforrás kijön, 
a harma_dko;· kozepk~rára v1sszavezetőleg is a mai lehetett. Hőforrás bugyog
hatott k1 m~r akko~ es ~entarthatta m~gát a pliocenben, a diluvium glaciál 
szaka a,latt I~ a mai napig. Ott a trach1t-eruptio nem vágott közbe zavarólag. 

. !ole1:11_itette tovább~, hog.y ezen meleg tavat, melyben a Nymphea termalis 
oly J_ol t~lalJa :nagát, .valo?an erdemes volna arra is felhasználni, hogy abban 
a Victoria reg.ia-na~ is adjunk tanyát. Ezen hatalmas növény, melyet üveghá
~~kba~1 mel~g1tett v1zbe.~ .~alóban szűk edé~yekben tartanak, egészen máskép 
erezne magat, ha egy kulon tavat kapna, m1 Nagy-Váradon könnyen kivihető, 
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hol a Felix fürdőben 24 óra alatt megmérhetőleg 11 ezer köbméter hőviz foly 
a patakba (miután a fürdői szolgálatot teljesítette), még mindig oly magas 
hőfokkal, mely a Victoria regia fentartására elegendő volna. 

Inditványozza ennélfogrn, hogy a nagyváradi hővizből alakittassék egy 
medencze, melybe a Victoria regia-nak meghonosításával történjék kisérlet. 
Legközelebb hozzánk Bécsben van meg a növénykert melegházában, de ha 
onnét nem lehetne, hiszi hogy Londonból, a Kongardens meleg házából, hova 
feltalálása után az első példány jutott s hol e növényt előadó annyiszor vett 
alkalmat megbámulni, sikerülne kapni. 

Az indítványt a szakosztály helyesléssel fogadta. 

4. 

ÚJABB ADATOK BIHARMEGYE MOLLUSCA-FAUNÁJÁHOZ. 

MocsÁRY SÁNDOR· tói. 

A M. T. Akadémia mathematikai és termésr.ettudományi Közleményeinek 
X. köt. XI. szám, 1872. tettem közzé Biharmegye mollusca-faunájára vonatko
zólag amaz adataimat, melyeket föleg Nagyvárad környékén néhai Riess 
Károlylyal együtt több éven át gyűjtöttem. E közlemény 32 fajt és válfajt 
említ föl. 

A korán elhúnyt Hazay Gyula, ki mollusca-faunánkat teljes ügyszeretettel 
és meglehetős sikerrel tanulmányozta, 1884-ben Biharmegye területén több 
érdekes- fajt gyűjtött, melyeket - tudtomra - sehol' sem tett közzé. Gyűjte
ménye vásárlás útján a Nemzeti Múzeumba, a legilletékesebb helyre került, s 
az alább előszámlált fajokat az ő gyűjteményéből, az ő meghatározásai szerint 
írtam ki. Biharmegyére vonatkozólag e többnyire új adatok a következők: 

Melanopsis acicularis Fér. - Robogány. 
Valvata fluviatilis Kob. - Pecze. 
Neritina meridionalis Phl. var. Prevostiana Pfr. - Biharmegye. 
Vitrina pellucida Müll. - Meziád. 
Hyalina diaphana Stud. - Rézbánya. 

glabra Stud. - Nagy-Báród, Oncsásza. 
nitens Mich. - Meziád, Sólyomkő. 

Patula rupestris Drp. - Meziád, Vaskóh. 
Helix austriaca Mhlf. - Rév. Vaskóh. 

<e banatica Partsch. --- Püspökfürdő, Élesd, Rézbánya, Fonácza, oncsászai 
barlang. 

Helix bidens Chemn. - Nagy·Báród. 
Bielzi Schm. - Meziád, Rézbánya. 
candicans Ziegl. var. obvia Ziegl. - Püspökfürdő. 
costata Müll. var. pulchella Müll. - Püspökfürdö. 
faustina Rossm. - Rév, Rézbánya, Fonácza. 
fruticum Müll. - Rév . 
personata Lam. - Rézbánya, Oncsásza. 
pomatia L. - Rézbánya. 

<e var. compacta Hazay. - Élesd. 
sericea Drp. var. rubiginosa Zgl. - Szohodol. 
strigella Drp. - Rév, Rézbánya, Vaskóh. 
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llelix vicina Rossm. - Élesd. 
Buliminus montanus Drp. - Biharhegység, Rézbánya. 

obscurus Drp. - Sólyomkő. 
tridens Müll. - Szohodol. 
reversalis Bielz. - Rézbánya. 

Pupa avenacea Brug. - Meziád, Fericse, Rézbánya. 
<< dolium Mich. - Biharhegység. · 
<1 frumentum Drap. - Rév, Biharhegység. 

Clausilia biplicata Mtg. var. gi·andis Bielz. - Sólyomkő, Meziád, Bézbánya. 
cana Hld. - Meziád, Rézbánya, Biharhegység. 
cruciata Stud. - Biharhegység. 
dubia Drp. - Pestere. 
filograna Ziegl. - Meziád, Bézbánya, Fonácza, Szohodol. 
laminata Mtg. - Va~kóh. Rézbánya. 
latestriata Bielz. - Elesd, Sólyomkő, Rézbánya. 
ochrostoma Mk~. - Nagy-Báród, Rézbánya, Biharhegység. 
stabilis Zgl. - EJesd, Sólyomkő, Nagy-Báród, Rézbánya. 
plicata Drp. - Elesd, Rév, Nagy-Báród, Rézbánya, Fonácza. 
ventricosa Drp. - Rézbánya. 
vetusta Parr. - Sólyomkő, Ré,zbánya, Fonácza. 

« « var. striolata Parr. - Elesd, Belényes, Meziád, Rézbánya. 
Succinea hungarica Hazay var. thermalis Hazay. - Püspökfürdő. 
Limnaea auricularia Drp. - Belényes. 

ovata Drp. - Püspökfürdő. 
« peregra Müll. - Robogány. 

Planorbis marginatus Drp. - Robogány. 
palustris Müll. - Sebes-Kőrös, Püspökfördő. 

<1 spirorbis Müll. - Püspökfürdő, Sólyomkő. 
Pisidium Casertanum Poli. - Sólyomkő. 
Unio batavus Lmk. - Bihar. 

var. reniformis Seb. - Pecze, Vaskóh. 

5. 

ERDÉLY ÖSEMLÖSEINEK ÁTNÉZETE. 

Dr. KocH ANTAL egyetemi•tanártól. 

Már 1875-ben állítottam volt össze az addigi irodalmi adatok, az erdélyi 
muzeumban, a szebeni természettudományi társulat és a Bruckenthal-féle 
gyűjteményekben, valamint Erdély több tanintézetének gyűjteményeiben foglalt 
anyag alapján az Erdély területén talált ősemlős-maradványok első jegyzékét,* 
melyet a magyar Földtani Társulat 1875 aug. 14-ikén Kolozsvárt tartott vidéki 
gyűlésén a szép számmal egybegyűlt szakembereknek bemutattam. Ez alkalom
mal az ősemlős-maradványokra nézve 89 lelőhelyet soroltam fel, a melyekről 
összesen 26, többé-kevésbbé biztosan meghatározott emlősfaj van fölemlitve. 
Az adatok gyűjtését és időről időre közzétevését azóta következetesen folytatám, 

* E1;dély ősemlős-maradványai és az ősemberre vonatkozó leletei. Az erdélyi Mnzeum· 
Egylet Evkönyvei. Uj folyam, V. szám; Kolozsvár, 1876. 
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a miröl eddigeié megjelent 4 pótlék 1 és az Orv. Természettudományi Értesítő
ben közzétett számos apróbb közleményem tanuskodik. 1887·ben Téglás Gá.bor 
is közzétette az általa talált vagy intézeti és privát gyüjteményekben látott, 
s az én jegyzékemben még fel nem sorolt adatokat.2 

Az erdélyi ősemlős-maradványok előfordulásának adatai tehát hűségesen 
föl vannak jegyezve, valamint a maradványok legnagyobb része is jó helyen 
van letéve, hogy az elkallódástól hosszabb idöre is megvédve legyen. Ha tehát 
majd akadni fog egyszer paliiontologusunk, ki hazánk ősemlős-maradványait 
egészen beható, kritikai tanulmány tárgyává akarja tenni, ezen jegyzékek segé
lyével hamar fog tájékozódhatni, hogy tanulmányára vonatkozó tárgyakból 
Erdélyben hol és mit találhat. 

Jelen előadásomnak czélja tehát az eddigi vizsgálatok alapján az Erdély 
földjén talált ősem.lősök rendszeres átnézetét adni. 

*** 

Miként Európa legtöbb, ősemlős előfordulásairól híres területein, Erdély
ben is a harmadkori rétegek különböző emeleteiben és a negyedkori, vagyis 
diluvialis üledékekben vannak eltemetve a kihalt ősemlősök maradványai, 
s e szerint itt is alulról fölfelé haladva több egymásra következő emlősfaunát 
különböztethetünk meg. Az emlősök első nyomai nálunk a középeocmn rétegek
ben találhatók, az azokba temetett fauna megfelel a párisi durvamész faunájá
nak, melyet a Palreotherium., Lophiodon, Pterodon, Proviverra stb. föllépése 
jellemez. Evvel kezdjük tehát ősemlőseink elősorolását. 

1. A közép-eocam vagy a párisi rétege~ faunája. 

1. Brachydiastematherium transilvanicum BKH. ET MÁTY. 3 

A Palreotheridea-család egy új nemének képviselője, egy alsó állkapocs
töredék után, melyben a fogsor csaknem teljesen megvan. Ezen nevezetes 
maradványt egyéb t.örzsváz-részek kíséretében dr.PávayElek 1871-ben Kolozs
m.egye Andrásháza pusztáján, a Nádas-folyótól alámosott felső-tarkaagyag 
rétegekben találta.4 Halála után a m. kir. Földtani Intézet birtokába ment át. 

Magam is kutatásokat tettem nevezett helyen ezen nagyon érdekes ös
emlős maradványai után, 5 és csakugyan sikerült is egyes nagyobb törzsváz
részeket kapnom., melyek ezen nagy ösemlős-fajtól származhatnak, ú. m. egy 
lapoczcsont töredékét, hátcsigolyákat, borda-töredékeket, lábtőcsontokat és ujj
perczeket. Mindezek az Erdélyi Muzeum gyűjteményében vannak. 

2. Egy körülbelül juhnagyságu emlősnek felső állkapocs-töredékei és törzs
vázrészei, melyeket az előbbinek társaságában szintén Andrásházán gyűjtöttem, 
s melyek még behatóbb vizsgálatra várnak. 

' Első pótlék ... .. ErdéJyi Muzeum, IV. évf„ 1877, 131. 1. - Második pótlék ..... 
Orvos-Természettudományi Ertesitő. 1879, 149. 1. - Harmadik pótlék..... Orvos-Ter
mészettt1clományi Ertesitő. 1886, 21. 1. - Negyedik pótlék..... Orvos-Természettudo
mányi Ertesitő. 1888, 274. 1. 

2 Jelentés a mult nyáron őstörténelmi és, bányászati érdekből tett utazásomnak ős
lénytani eredményeiről. Orv. Természettud. Ertes. 1887, 333. 1. 

8 Bcekh János: BrachydiastemaU10rium transilvanicum, egy új Pachyderma-nem 
Erdély eocren rétegeiből. A m. kir. Földtani Intézet évkönyve. IV. köt., 1875, II. f. 

4 Palreotherium. Földtani Közlöny. I. köt„ 1871, 143. 1. 
'' A BmcLydiaRtematherium lelől;elyén tett és1>.leletek. Fölrlt. Köl'll. V. k„ 1875, 273. 1. 
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Ezen érdekes, az ismeretesebb eocam emlösalakok fogazatától egészen el
térő fogazatot föltüntető emlősmaradványt legújabban Bécsben, az udvari 
természetrajzi muzeum palaontologiai osztályában kiállitott ősemlős - marad
ványokkal összehasonlitván, azt találtam, hogy leginkább egyezik egy zápfoggal, 
és 2 zápfogat tartalmazó állkapocs-töredékkel, melyek a gazdag emlős - marad
ványairól híres quercy-i (Francziaország Tarn et Garonne Dptje) phosphorit
ból, tehát jóval ifjabb geologiai emeletből, valók. Ezen quercy-i maradványok 
Quercytherium genus név alatt vannak kiállitva, mely nemet hihetőleg M. H. 
Filhol, a quercy-i fauna alapos leirója állitotta volt fel. Az irodalomban azon
ban mindekkorig nem tudtam nyomára akadni ezen kérdéses genusnak, mely 
a zápfogak alkatából ítélve a Rhinocerotidae családjába tartozhatik. Megjegyzendő 
azonban, hogy a quercy-i zápfogak méretei 21/2-szer nagyobbak, mint az 
andrásháziaké, s így a quercy-i kérdéses ősemlős nagyságban mindenesetre jóval 
fölülmulja az andrásházai rokon alakét. 

3. Halitherium KAuP ( Halianassa v. MEY.) sp. indet. 1 

A fűevő bálnákhoz tartozó ezen kihalt ősemlőstől kurta, vaskos, csaknem 
kerek kerületü és tömör állományu bordák töredékei Erdély középeocam durva
meszeiben nagyon el vannak terjedve. Kolozsvártt a monostori gátnál azokon 
kivül csigolyák, söt a monostori bányá,ban egy lapoczcsont is találtatott, melye
ket ezen emlőshöz tartozóknak vélek. Kolozsváron kívül ilyen bordatöredékeink 
vannak még: a Bácsi torok és Szucság kőbányáiból, Méra és Zsobók vidékéről, 
a porcsesdi durvamészből Szebenmegyében, az alsó-járai (Torda-Aranyosm.) 
és a gaurai (Szatmárm.) perforatarétegekből stb. 

4. Delphinits sp. indet. 
A kolozsmonostori kőbánya durvameszében egy ezen nemhez tartozó 

cetaceától több csigolyát és más törzsváz-töredéket kaptam és írtam volt le.2 

A középeocren emlősfaunának egyéb képviselőit Erdély területéről nem 
ismerem. A két első szárazföldi, a két utóbbi pedig tengeri állat a rétegeknek 
megfelelően, melyekben a maradványok előfordulnak. 

II. Az alsó oligocam hójai rétegek emlősfaunája. 

5. Halitherium KAUP. sp. indet. 
Egy kisebb fajnak, mint a középeocam rétegekben előforduló, bordái 

Sztójkafalva (Szolnok-Doboka) vidékéről; de egy zápfoga is Kolozsvár közelé
ből, a papf alvi völgy torkolatától. Egyéb emlősnyomot ezen rétegekből nem is
merünk még. 

III. Az aquitaniai emelet em.lősfaunája. 

6. Anthracotherium magnum Cuv. sp. 
Egy dr. Herbich Ferencztől a zsilyvölgyi szénrétegckben gyűjtött zápfog 

alapján, melyről Hrernes Rudolf irt. 3 

Igen valószínű, hogy ugyanezen pachyderma-nemhez tartoznak azok a 
nagy lábszár-, borda- és egyéb csonttöredékek is, melyek Erdély különböz~ 
helyein, a hasonkoru rétegekben ritkán találhatók. Ilyenek : a sárd-borbándi 

1 L. erről többet Orv.-Természettud. Ertes. 1881-, 91. 1. 
2 Orv.-Természettud. Értes. 1884, 92. 1. 
3 Vorkommen des Anthrrecotherium magnum in der Kohle des Siebenthales in Sieben

bürgen. Verhandl. d. k. k. geolog. Reichsammt. 1878. 146. 1. 
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tarkaagyagban talált lábszárcsont az enyedi collegium gyűjteményében, a szász
sebesi Rotherberg vörös agyagjában lelt lábcsont-töredékek, melyeket a szász
sebesi ev. gymnasium gyűjteményében láttam; Kolozsvártt a Rákóczy-hegy 
ú. n. forgácskuti réteaeiben talált medenczecsont-töredékek; végre a B.-Hunyad 
és Köz.-Füld közt, ;alamint Topa-Szt.-Királynál ugyanezen rétegekben talált 
lábcsont- és borda-töredékek is. 

Legújabban dr. Mártonfi Lajos, szamosújvári tanár, mutatott nekem ~gy 
gyönyörű Anthracotherium zápfogat, a felső állkapocs jobb felének utolsóJát, 
melyet nekie, mint Szolnok-Dobokamegye Kis- li'risztolcz községének határából 
az ottan előforduló aquitaniai széntelepből származót, beküldöttek. Dr. Már
tonfi L. beható vizsgálata szerint 1 ez az Anthracoterium-fog is az Anthr. 
magnum Cuv. gyüneve alá foglalható. . . . 

A jelen évnek tavaszán a rnérai Szőlőhegy ú. n. forgácskut1 rétegeiből is 
kapott az erdélyi muzeum egy nagy emlőstől származó lábs~árcsont-töredé_ket, 
melyről szintén a legvalószinübbnek tartom, hogy valami Anthracothenum 
fajtól származik. 

~· Elotherium magnum PoMEL (Entelodon AYM.) 
Allkapocs-töredék 3 zápfoggal, melyet Pávay V. Elek B.-Hunya~. m.ell:tt, 

az első vasuti bevágásban, a forgácskuti rétegek vörös agyagjában gyuJtott es a 
m. kir. Földtani Intézetnek hagyott volt. . , . . 

Két olyan közel rokon állatalak ez, melyek Európa nyugoti reszeiben is, 
a felső oligocll!n széntartalrnu rétegeiben, nagyon el vannak te1:jedve. 

Több alakot ezen faunához még nem sikerült fölfedeznem. 

IV. A felső mediterráni emelet (miocren) emlősfaunája. 

8. Rhinoceros ( Aceratheriurn) cfr. Goldfussi KAuP. , 
Állkapocs-töredék 3 zápfoggal. Ezt az érdekes maradványt Bi;d~ A~~n; 

Petrószon fölül a Sztrigy-folyó völgyében (Hunyadmegye), egy a folyobol ki11llo 
conglomerát-padból törte ki. Pontosabb lelőhelyét nem jegyezte fel s így az sem 
bizonyos, hogy felső mediterránkori-e az illető conglomerát, de i;iagy fokbai; 
valószínű. Példányunkat a bécsi udvari muzeurnban egy, ezen faJhoz tartozo 
állkapocs-töredék gypsmásolatával hasonlítván össze, mely példány_ Mantscba 
községnél, Grácztól délkeletre, találtatott és Hoornes Rudolf által lett ISmertetve, 
s melyhez mind alakra, mind nagyságra igen közel áll. 

9. Listriodon splendens v. MEY. 

Ennek zápfogait és állkapocs-töredékét dr. Hofmann Károly szerint 2 

Merisor és Krivádia közt a vasuti vonalon föltárt conglomerátrétegben talál
ták, mely közvetlenül a Oyrena semistriata-tartalmu tályagon feks~i~. Mivel a 
Listriodon splendens egyebütt a lajtamészben fordul elő, legvaló_szmubb, hogy 
ez a conglomerátréteg is felső mediterránkori, és talán a fennemhtett Acerathe
rium-maradvány ágya is azonos evvel? Suess E. tanár leírta ezen maradvá-
nyokat. 3 

• . , „ 

10. A vastagbőrű emlősök «Proboscidea» rendJébe tartozo, egy kozelebb 
meg nem határozható fajnak csaknem teljesen ép hátcsigol_yája, _feltü?ő nagy 
csigolyatesttel, melynek egyik felén gyengén homoru, másik felen s1k. Ezen 

1 Anthracotherium magnum Cuv. Kis-Krisztolczról. Értesitő, ::tz erdélyi Mnz. Egyl. 
term. tud. szakosztályáb61. 1890. III. füz. 

2 Földtani Közlöny. 1871, 3. 1. 
~ Verhanrll. d. k. k. geolog. I!eichsanstalt. 1870. 28. 1. 
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érdekes leletre az idén Kolozsvártt a gázgyárnál, egy új reservoir mélyitése 
alkalmával akadtak. Az alluvialis kavics itten közvetlenül a mezőségi rétegek 
kék palás-agyagmárgáján terül el s ez utóbbiból ásták ki a feltünő csigolyát. 

A felső mediterrán rétegek erdélyi faunájában is tehát eddigelé csupán 
szárazföldi emlősök szerepelnek. 

*** 
A pontusi emelet rétegeiből, melyek az erdélyi medencze déli felében van -

nak jól kifejlődve, eddigelé még nem kerültek ki emlősmaradványok, melyek 
előreláthatólag a baltavári (v. pikermii) fauna alakjaiból valók volnának. 

V. A pannoniai emelet (idősebb pliocam) emlősfaunája. 

11. Mastodon m·vernensis CR. J OB. 

A felső jobb állkapocs utolsó, csaknem egészen ép zápfoga, mely Bardócz
ról (Udvarhelym.) került a sepsi-szt.-györgyi székely muzeumba.1 

Ugyanezen fajnak egy zápfog-töredéke az erdélyi muzeumban van letéve; 
ennek lelőhelye Angyalos Háromszékmegyében. Mind a k~~ lelőhely~n panno
niai emeletü, Paludina-tartalmu rétegek vannak közvetlenul az alluviahs, vagy 
diluvialis takaró alatt, tehát mindenesetre azokból kerülhettek ki. 

12. Mastodon Borsoni HAYS. (?) 
Ugy hiszem, hogy ezen fajnak egy zápfog-töredéke az, n:i:elyet a b_eszterc~ei 

ev. gymnazium gyüjteményében láttam s melynek lelőhelyéul Brasso van fol
irva. Ez a lelőhely nagyon valószinü is, mert a Barczaság síkjának . szegély~? 
sok helyen valóban fölmerülnek a háromszéki öblöt kitöltő pannonit1.l emeletu, 
lignittartalmu rétegek. Ezen fognak a csücskei nem v~ltakoznak lalternáln3:k), 
mint az előbbi fajnál; ezen okból, s mert ez a két faJ ugyanazon fauna kep
viselöihez tartozik, hiszem, hogy M. Borsoni-vel van dolgunk. 

A szintén pannoniai emeletü köpeczi (Háromszékm.) lignitböl eddigelé 
tudtommal következő emlősmaradványok kerültek ki: 

13. Cervus capreolus L. fossili~. , , „ , 

Egy, az élő öztől alig eltérő faJ also . bal állkapcsanak_ toredeke, 2 ~e}y a 
sepsi-szt.-györgyi székely muzeumnak tulajdona. Egy második rosszabb peldanyt 
sikerült az erdélyi muzeum számára megszereznem. 

14. Castor cfr . .fiber L. 
Alsó bal állkapcsa az összes fogakkal, mely nagyon közel áll a recens 

e . .fiber-hez, melylyel összehasonlítottam. 
15. Equus primigenius v. MEY. 
Alsó állkapcsi zápfoga, mely az E. Caballus megfelelő fogával szemben 

semmi lényeges eltérést nem mutat. 
16. Egy, az Ursidae családba tartozó, közelebb még le nem irt, igen érde

kes emlősnek maradványai. Ezek közül én 1888-ban két nagy szemfognak 
töredékét kaptam, melyekből eleintén valami Felis-fajra következtettem. 
Dr. Pethő Gyula újabban szives volt a m. kir. Földtan~ I_?téze~?e ~utott marad
ványokat megmutatni melyeken az ép szemfogakon kivul a tobbi fogak nagy 
része is látható s azokon a medvék fogazatának typusa jól felismerhető. 

1 L. bővebben az Orv.-Természettud. JÍ1rtes. 1880. évf. 79. lapj_!~n. 
2 L. bővebben az Orv.-'rermészettud. Ertes. 1880. évf. ,77. lapJan. 
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Ackner M.1 Szt.-Erzsébetröl (Nagyszeben mellett) diluvialis fajok társa
ságában a Hippotherium gracile-t is fölsorolja .. Én azonban a sze?.eni természet
tudományi társulat gyüjteményébe~, valaJ:?mt_ azon .~ny~g, kozt, .m.~lyet, az 
erdélyi muzeum onnan kapott, a Hipp_-gracile _.1ell~m.zo, ,s~rün redözott zap
fogait nem tudtam fölismerni; azok m_md a d1_luvial;s lotol ( Eq~. ~aball~s 
fossilis) származnak. Erdélyből .a Ripp. gracile előfordulásat ketsegtelenul 
nem tudom constatálni. 

A pannoniai emelet faunája tehát már megle_hetős szám1:_~lakból áil és;-
a mint láttuk - a Háromszék és a Barczaság kis meclenczeJere szontkoz_1k, 
mely az erdélyi medencze uralk?dóan pontusi üledekekkel kitöltött legdélibb 
részével semmi összefüggésben nmcs. 

VI. A diluvialis emlősfauna. 

a) .!l. ragadozók (Carnivora) rendjéből: 

17. Ursus spelaeus Rosemn. Barlangi medve.2 
• , , • 

Maradványai találtattak a következő barlangokban,: Bah~p?ly~m (Szolnok
Dobokam.), bedellöi csepegő (Torda-Aranyosm.), homorod-almas1 (Udva:h~lym.), 
oncsászai vagy vuncsászai (Kolozsm.), petrószi (Hunyadm.),. ~ononcs1 ~~u
nyadm.), mindezek közt az oncsászaiban a legnagyobb. m~n~yi~_egb~n .. Előf?r
dulnak még egyes elszórt csontjai a következő helyek d1luviahs uledeke1~~n is : 
Apáthfalva (N.-Küküllöm.), Benczencz (Hunyadm.) Cs~klya (A.-FeJerm.), 
Harangláb (K.-Küküllöm.), Szt.-Erzsébet (Szebenm.), Reho, a val. Casilorban 
(Szebenm.). 

18. Canis spelaeus GoLDF. Barlangi farkas. 
Maradványai a következő barlangokból ismeretesek : oncsászai, hidegsza

mosi, mely utóbbiról más hely~~ rész}etesen fogok szólni. 
19. Canis Vulpes L.fossilis. Roka. . , .. , 
A hidegszamosi cs:mtbarlangban elég nagy menny1segben kenlltek elő 

csontjai. 
20. Hyaena spelaea GoLDF. Ba1:langi hyéna. , _ , 
Schmidl A. szerint az oncsászai barlangban talaltattak nyomai, utana 

senkinek sem sikerült újra ráakadni. 
21. Felis pardus spela~us GoLDF. -!Jarlar:vi p~rducz., _, 
Az oncsászai barlangbol van emhtve; UJabbi kutatok nem akadt_ak r_a. 

A szebeni Természettudományi Társulat gyüjteményében két koponya-toredek 
Apátbfalváról (N.-Küküllöm). 

22. Felis sp. indet. 
A homoród-almási barlangból van említve. 
23. Foctorius lutreola KEYs et BLAAS. Vidra menyét. „ • 

Ezen, Erdélyben mondhatni kihalt, kis rag~dozónak c~ontváz-t~redékeit, 
a különösen szépen fenmaradt koponyaval egyutt Kolozsvart_t, a kov~cspa_d
utczai kavicsbánya diluvialis párkányagyagjában, 2 méternyire a felulettöl, 
kaptam. 3 

i Verhandl. u. Mitth. cl. Hermannst. Ver. f. Naturwiss. 1852, Nr. III„ S. 6-11. 
2 L. dr. Primics Gy. összeállítását. A barlangi medve nyomai hazánkban. Földtani 

Közlöny. XX. k„ 1890, 145-173. 1. , . , . . . . 
~ L. bővebben : l,Jj adatok a Kolozsvar v1dek1 diluv1ahs fauna ismeretéhez. Orvos

Természettudományi Ertesitő. 1888. 13. 1. 
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b) A vastagbőrü,ek (Pachydermata) csoportJábóL· 

24. Elephas primigenius BLUMB. Őselefánt vagy mammuth. 
A cliluviumnak ez a leginkább elterjedt emlősalakja Erdély földjén is 

nagy számmal élhetett, a mit maradványainak gyakori előfordulása eléggé 
bizonyit. Lelethelyei, a megyéken belől betiir!:)ndben rendezve, a következők : 

Alsó-F~jérmegyében: Alvincz, C~áklya , Maros-Ujvár, Sebesán; 
Besztercze-Naszódm.: Szász-Uj-Os és Bongárd közt; 
Brassóm.: Apácza, Földvár, Krizba, Szt.-Péter; 
Háromszékm.: Aldoboly, Árapatak, Bereczk, Bölön, Étfalva, Hídvég, 

Kökös, Magyaros, Nyujtód; 
Hunyadm.: Benczencz, M.-Németi, Nagy-Rápolt, Sárfalva, Sztrigy-Szt.

György és Sz.-Szacsal közt, Vulkán szorosa; 
Kis- K ükiillőm. : Bogács, Domáld, Egrestő , Harangláb, Kis-Szőllős, Mogyo

rós, Sövényfalva, Szász-Örményes; 
Kolozsm.: Alsó-Füld, Andrásháza p„ Bácsi torok, Harasztos, Kis-Esküllő, 

Kolozsvár (Borjumál és vasuti indóház), Kolozs (vasuti vonal 208. sz. átmetsz. 
és a Strázsa mare déli lejtője), M.-Nádas; 

Maros-Tordam.: Akosfalva, Baczka-Madaras, Hódos, Marosvásárhely, 
Mikháza, Maros-Pülpös, Nyárádfolyó, Nyárád-Gálfalva, Póka-Keresztur, Rig-
mány, Szt.-Gerlicze, Vaja; .. 

Nagy-Küküllőm.: Alsó-Rákos, Ágostonfalva, Urmös, Brulya, Gerdály, 
Jakabfalva, Kóbor, Kőhalom, Mártonhegy, Medgyes, Morgonda, Nagy-Selyk, 
Segesvár (Goldberg és Kreutzberg) és vidéke, Szt.-Ágota ; 

Szebenm.: Ecsellő, Glimbóka, Holczmány, Kelnek, Kakasfalva, Marpod, 
Nagy-Apold-Szecsel közt, Rüsz, Rehó (Val. Casilor), Szász-Sebes, Szelindek, 
Szt.-Erzséhet, Válye, Verestorony-szoros, Vérd-Bendorf közt ; 

Szolnok-Dobokam.: )3atiz-Polyán; 
Torda-Aranyosm.: Orményes, Szék.-Kocsárd, Torda-Szt.-György (Pilish.), 

Torda-Fel vincz közt ; 
Qdvarhelymegye: Szent-Erzsébet, Székely-Udvarhely vidéke. 
Osszesen tehát már 90 lelőhelye ismeretes a mammuth-maradványoknak. 

Csupán Csik- és Fogaras megyek területén nem kaptak még mammuth-cson
tokat, a miből azonban még korai volna azt következtetni, hogy az őselefánt 
ezen területeket valami okból nem lakta, hanem inkább valószinü, hogy vélet
lenül még nem akadtak nyomaira, vagy maradványai nem jutottak illetékes 
kezekbe. 

25. Rhinoceros tichorhinus F1scH. Gyapjuszőrii orrszarvu. 
A mammuthnak ez a kortársa már nem olyan gyakori Erdélyben, de 

kárpótlásul igen szépen megtartott koponyái kerültek ki a következő helyeken : 
Póka-Keresztur (l\faros-'l'orda m.), Holczmány (Szeben m.), Szt.-Ágota (Nagy
Küküllő m.) és Szeben m. ismeretlen lelőheiyeiről még 2 ép koponya. Az első 
az erdélyi, a többi a szebeni muzeumokban őriztetik. Egyéb váztöredékek és 
fogak a következő helyekről ismeretesek: Szamosfalvi kavicsbánya, Kolos
monostor (párkánysík) és Sárd Kolozsmegyében; Szt.-Erzsébet, Veresmart, 
Holczmány, Kakasfalva, Rehó (Val. Casilor), Szász-Sebes (Lehmberg) Szeben
megyében; Alsó-Rákos, Mártonhegy, Szt.-Ágota, Prépostfalva, Medgyes Nagy
~üküllő-megyében; Sztrigy-Szt.-György és Sztr.-Szacsal közt (Hunyad m.); 
Orményes (Torda-Aranyos m.); Harangláb (K.-Küküllő m.); Póka-Keresztur és 
Szt.-Gerlicze Maros-Tordamegyében; Sepsi-Szt.-György (Há:tomszék m.) 
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26. Equus fossilis v. MEY. Diln'Gjális v. ősl.?·.. .. . , 
Ide sorolom mindazon lómaradvanyokat, kulonosen fogakat, melyek a ket 

előbbi vagy más kétségtelenül diluviális emlős csontjaival együtt fo_rdultak.elő, 
vagy diluviális üledékekből kerültek ki. Ezek az Equ. Oaballus-tol csak igen 
csekély eltéréseket mutatnak, s azért nehéz is őket az alluviumb.an található 
ló-maradványoktól megkülönböztetni. Korábbi közleményekben mmdezek még 
Equus primigenius v. MEY. név alatt vannak fölsorolva; de Ilerm. Y. :Ueyer
nek ezen, ill. Equ. Oaballus primi~o~ius-p~k nevez~t~. faj~val ?~.m lehet az?~~t 
teljesen összeegyeztetni. A dilunúhs lotol megkülonboztetesul az al~'lml7s 
üledékekben talált lómaradványokat az élő lóval azonosaknak tarthatJuk es 
azért Equ. Oaballus h. néven fogom őket elősorolni. . 

A diluviális lónak kétségtelen lelőhelyei ,ffa következők: Kolozsvár (B01]U· 
mál), Szék (Szolnok-Doboka m.), Szász-Uj Os és Bongárd közt (Besztercze
Naszód m.), Szt.-Erzsébet, Kelnek Szebenmegyében; Sz.t.-Erzsébet (Udvarh~ly
megye), Bujtur (Hunyad m.), Tií.r (Alsó-Fehér m.), Rigmány és ~~t.-Gerhcze 
(Maros-Torda m.); Sepsi·Szt.-György (Háromszék m.), Segesvár v1deke (Nagy
Küküllö m.), A.-Füld (Kolozs m.) 

27. Sus scrofa h. fossilis. Vad sertés. . . , . . , 
Ennek egy zápfogát Anclrásháza p. mellett a diluv1ahs kavicsbol, az Eleph. 

primig. agyartöredékeivel, sajátkezüleg szedtem ki. 
Rhinoceros-csont társaságában találtatott Szász-Sebesnél (Lehmberg). 

e) A Kérődzők ( Ruminantia) rendjéből: 

2 8. Oervus ( Megaceros) giganteus BLuMB. Oriási ősszarvas. 
A diluviális szarvasoknak ezen legjellemzőbb alakja az erdélyi muzeum 

gyüjteményeiben 2 kiv~ló szép kopon_yamar~dványnyal é~ a:onkiv~l sok. ai,sancs· 
töredékkel is van képviselve. Az emhtett ket darab egyiken az ep feJvazon a 
teljes agancsok megvannak, lelőhelye: Csobánka (Szolnok-Doboka m.); a 
másiknál a koponyán csaknem teljesen ép agancsok ülnek, lelőhelye: Apa-
Nagyfalu (Szolnok-Doboka m.) , " . „ , , 

Az eddigelé Erdélyben talált maradvanyok lelohelyei a kovetkezök: Als.o
Zsuk és M. N. Zsombm Kolozsmegyéhen; Szt.-Erzsébet és Szász-Sebes kor
nyéke Szebenmegyében, Nándori barlang (Hunyad m.), Gyergyó-Remete 
(Csik m.), Köpecz (Háromszék m.), Beszterczei malomárok, (Beszterczc-Naszód 
m.), Zernest (Brassó m.) Segesvár, a Küküllő folyóból. „ 

29. Oervus Guettardi 8TERNB. (tarandusfossilis, Cuv.) Os rénszarvas. 
Ezen Enrópa északi és nyugoti részeinek diluviális üledékeiben gyakrab

ban előforduló szarvasfaj Magyarországon - úgy látszik - már csak szórvá
nyosan élhetett. Erdélyből csak 2 lelőhelye van fölemlitve az irodalo~b~n, 
Szt.-Erzsébet és Holczmány Szebenmegyében. Mind a kettőt Ackner Mihaly 
említi, de magam a szebeni természettudományi társulat gyüjteményében nem 
láthattam a kérdéses agancsdarabokat. 

30. Cervus (A lees) palmatus GRAY. Jávorszarvas. . 
Ezen még a históriai időben Magyarország t~rület~n is „élt sz~rvasfaJI;t~k 

könnyen felismerhető széles, lapátforma agancsai Erdely kovetkező helyeiről 
ismeretesek: Szász-Ujfalu (Szeben m.), !!áro~szék m. közelebb, me~ nem 
jelölt helye és még ~.ét csonka agancs egeszen ismeretlen helyekr~l, mm~ az 
erdélyi muzeumban; Orményes (Torda-Aranyos m.), a nagy-e?yedi kolleg~um 
gyűjteményében; egy agancs ismeretlen lelőhelyről a besztercze1 ev. gymnasrnm 
gyüjteményében. 



-t64 

31. Cervus ( Dctma) mtlgaris L. Dáma szarvas. 
, ,Ackne~: M .. eze.~ ~u:ópa déli részeiben élő szarvasfajnak agancstöredékeit, 

ketsegtelenul diluv1ahs allatmaradványok társaságában Szt.-Erzsébetröl (Sze
ben m.) és Apáthfalváról (N.-Küküllő m.) emliti · én azokat nem láthattam 

32. Ce~·v.us elaphus fo~silis GoLDF. Ös gím;zarvas. · 
Ezen faJnak agancsai, fogai és egyéb váztöredékei Erdély földjében 

nagy?n gyakran fordulnak elő s minden gyűjteményben előtalálhatók. Igen 
termeszetes azonban, hogy azoknak csak egy része származhatik a diluviális 
g~ms~~r.vas.tól, ~zok t. i., melyeket kétségtelen diluviális emlősök társaságában 
d:luviahs ,ülede~ekbfü_ szedtek ki. Ilyen kétségtelenül ős gímszarvas-marad 
vanyok lelőhelyei a kovetkezők: Földvár (Brassó m.) · Szt.-Erzsébet Holcz
m~ny, Bendorf és Szász-Ujfalu Szebenmegyében; Apáthfalva (N. KükÜllő m.); 
Poka-Keresztur, Szt ·Gerlicze, Rigmány Maros-Tordamegyében; Tordai hasadék 
(Torda-Aranyos m.); Alvincz. (~.-:i::ej~; m.): Csobánka (Szolnok-Doboka m.). 

$.3. Cervus capreolits fossilis. Os ozszarvas. 
Ozmaradványok (agancsok), melyek kétségtelenül diluviális emlősök tár

saságában találtattak, a következő lelőhelyekről ismeretesek: Szt -Erzsébet 
(Szeben m.). Pré~ostfalva_ (N.-Küküll.~ m.), Szász-Sebes Lehmberg: (Szeben m.), 

34. Bos / Bison) priscus BoJ. Os Bízon v. Bölény. 
Ezen f~Jnak kétségtelen maradványai, közöttük teljes fejvázak a szarv

csapokkal, kovetkező lelőhelyekről vannak fölemlitve az irodalomban : Szent
Erzsé?et, Holczmány, ,Rehó (Válya Casilor), Szász-Sebes (Lehmberg) Szeben
megye?en; Brulya, Apathfalva, Bendorf, Vérd, Zsiberk Nagy-Küküllő megyében; 
Berve es Fel-Enyed (colleg. erdeje, Buduj árka) Alsó-Fejér megyében; Örmé
ny,es (Torda-Aranyos m.); Székely-Udvarhely vidéke; Nagy-Baczon (Három
szek m.). 

35. Bos primigenius BoJ. Ös 'Tulok. 
, Kétség~~len_ maradványai, egész fejvázak a szarvcsapokkal, Erdély követ

ke~ő helyeiről ismeretesek: Segesvár (Galgenberg) és vidéke, Szász-Dálya 
Zsiberk Kőhalo~,mellett (Nag1·Küküllő m.); Szász-Magyaros (Kis-Küküllő m.); 
Borberek (A:-FeJer m.); Seps1-Szt.·György (Háromszék m.). 

36. Ovibos moschatus h. Fossil pézsmaökör. 
, Ack~er M. Szt.-E~zsébetröl (Szeben m.) említi ezen északi tulokfaj marad

v~nyát. En a szebem Természettudományi Társulat gyűjteményében nem 
lattam a maradván.yt, melyr~ .a megh_atározás alapítva lett. 

37. Capra ovis L. fossilis. Fossil kecske. 
Fo?ai FJ_lephas primig.- ~s Rhinoc. tichorrh. csontok társaságában Sztrigy

S~t:~Gyorgy. ~s Sztr.-Szacsal kozt találtattak. Kolozsvártt a Törökvágás diluviális 
voros agyagiaban egy kecske szarvcsapját kaptam. 

38. Capra (lbex) Carpathorum, mihi. Kárpáti vadkecske. 
. Hár~_m kinőtt bakpéldánynak koponyája hatalmas szarvcsapokkal, vala

mmt a torzsváznak is részei és töredékei, a Hidegszamos völgyében fekvő 
aranybánya felett fölfedezett csontbarlangból. Ezekről bővebben más helyen 
(Orv. Term. Tud. Értesítő) lesz szó. 
.. , ~9. Egy z~rge!lagys_águ üi·eges szarvu kérődzőnek homlokcsontjai, rajtok 
ul~ .. ahg va}amwsket lap1tott szarvcsapokkal, melyek csekély fokban hajlanak 
sz~JJ.~l, tehat csaknem egyenesen kinyulnak, miként a zergénél. Nem is való
sz~n~.tlen, h~gY, csakugyan. a zerge ~alamelyik fajának maradványa fekszik 
előttunk, talan epen az Antilope rupricapra L.-é, mely Erdélynek déli havasain 
még most is elég nagy,számban él. 
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d) .!L Rágcsálók ( Rodentia) rendjéből : 

40. Arctomys Bobac ScHREB. Pusztai Marmota. 
Ezen Magyarország területén már régen kihalt érdekes rágcsálónak 2 fej

váztöredékét és a törzsváznak is sok darabját Kolozsvárott a Kül-Közép-utcza 
végén, valamint a Kövespad-utczában, a diluviális párkányba vájt kavics
bányákban gyűjtöttem, 1 méternyire a felülettől, sárga porondos agyagba 
temetve. 

Ugyanezen emlősnek egy metszőfogát legujabban . a hidegszamosi csont-
barlangban is megkaptam. · 
· 41. Cricetasfrumentarius L. Közönséges hörcsög. 

Ezen mai nap is közönséges örlőtől legkevésbé sem eltérő vázrészeket, 
különösen sok alsó állkapcsot és metszőfogat, legujabban a hidegszamosi csont
barlangban gyüjtöttem. Valószinübb azonban, hogy azok már az Ó·alluvium 
korában jutottak bele. 

42. Arvicola terrestris L. Földi poczok. 
Alsó állkapcsait és fogait nagy mennyiségben gyüjtöttem a hidegszamosi 

csontbarlangban, hova - mint az előbbi - hihetőleg már a geologiai jelen
korban jutottak. 

Ezzel tehát számot adtam az eddigelé Erdély területén kövült állapotban 
talált emlősökről, melyek közül azonban nem mindenik faj halt ki, tehát nem 
mindenik tekinthető szorosan vett ősemlősnek. Nevezetesen 6 olyan emlősfaj 
van a diluvialis faunában, mely átjött a jelenkorba, vagy csak 4 faj, ha a két 
utolsó örlőt, mint nem bizonyosan a diluviális faunához tartozó alakot, kivesz
szük. Maradna tehát e szerint 36 Erdélyre nézve kihalt ősemlős, melyről 
eddigelé tudomásunk van. Hogy ez, aránylag más országokhoz képest, nem 
valami nagy szám még, az kétségtelen; de miután nekem 15 év leforgása alatt 
sikerült azoknak számát csaknem megkettőztetni, remélhető, hogy a további 
gondos megfigyelésnek és gyüjtésnek sikerülni fog még sok eltemetett ösemlőst 
napfényre hozni. · · 

VII. Az 6-alluvium emlősfaunája. 

Habár ennek alakjai a mostan élő fajoktól nem térnek is el, és így ősemlő
söknek nem is t-ekinthetők már, érdekesnek tartom mégis ezek legnevezetesebb 
elöfordulásairól megemlékezni. Maradékaik földünk legifjabb üledékeiben, több
nyire ősemberi nyomok (kő- és csontszerszámok; · durva égetlen vagy szabad 
tűzön égetett cserepek, faszén, hamu) kíséretében, sokszor konyhahulladékok
ban (rágott, karczolt és szétütött csontokkal) találhatók és már szép számmal 
gyüjtettek egybe. 

A constatált fajokat s azok legnevezetesebb lelőhelyeit a következőkben 
állítottam össze. 

1. Bos taurus L. Közönséges tulok. . 
Lelőhelyei: Tordosi őskori telep Hunyadmegyében; Patakfalva (Udvar

hely m.) égetlen durva cserepekkel; Felső-Perses (Hunyad m.), Kolozs-Monos· 
tor (Táborállás) durva cserepekkel; Magy. Csesztve (Alsó-Fejér m.) félig égetett 
durva cserepekkel; Alsó-Iván (Szeben m.); Alvincz és M.-Kapud (A.-Fejér m.) 
cserepekkel és kőeszközökkel; Nándori barlang (Hunyad m.) viaszopál szilán
kokkal, szénnel és félig égett fával; Szász-Sebes, Lehmberg (Szeben m.). 

2. Capra ovis L . Közönséges kecske. 
Tordosi őskori telep; Válye (Szeben m.); Magy.-Csesztve (A.-Fehér m.): 
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SzucsiÍg és Andrásháza p. közti forrás mellett (Kolozs m.) graphitos durva 
cserepekkel. 

3. Oervits Elaphus L. Gímszarvas. 
Tordosi őskori telep; Kökös (Háromszék m.); Segesvár (a Küküllőből); 

~a.takfalva Cpd~ar?el~ ~·! ~él~g égetett durva cserepekkel; Kolozsvár (agancskő 
at~urva _az mdohaz ep1tesenel); A.-Zsuk, a Szamosból kifogva (Kolozs m.); 
Szilágyt? (Szolno~:~oboka m.) a Szamo~ból ; M.-Kapud (A.-Fejér m.) csere
pe~kel e~ kőeszk.ozokk.el.~ VaJasd, (A.· FeJér m.); Sepsi Szt.-György (Három
szek Ili:·) ősemben __ e~~kozokkel ; Zagon (Háromszék); Bój-Csigmó (Hunyad m.); 
Szt.-M1hály (N.-Kukullő m.); Bója völgye; Nyárád-folyó Gálfalva táján (Maros
Torda m.); Vargyas vize (Udvi:!>rhely m.). 

4. Cervus Capreolus L. Dz-szarvas. 
Tordosi őskori telep (Hunyad m.) ; M.· Kapud és Vajasd Alsó-Fehér-

megyében. 
5. Sus scrofa L. Vaddisznó. 
Tordasi őskori telep ; Szász-Sebes (Lehmberg); Zágon (Háromszék m.). 
6. Equus Oaballus L. Ló. 
Tordasi őskori telep; Segesvár vidéke; Patakfalva (Udvarhely m.) ; Szász~ 

Sebe?, Nagy-~?das (S~eben m.) ; Torda; Görgény ·Üroszfalu (Maros-Torda m.); 
Seps1 Szt.-Gyorgy (Haromszék m.); Nyárád-Szereda (Maros-Torda) és Oláh
Pián (Szeben m.). 

7. Can_is fam~liaris L. Házi kutya. 
Tordos1. őskon telep; Magyar-Kapud (A.-Fejér m.); Sepsi-Szt.-György. 
8. Oanis V ulpes L. Róka. 
Tordo~i őskori telep; J!idegszamosi csontbarlang. 
9. Oricetus frumentarius L. Közönséges hörcsög. 
Kolozs-~onostor: a Costa cel mare rókalyukai; a Feleki-hegy ((Supra 

ruptueii nevu. omlás rókalyukai ; hidegszamosi csontbarlang. 
10. Arvicola terrestris L . Földi poczok. 
Ugyanazon lelőhelyekről. 

6. 

A HŐVILLAMOS ÁRAM NÉHÁNY GYAKORLATI 
ALKALMAZÁSÁRÓL. 

- Kivonat. -

VIDOVICH BONAVENTURA főreáliskolai igazgatótól. 

- I. Ha egy hövillam-elem forrasztási helye csalán-szövettel beköttetik s a 
szövet vízzel megnedvesittetik, akkor a folyadék párolgásából származó hűlés a 
lánczban áramot hoz létre és pedig annál erősebbet, minél nagyobb foku a hűlés. 
Ámde a hü~és ~~nál nagyobb foku, minél gyorsabb a párolgás, a párolgás gyor
sasága pedig fugg a levegő nedvességétől, azaz minél szárazabb a· levegő annál 
gy~rsabb a pá~olgá~ s minél nedvesebb, annál lassubb az s így a galvanometer 
tüJenek az elhaJlása is annál nagyobb lesz, minél szárazabb a levegő, mig a ned
vesebb levegőnek kisebb foku eltérés fog megfelelni. 

Az elemek, miket bemutatni szerencsém volt, vas- és nickeldrótból van
n8:k s az összeforrasztás helye többszörösen van czérnával körültekerve. Hogy a 
czerna folytonosan nedves legyen, azért egy kis fonál lóg le róla az alátartott 
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vizes pohárba. - A mint a multiplicatoron láthatni az astatictts tüpár 
vagy 45 foknyi kitérést mutat. Ez a kitérés aztán a lég nedvességtartalmának 
megváltoztával szintén megváltozik, úgy hogy belőle a légpára tartalmának nagy
ságára lehet következtetni s ha tekintetbe veszszük, hogy tükrös galvanometeren 
mily messzemenő pontosság érhető el az eltérési szög leolvasásában, önkényt 
ébred föl bennünk a remény, hogy a meteorologiában oly fontos szerepet játszó 
légnedvesség legcsekélyebb változásai is a legmesszebb menő pontossággal lesz
nek meghatározhatók. 

· Én e kísérleti nyers adatnál tovább eddig nem mentem, részint mert arra 
való eszközeim nincsenek, részben meg azért, mert az igazgatói teendők elnye
lik azt az időt, a mit ily tudományos buvárlatok eszközlésére lehetne forditanom. 

II. Mindenki előtt ismeretes, hogy ha a párolgó folyadékot légáram éri, 
párolgása gyorsul. Ha tehát két, nedvesen tartott hővillam-elem közül az egyi
ket a ·szél éri, mig a másikat attól megvédjük, azt kell várnunk, hogy az előb
binek áramát a multiplicator annál nagyobbnak fogja mutatni, minél erősebb 
a rája ható légáram. Ha az itt levő multiplicator elemére ráfuvok, nagyobb 
kitérést mutat, mint a másik. E kísérleti tényből az következnék, hogy a hővil-
lamos áramot a szél erejének mérésére is használhatjuk. . 

III. A különböző folyadékok különböző gyorsasággal párolognak, tehát a 
velük megnedvesitett hővillam-elem is, ugyanazon körülmények között, külön
böző erősségű áramot fog mutatni. Például itt az egyik sokszorozó höeleméröl 
.víz, mig a másikéról alkohol párolog és csakugyan az alkoholosnak tüeltérése 
sokkal nagyobb. Nem tartom valószinütlennek, hogy ez uton valami kapcsolatra 
jöhetünk rá a folyadék párolgási gyorsasága és annak valamely hőtulajdon-
sága közt. . 

IV. A folyadékok keverékei (pl. víz- és alkoholé) annál gyorsabban párolog
nak, minél nagyobb mennyiségben van bennük az illékonyabb rész. Víz és alko
hol keveréke tehát annál gyorsabban fog párologni, minél nagyobb benne az 
a,lkoholtartalom. Itt e két üvegcsében különböző foku borszesz van. Az erősebb 
gyorsabban párolog, miért is a vele kapcsolatos multiplicator tfije nagyobb 
eltérést mutat mint a gyengébbé. Tekintve a multiplicator nagy érzékenységét, 
nagyon valószinü, hogy mint borszeszmérö (alkoholometer) is bátran oda állhat 
".ersenytársul az eddig használtak mellé. 

Arra a netáni kérdésre, hogy én miért állok ezekkel a nem kész dolgokkal 
a nyilvánosság elé, azt vagyok bátor felelni, hogy nekem meg volt a ezándékom 
legalább egy részüket a vándorgyűlés idejéig dűlőre hajtani, de mint már fön
tebb mondtam, a hivatalos munka megakadályozott benne. 

7. 

AZ ÁSVÁNYTAN MAI IRÁNYA. 

Dr. SZTERÉNYI Huaó, tanártól, Székesfehérvárott. 

Az ember kutatásainak legfőbb czélja az igaz megismerése. De nem ap}:ó
lékos részleteknek ismerete vezet az igazra, hanem ama okozatos összefüggés
nek felismerése, a mely a részletek közt van. 

Az okozatos összefüggés felismerésére való törekvés az a közös kapocs, a 
mely minden munkafelosztás és speczializálás mellett a modern természet
tgdományokat egybekapcsolja. 

30* 



468 

, Bái.;nely tud_?mány történetében lapozgatunk, azt találjuk, hogy mig egy
reszt a reszletek ko~~,a~ okozatos összefüggés felismerése gyakran volt igen alkal
ma~ arra, hogy dento fenyt áxaszszon egyes homályos jelenségekre és ezek révén 
az illet~ tudomá~yoka~ h~tható_san előbbre vigye, másrészt sok példa utal arra, 
hogy bizonyos osszefugges felismerésének hiánya a tudomány fejlődésének 
állott ú~jában és időnkénti hátramarad~sának volt okozója. 

Azer~ nemcs~k a~ tesz szolg_álato~ a tudománynak, a ki részletes kutatá
sokba:. mel~ed el es UJabb meg UJabb Jelenségeknek és tényeknek felderítésé
v~l, tune:r:ie~yek magyar~zásá".al s sok más egyébbel igyekszik a tudományt 
előbbre vmm, h~n,em a~ is, a ~1 a tudományos búvárlatokat, a főbb mozzana
to~at szemmel ki_serve, időről időre· szemlét tart a fölött, vajjon az illető tudo
?1anyban ~en_n:rITe vag;runk, mik történtek és melyek abban a mozgató, az 
ITányt ,megielolő esZ1;1-ek. Ez annyival inkább szükséges, mert különben a 
tudoman:y ~~vesz a ;·e~zletekbe és ép azt a jelezte ideális czélt nem szolgálja, 
a mely nelkul meddőve marad az emberiség haladására nézve. . 

,A tn_doi;riányt a tis~tán tap~sztalati, gyakorlati ismerettől czéljának egysé
gesseg~, -~ga~!lak . egymassal _vala szerves kapcsolata és folytonos szoros viszo
nya. l~ulonboztetik meg legiobban. Ezen szempontok akkor domborodnak ki 
l~gvil~gosab?an, ?a a részletes kutatá~ok aprólékos eredményeitől eltekin
tunk es csakis ~ főbb mozzanatokra _szontkozva, épitjük fel azt az épületet, a 
mely ~ ~udomany haladásán,ak, mmdenkori magaslatának a visszatükrözője. 

Midőn vala:r:iely tudo?1~ny előre halad, terjedelemben növekszik, egyes 
~g~kkal gya:·apsz1k, az e_gyem müködés, a szakbeli tevékenység mind jobban 
~s _Jobban reszletekre tei:ied, ezekbe merül el. Ez nagyon természetes és inkább 
or?.mre sen,ihogy aggodal?m:a, ad,na okot, ha az emberi gyarlóságban nem 
~okeredz~ek ~z,, h?gy a~ ily ITanyu kutatásoknak a kelleténél nagyobb fontos
sa~ot tulaJ?om~ es ilyetenképen szem elől téveszti, teljesen ignorálja azoknak 
n;1r:t egy ~ltalanosabb_ tudományág részének jelentőségét. A részletek fontos
sagat ~enk1 sem tagadJa, de azok magukban, elrendezetlenül nem tesznek ki 
tudomanyt, csak chaoszt. 

Bár mi~?~n -~udomá_nyra általánosíthatók az imént bevezetésképen mon
d~ttak, de ku~onose~ . ráillenek az ásványtanra, még pedig kettős okból. Elő
szor mert a mmeralogia oly tudományág a mely kézzel fogható ténvek meg
figyelése és_ felderítése mellett legtovább, maradt meg és előrehaladásában az 
ab~ztrakt vizsgálódásoknak, a hipotéziseknek nagyon csekély részük volt. Az
utan meg, mert e tudományban ujabban az örvendetes részletező kutatás mel
lett, 011. anny!r~ aprólékos részletek nyomozása kapott lábra, hogy ezeknek 
k_~v~sse Jelentőseges , rendszer!elen halmaza miatt félő, hogy sokaknak fel nem 
tumk az a modern, mondhatm magasabb szempontokat szolgáló irány a mely-
ben ma az ásványtan igazában halad. ' 

Az á~ványtan részint ?nálJóain, részint' a chem~ának ágaként fejlődött s 
~ár;n~nnYIT~ per~orreskáltak ~erze.liusnak , azt a nyilatkozatát, hogy a mine
rn_logia tu.l~Jdonkep~n a chemia. b1rodalmaba való, annyi bizonyos, hogy a 
?1:neralog1a~ ~ c?em1a haladása fejlesztette nagyra és sokkal előbb in'dul helyes 
i,ran_yban feJlőd:snek, ha nem ?ly k?sőre marad annak felismerése, hogy az 
~~vanynak leglenyegesebb tulaJdonsaga, a melytől minden más tulajdonsága 
fugg, a chemiai összetétele. . 

Nagyot ?al~dt volt már az ásványta1!i tudomány a mai irány felé, a midőn 
annak t1;1datara ebredtek, hogy az anyag ismerete képezi tulajdonképen az ala
pot a mmeralogia abbeli legközelebbi feladatához, a mely a természetben elő-

forduló elemek és vegyületek fizikai tulajdonságait kutatja. Természetes 
kifolyása volt ennek az h-ánynak egy még tökéletesebb, a mely a mineralógia 
legfőbb czélját, az ásványok chemiai összetétele és fizikai tulajdonságai közt 
feltalálható törvényszerűség :r;negállapításában kereste. Ezzel a vizsgálodá
soknak számos uj te1·e nyílt, ujabb meg ujabb eszmék támadtak és a mindig 
csak száraz, szellemtelen tények puszta felkutatása, a leíró és csoportosító 
irány helyébe, az ásványoknak filozofikus szempontok alá eső tárgyalása 
lépett. Igazi tudományos szellem honosodott meg a mineralógiában, a mely 
a tudományos vizsgálódások mindennemű módjának nyitott utat és a leg
részletesebb búvárkodásokat is nemcsak hogy egymással szoros kapcsolatba 
képes hozni, de azokat hasznosan egy magasabb czélnak megfelelően csopor
tosítja. 

Az ásványtan ma már egészen más tudomány, mint volt még alig alig két 
évtized előtt. Nem csupán az ásványok alaki és fizikai leirását foglalja magá
ban a végből, hogy az ásványok felismerésére vezessen, hanem egyebek közt 
kiterjeszkedik az ásványok belső szerkezetére, alakjának és anyagának, nem
különben ebből kifolyólag tulajdonságainak törvényszer~ összefüggésére, kép
ződése viszonyaira, változásaira, pusztulására és általános szerepére, melyet 
a természet háztartásában játszik. Sőt mi több, kutatja az ásványok multját, 
vizsgálja jelenét és mérlegeli jövőjét. «Meg van az ásványoknak a maguk 
élete - mondja Thoulet - az élettel karöltve a betegségük, öregségük és 
haláluk. Az örökös anyag örökös forgásban van, a szüntelen változások, 
melyeknek alá van vetve, a soha sem szünetelő mozgás, a mely módosula
tot módosulat után szül, a melyben az egyik átalakulás nyomban, követi a 
másikat és nyugalom egy pillanatig sem lehetséges, az a folytonos keletkezés, 
az a folytonos pusztulás, az a folytonos feltámadás, - ez az ő élete. Minden 
ember, minden állat, minden növény és minden kő a természet hatalmának 
engedelmeskedik, a nélkül, hogy ellenállhatna és mindannyian szüntelenül, 
nyugalom nélkül küzdenek abban az örvényben, a melynek kezdete és vége a 
végtelenség sötétségében rejtőzik. Semmi különbség az ásvány, a növény és az 
állat közt; a szervetlen világ élete azonos a szerves világ életével. 11 

Mély értelmük van e szavaknak, nem csupán frázisok. Az ásványtan mai 
irányát tükrözik vissza. 

D·e lássuk kissé részletesebben ezt az irányt és egyes főbb mozzanatok, 
mint ez irány vívmányainak feltüntetésével pillantsunk abba belé. 

Az ásványoknak tanulmányozásában, eltekintve geológiai szereplésüktől, 
leginkább két föbb szempont jön tekintetbe. A morfológia szolgálatában álló 
fizikai szempont és az anyag összetételét s annak mindennemű viszonyait 
kutató chemiai szempont. A kettő közt a viszonyt tekintve, azt mondhatnók, 
hogy az első, vagyis a fizikai szempont, a chemiainak van alárendelve. A fizi
kai tulajdonságok (odaértve az alakiakat is) ugyanis okvetetlenül bizonyos che
miai szerkezettől vannak feltételezve, a chemiai szerkezet pedig az egyedüli 
alapvető sajátság és határozó tulajdonság az ásványra nézve. Valamely speciális 
esetben igaz, hogy az ásvány meghatározásához az anyag és az alak egyiittes 
megismerése szükséges, de utóbbi (t. i. az alak) mégis csak alárendeltebb fon
tosságú. Hiszen vannak esetek, pl. amorf ásványoknál, a midön az alaki viszo
nyok egészen tekinteten kívül maradnak, míg az összetétel sohasem mellőz
hető. Az anyagnak minősége tehát az ásványfaj leírásában is a legalapvetőbb 
tulajdonság; 

Ezt tudva, nem elégedtek meg azzal, hogy csak chemiai úton keressék az 
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"ásvány anyagának összetételét, hanem más módszereket is vettek alkalma
zásba. Csakhamar meggyőződtek arról, hogy az anyag összetételének meahatá
rozásában sok körülmén:Y hathat za~aróan. Valamely ásvány külsőleg tÖkéle
te,se~ egyforma szerkez~tu lehet, de mikroszkóp alatt nézve különböző anyagok
bol ?sszet~ttnek lá~hatJuk. Azért vált a mikroszkóp segédjével a polariszkóppal, 
a mmeralo~u~nak igen fontos segédeszközévé. A mikroszkóppal határozva meg 
az ásványfaJ tisztaságát, a polarizáczióból pedig az alaki viszonyokra következ
tethet. ,Csak kevés .ásv~ny ment minden idegen, mechanikailag hozzá keveredett 
anyagtol, ezek pedig vizsgálatukat bonyolitják és az analitikai eredményekből 
-vont ~övetk~ztetések,et meghamisítják: Az anyag egyöntetűségének bizonyítása 
tehát ~g~n lenyegesse vá~t az ásványfaJ megállapításánál és nem egy ásványfaj 
semmisult már meg a mikroszkóp asztalán. · 

~~ még ~zzel sem, érik b~. Valamely ásvány látszólag homogén lehet, de 
chemia~ag.meg s_ell1 egesz~n tiszta, mert lehetnek anyagok úgy hozzá keverve, 
hogy fizikai eszkozokkel ln nem mutathatók. Ez természetesen a fajmeghatá
rozást erö~en II1eg?ehezíti .. Két azonos,. jól meghatározott vegyület egymás 
mellett, mas maskepen knstályosodhatik ki és előttünk mégis tökéletesen 
homogen alakoknak tűnhetnek fel. Az izomorfiának és izomorf keveredéseknek 
esetei számtal~~ol~, a,természetbe;i. igen gyakori jelenségek és az ásványtani 
kutatást rendluvuh modon bonyohtJák. Régebben nem igen törődtek vele, ma 
a tudományos mineralógia erősen tekintetbe veszi. 
. Theoretikusan valamely ásványfaj könnyen megvan határozva, de a gya
korlatban a .~eghatár~z~s sok ne~1ézségbe ütközik. Akárhány izomorf ásvány
csop~~·tna.k osszes tag,Ja:.t egy faJnak veszik és csupán azt tüntetik ki, hogy 
bennuk bizonyos __ ha,soi;lo el,emek. vagy elemcsoportok mennyiben helyettesítik 
egymást. Ezt a kozo~,sege~ es ~ekmtélyes mineralógusoktól követett eljárást ma 
már sokan nem tartJak szigoruan tudományosnak. Az, a mit ebben az értelem
ben h~lyettesíté~!lek mondanak, igazság szerint nem egyéb rokon fémek vagy 
sa~ak izomorf, so:_nak k~ve.~·edésénél, i;iár pedig maguk a sók a tulajdonképeni 
faJok. Hogy peldat emhtsunk, a gránat összetétele hat - sőt még többféleké
p,en :Változik, a mely vátoz~tok bár mindannyian hasonlók, de mégis különbö
zök es egy!:11ást ~alamely granáte.gyénben egyformán helyettesíthetik. Némelykor 
a gránát-osszetetele~ valamelyike tökéletesen tisztán található, legtöbbször 
azo;iban ~gyazo,n lmstályban ,két é~ még többfél~ összetétel van meg. A gránát 
~ehat t?laJdonkepen nem ~sva~yf~J, hanem ásvanycsoport és némelyek annak 
is veszik. yalan;iely keverek mmdig az marad, akár észrevehető, akár nem és 
nem formalhat Jogot speczifikus elnevezésre. 
. A kutatásnak ez az iránya, vagyis a törekvés, hogy az ásványfajok közt 
izomorf keveredéseket mutassanak ki, nemkülömben ama általánosan vallott 
nézet, hogy a kristály mindig egységes ásványi anyag, azt az irányt érleltette 
meg, amely a keveredés és az alak közti viszonyt keresi sőt azt számokban is 
kifejezhetőnek véli. Ezzel együtt pedig megindult az á~ványi vegyületek clrn
miai szerkezetének tanulmányozása. 

Feltéve, hogy valamely ásványnak valóságos chemiai összetételét batá
r?zt~k me~ és azt ?izoi;iyos cherr_iiai képletben ki is fejeztük; feltéve, hogy rn el-

. löztunk mmden tevedest, mely idegen anyagok hozzákeveredésétöl eredhet -
még n~gyon ~ok a te~_ni való, !:11íg az anyagnak szerkezetét, igazi lényegét 'fel
foghatJuk. Ket vagy tobb vegyulet, a melyeknek százalékos összetétele azonos 
II1.á~. te~intetben igen eltérők l~lrntnek egymástól. Szerves vegyületeknél ez ige~ 
kozonseges, ásványoknál sem ntka, de nehezebben magyarázható. A chemikus, 
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a szerves vegyületekben meghatározza az atómok számát és azoknak egymás
hoz való helyzetét és az úgynevezett struktur képletekben szimbolizálva tün
teti fel chemiai szerkezetüket. Ezzel egyuttal magyarázatát adhatja két izomér 
vegyület közt levő különbségeknek. Vajjon hasonló eljárás követhető-e az 
ásványoknál is? 

Struktur képleteknek kieszelése nem tartozik a nagy nehézségek közé, bár 
a chemia erős korlátokat szab eléjük. De értéküknek kitudása, helyességük
nek legalább is megközelítő megállapítása sok pozitív tény kipuhatolásától, az 
anyagnak mfos anyagokhoz viszonyított vizsgálataitól és sok egyébtől van füg
gővé téve. Ertékük pedig csak akkor van, ha ismert tényeket valódi tudomá
nyos oldalukról magyaráznak meg. A tudományos becscsel bíró strukturkép
leteknek igen nagy a hasznuk. A testek mindennemű változásaira, kifejlödé
seinek nemeire, a velük történhetö sokféle eshetőségekre árasztanak fényt. 
A közönséges chemiai képlet csupán csak az összetételt fejezi ki, a struktur 
képlet az alkotórészek mindenféle funkcziójáról ad számot. Az összetétel mel
lett pedig az utóbbinak ismerete nélkülözhetetlen, a midőn az anyag szerke
zetének, lényegének, mint alapvető problémának felkutatásáról van szó. Már 
pedig mint föntebb érintettük, a mineralógiának mai iránya a chemiai búvár
kodás e magasabb terére emelkedett. 

A búvárkodás ez irányban még nem ment igen sokra, bár ez idő szerint 
sincs minden eredmény nélkül. Sok nehézséget okoznak a módszerek és még 
nincs teljesen tisztába hozva, vajjon a mineralógiában a szerves chemiai mód
szerei közül melyiknek adandó elsőbbség. A szerves vegyületeket kutató che
mikusnak anyaga plasztikus, könnyen alakítható és mindenféle állapotba köny
nyen átvihető, egyes esetekben ft molekula-súlyokat is könnyedséggel határozza 
meg, munkája folyamatában mindent lépésről lépésre követhet és eredményei 
több oldalról ellenőrizhetők. Az ásványok ellenben kemények, ridegek, lassan 
képződnek, nehezen változnak, sok akadályba ütközik az alkatrészek minden
féle viselkedésének tanulmányozása, úgy hogy szerves vegyületek analogiája 
szerint nem osztályozhatók és a chemiai szerkezetüket támogató bizonyítékok 
kevésbbé tökéletesek és meggyőzők. Ez igazolja egyes mineralógusoknak bizal
matlanságát eme uj irány iránt és azt parancsolja, hogy óvatosak legyünk 
minden eredmény megitélésében. 

* 
Igen fontos és érdekes ugyancsak a chemiai szerkezet és az anyag lényege 

problémájának felkutatásával kapcsolatos ujabb iránya a mineralógiának, az, a 
mely az ásványok egymás mellett való kiképzödésének törvényszerüségét kutatja, 
vagyis az associativ mineralógia. 

Az ásványok minden képzelhető csoportosulásban aligha véletlenségből for
dulnak elő egymás mellett, hanem valószinüleg bizonyos törvények szerint, a 
melyeknek felderítését czélozza az ásványtani kutatások ez iránya. Ez idő sze
rint e törvények még világosan nem formulázhatók, de a tapasztalat sok tekin
tetben reájuk vezet úgy, hogy akárhány esetben, a midőn valahol valamely 
ásványfajra akadnak, ösztönszerüleg keresnek olyanokat, a melyek azzftl együtt 
vagy a mellett szoktak előfordulni. Némely ásványt gránit erekben találnak, 
másokat vulkáni kőzetekben, ismét másokat csakis aranytelepeken és mind
egyik szomszédjának árulójává válhatik. A petrografus egyik fontos munkája 
ugyancsak e térre esik, a midőn ugyanis a kőzetek elegyrészeit kutatja, lévén a 
kőzeteknek természetes osztályozása az elegyrészeknek ásványtani jellegeire 
alapítva. 
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Minden társásványoktól alkotott ásványcsoport olyas viszonyokat árulhat 
el, a melyekből- eredésére lehet következtetni. Magában egyesítheti mindazon 
feltételeket, melyek kiképzödéséhez szükségesek voltak és reávezethet ama che
miai reakcziókra, a melyek keletkezésének voltak okozói. Valamely ásvány-elő
fordulási helyet téve vizsgálat tárgyává, egyes igen jelentöséges viszonyok 
derülhetnek ki. Némely ásvány állandóan csak bizonyos anyagon vagy 
anyagban fejlődik ki, némelyek mindig csak üregekben képződnek ki, mások 
másféle rendesen ismétlődő körülmények közt. Egyeseket pedig olyánokat 
találhatunk, a melyek csak fejlődőben vannak és bepillantást engednek képző
désük folyamatába. Kitünik tisztán, hogy melyik ásvány képződött ki előbb, 
melyik utóbb; felkutathatjuk a legutóbb képzödöttet, pontosan reáakadunk az 
átólagosan képződött ásványok lerakodásának sorrendjére s igy tovább. Szóval 
bepillanthatunk minden egyes ásvány élettörténetébe és végeredményként 
értékesíthetjük azt a chemiai szerkezet megismerésére is. Ha ugyanis képesek 
vagyunk ama feltételek és viszonyok megállapítására, a melyek mellett és közt 
bizonyos ásványi anyagok keletkezhetnek és ásványokká kiképzödhetnek, 
nagyot haladtunk az anyag lényegének megismerése felé. 

* 
A most vázolt iránynyal rokon és egyik legszebb ága a modern mineraló

giának az, a mely az ásványok elváltozásának módjait és viszonyait tanulmá
nyozza. Az ásvány nemcsak keletkezik és tovább képződik, növekszik, hanem 
el is pusztul és uj meg uj ásványok képződésére adhat alkalmat. Vagy Thoulet 
fentebb idézett szavaival, ((meg van az ásványoknak a maguk élete, az élettel 
karöltve a betegségük, öregségük és haláluk». 

Némelyike ezen elváltozásoknak, úgynevezett pseudomorfózáknak egy
szerü folyamatok alapján könnyen magyarázható, mások benyolódott termé
szetüek és nem igazítanak egy könnyen útba. A velük való tudományos foglal
kozás azonban mindenképen az elváltozott anyag természetérölnyujt felvilágosí
tást és az ez irányú tanulmányok egyik és másik adatot szolgáltathatják az anyag 
szerkezete és körforgása problémájának megoldásához. Bármely elváltozási ter
mék mindig bizonyos chemiai reakcziót jelez ; ezt kell kipuhatolni és vizsgálat 
tárgyává tenni. Az eredmény analóg módon lesz értékesíthető az anyag szer
kezetének megállapítására, a mint azt a szerves chemiában a szénvegyületekre 
nézve megcselekszik. A szerves vegyületeket tanulmányozó chemikus az átvál
tozási termékeket, illetőleg clerivátumokat mesterségesen készíti, a mineralógus 
azokat a természetben készen találja meg és nem tökéletesen metamorfizált 
példányokon az anyag molekuláris elváltozásának menetét és módját esetleg 
lépésről lépésre kutathatja. 

Sokkal több történhetett volna e téren, ha a megfigyelések és vizsgálatok 
gazdagabb materiáléra támaszkodhatnának. Az ily elváltozásban levő ásványok 
ugyanis nem lévén elég tetszetősek, sok gyüjtő kevéssé vette őket tekintetbe és 
inkább félredobta, semhogy a gyüjteményben helyet adott volna nékik. Az 
elváltozás mindig a kristály tökéletességének és szépségének rovására törté
nik, a miért is az amateur előtt vesztett becsben. Tudományos értéke azonban, 
melyet persze csak a szaktudós képes megítélni, tökéletes és nagy jelentöségü 
lehet, a mint azt a mineralógus mihoszkóppal alaposan megvizsgálja és che
miailag gondosan elemezi. 
. Nagyon nevezetes, igen sokat ígérő, a legujabb időben inaugurált irány 
a mineralógiában az, a mely az ásványok mesteréges előállításával, az ásvány 

s:Zinthézissel foglalkozik. A mit a természet lassan, az ember szemétöl elzártan 
produkál a:i:t a labratóriumban gyorsan, figyelemmel kisérhetö módon repro
dukálják 'és igy a természetet munkájában utánozzák. Sok ásványfajt állitottak 
már elő pontosan megjelölt feltételek mellett és jól megfigyelt viszonyok közt, 
valamint sok oly viszonyt és feltételt puhatoltak ki, a mely eltérő azoktól, · a 
melyek közt az elött az ásvány képződését gondolták. Napról napra előbbre és 
előbbre haladunk e téren és minden lépés ez irányban sokat lendíthet a fen
tebb jelezett főbb problemáján a tudományos mineralógiának. Va_nnak oly ered: 
mények is, a melyekhez a természetestöl eltérő módszerekkel Jutottak, a mi 
azonban nemcsak hogy mit sem von le értékükből, hanem az illető ásvány
termékek anyagának lényegét jobb világításba helyezi és képződési viszonyai
ról bővebb felvilágosítást nyujt. A laboratóriumi kísérletek arra is kiterjednek 
hogy egyes ásványokon változásokat idézzenek elő , sőt elváltozási termékeket 
is állítanak elő mesterséges8n. A mi azonban eddig e téren még nem igen 
történt, de az irány ily zsenge korában még jóformán meg sem történhetett, az, 
hogy az ideváló megfigyeléseket egymással kapcsolatba hozni, osztályoz~i és 
általánosítani nagyon kevéssé kisérlették még. Hihető azonban, hogy a mmt a 
tények, a kísérletezési eredmények szaporodnak, - hiszen minden ki~~rlet 
ujabb kisérletre ad okot, minden felfedezés ujabbakra utal - okvetetlenul be 
fog következni e téren is a részleteknek általános hasznosítása. 

* 
Fentebb említettük, hogy ásványok tanulmányozásában chemiai és fizikai 

szempontok jöhetnek tekintetbe. A chemiai szempontoktól uralt irányt most 
volt szerencsém főbb vonásokban feltüntetni. A mi mineralógiában a fizikai 
tanulmányokat és általuk képviselt irányt illeti, azoknak nemcsak azért nagy 
a fontosságuk és az értékük, mert nélkülök az ásvány tökéletes megismerése 
lehetetlenség, de mert nagy segítségére vannak az anyag chemiai szerkezet~
nek tanulmányozásában is. Fontos analógiákat szolgáltathatnak és a felderí
tett fizikai tulajdonságokból jól lehetséges az anyag szerkezetére való követ
keztetés. Ez idő szerint az ásványtanban a fizikai tanulmányoké és vizsgáló 
módoké az oroszlánrész. Igaz, hogy sok ez irányban az aprólékos búvárlat, 
mondhatni túlságos szőrszálhasogatás, de ama nagyobbszerű eredmények 
mellett, a melyeket az ásványok fizikai tanulmányozása felmutathat, a.zol~ 
nem nyomatékosak. Leo·elsö sorban mint legjelentőségesebbröl az optikai 
kutatá~ok irányáról kell
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megemlékeznünk, a melynek sok a mívelöj e és leg
közvetlenebb czélja az optikai tulajdonságoknak, az optikai konstansok
nak, az ásványok kristályalakjához való viszonyát, a köztük levő törvény
szerüséget megállapítani. Az optikai és krisztallografiai együttes irány, a kettő
nek karöltve járó tanulmányozása a modern mineralógiai kutatás egyik legszebb 
és .legtöbbet érő vívmánya, noha, az igazság érdekében legyen me&említv~, 
jelenleg még nem minden ízében emelkedik a várt magaslatra és egyik másik 
tekintetben a leíró jellemvonás a domináló. 

Legmagasabb niveauján a kristályoknak belső molekuláris szerkezetét 
kutatja és az igeri finom, zsenialitással kigondolt éles módszerekkel kapott ered
ményeket valamikor talán lehetséges lesz a chemiai téren elértekkel össze
mérni és tökéletes együtthangzásba hozni. Az átómok csoportosulás~, a.mö~(:)
kuláris szerkezet kipuhatolása kérdésének meg van ép úgy ·a mechamkai mmt 

· a chemiai oldala és talán nincsen már messze az az idő, a midőn mind a két 
irány egészen szisztematikusan fog tüzetes tanulmányok tárgyává tétetni. 



l{ülonösen az optikai, a krisztallografiai és másféle ez irányú tanulmányok mai 
előrehaladása erősen feljogosít a reménykedésre. S ha ez majd meg lesz, akkor 
mihamarább megteremtődik az az alap, a mely egy kiváló szellemet képesíteni 
fog arra, hogy az ásványok morfológiai, fizikai és chemiai sajátságai közt levő 
törvényt a legpontosabban megállapítsa. 

· Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy az ásványok hőbeli és elektromos 
tulajdonságainak vizsgálata is ujabban előrehalad. Az ez irányú kutatások 
azonban inkább egyes más fizikai, nevezetesen optikai sajátságok támogatá
sára, mintegy kiegészítésére valók, sem hogy önálló jelentőségüek volnának és 
eképen az ásványtan általánosabb irányával szorosabb kapcsolatba nagyon 
kevéssé hozhatók. 

Egyéb fizikai tulajdonságok kutatására kiteijeszkedő irányok közül még 
csak az ásványok fajsúlyának gondos és pontos meghatározását czélzó törekvé
seket kívánjuk kiemelni. A fajsúly ismerete elég fontos tényező valamely 
ásványfaj tanulmányozásában. Van azonban egy magasabb szempont, mely 
annak pontos ismeretét igen kiváunatossá teszi. Az ugyanis, hogy a fajsúly és 
az ásványvegyület molekula-súlya közti viszony az ásvány alkotórészeinek 
egyesülésekor beállott tömörüléséről nyujt némi felvilágosítást. 

* 
Az ásványtan mai irányának rövid vázolása lévén czélom, végül meg kell 

emlékeznem arról az örvendetes irányról is, a mely abban nyilatkozik, hogy a 
mineralógia szorosabb viszonyba lépett a geológiával, mint az elött. Nemcsak 
a chemia ismeri el nagy tartozását a mineralógiával szemben, de a geológia is 
érzi a mineralógiai kutatások nagy hasznát, és mind erősebb meg erősebb lesz 

· az a kapcsolat, a mely a geológiát a mineralógiára nézve, a mineralógiát pedig 
a geológiára nézve · nagyfontosságúvá, sőt nélkülözhetetlenné teszi. Minden 
tudomány valódi cha.raktere más tudományokkal való együttműködésben nyi
latkozik meg legvilágosabban. Mennél több tudományág lép egymással szoros 
viszonyba és támogatja egymást kutatásaiban, annál erősebb léptekkel halad 
mindegyik előre és annál biztosabban szolgálhatja mindegyik az ember kuta
tásainak legfőbb czélját: az igaz megismerését. 

8. 

ADATOK NAGYVÁRAD KÖRNYÉKE DILUVIALIS KÉPZŐD
MÉNYEINEK ISMERTETÉSÉHEZ. 

Dr. TÓTH MmÁLY, polgáriskolai ign.zgat6t6l. 

A nagy magyar medencze keleti határszélén, hol a bihari << Érczhegység)) 
hullámosan emelkedő domborozatai kezdődnek, a Sebes-Körös folyó és a Pecze 
hévv.íz mentében, ha nem is változatos, de a kutatásra mindenesetre érdekes 
géologiai képződményekkel találkozunk. 

E terület, melyhez Nagyvárad és a szomszédos Rontó, Hájó, Pecze-Szőlős 
és P.-Szt.-Márton községek területei tartoznak, hegyrajzilag hullámos domb
vidéket képez, határolva északon a váradi szőlőhegyek, keleten a ((Somlyó)) 

. vagy ((Bánya-hegy)), délen és nyugaton az alföld síksága által. - A Körös 
folyó és Pecze patak mentén a talaj részben áradmányi (alluvialis), részben 
özönj (diluvialis) kavics, agyag-márga és lősz képződményekkel van borítva. 
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A diluvialis kavics a várostól délre mindjárt a '' Rulikov.szky» tem~tö 
dombnál lép fel; továbbá a szomszédos «Boné-kút» jobb é,s baloldalán, elte~~lö 
dombokon, innét keletre húzódva P:-Szőlős, P.-Szt.-Marton határan tobb 
helyen ; a kolozsvári útvonaltól jobbra emelk~.dő „do~bo.~~n, a '.'}Vol~)) erd~ 
DK. szélén, az összes rontói magaslatokon, a Puspok-furdo es HáJot kornyezo 
dombokon mindenütt a felületen található. 

A ,kavics telepeket helyenként durva sárgás, laza vörös ~on:okos, vag~ 
tömör szívós vörös agyag, (1)* helyenként pedig sárgás vagy szurkes l~s~ f~d1. 

Az agyag néhol kisebb-nagyobb kavics-zárványokat, vasoxyd gomboc9-
kéket, mészmárga concretiókat foglal magában. (2) . r 

A diluvialis halmok D-E. irányban terasseszerüleg emelkednek s K-Ny. 
irányban húzódnak a Körös és Pecz~. mentében, a Wol~ erdő és Bánya hegy 
folytatás!liként, helyenként kereszt volgyek által megszak1tva. A halmok magas-
sága 5-10 méter. , , . , . , 

A terasse•szerü emelkedés Rontonál en el legnagyobb magassagá.t; mnet 
a Wolfi erdő felé terjedve 3-400 méter szélességben lapos síkká t~r~l s ~.sak 
az erdö DK. oldalán kezd ismét emelkedni; délre P.-Szt.-Márton fele, ille~oleg 
P.-Szt.-Mártontól D-Ny.-ra - az Ürögdi erdő felé - ismét lassan lejt, s 
Ürögdön túl beolvad a nagy magyar síkságba. , , „ „ 

Egyike a legszebb kavics-feltárás~knak a, W.. o~~ erdőtől delre, a, p~spok
für<löi vasútvonal mentében P.-Szöllös es Ronto kozott van, 2-3 mete1 vas
tagságban· a kavics nagysága mogyorótól fejnagyságig váltakozik, középn~gy
ságuk ököinyi. A görélyek mállottak, sárgás-vörös vasrozsdával festettek. Nehol 
szénsavas mész kötöszer által áthatva Conglomerátszerü ö~szefüg~ést mu~a~nak, 
s quarcz homokkő, csillámpala, kovapala, apró porphuos dac1t, ka~hmzált, 
granulit,' stb.· ből állanak, tehát a Királyhágó felőli hegységek kőzeteiből ala-
kultak. (3) , , , . , 

A lösz legszebb feltárasban Ronto delkelet1 oldalan a malom megett - a 
Pecze balpartján - látható. A telep 4-5 méter vastagon, min~egy,20 méte~· 
hosszúságban van feltárva. ( 4) Kisebb r~szletekben u,gyan. ezen uledek, látbato 
a község mellett a fürdőbe vezető vasutvonal ment~ben is'._(5), hol ket old~~t 
11;2 méter vastagon s 3 méter hosszaságban, valammt a k~zsegen k:resztul 
vezető Rzekérút jobb oldalán, 1 méter vastagságban s 1-2 meter hosszuságban 
van tárva. (6) „ „ , , 

A malom melletti nagyobb feltárás kulonfele retege~e.t ;10utat ugyan, de 
oly szoros átmenetet képeznek egymásba, hogy a telepules1 határt szorosan 
megkülönböztetni nem lehet. , . 

Legfelül 1 méterig szürke, k~ssé ~om~kos lőszsz~1ií márga, apro ~av1cs 
szemecskékkel, helyenként a lesz1várgo szensavas m~sz ko~allsz~!ü kepz,öd
ményeket, mészmárga-csöveket képezett benne, (~~ .~as~tt ,ossze,fuggő, mesz
tufává alakította. (8) Sok kövületet tartalmaz, de kovuletei mes~m~rga-kereggel 
annyira körülburkolvák, hogy elsö tekintetre kövületeknek nem 18, tu~nek ~e~: ~9) 
A következő réteg P/2 méter vastag, szürke fi~?m ,lösz .. E ket re~e9 erules1 
határán 1;2 méter vastagságban van a mésztufa-ule_d~k leroobban k1~ep~ödve, 
a szivacs-korall, csö-gyökér stb. legkülönféléb.? ~lakJait Ill:u~atv,a, ~eges~ ossze
függésben .a rétegnek k~zetszerü je~leget kölcsonoz. A lesz1var~o v1~ e. retegbe~ 
kisebb-nagyobb, egész feJnagyságu uregeket mosott, (megannyi apro ~1s barlan 
gokat) melyeknek oldalaí sárgás vörös, vasas mész által vannak bontva . 

* Jeg;~et: tl)-(öS) számok a szövegben a tanulmányhoz gyűjtött anyag~a von"aikoznaji.. 



_ Az alsó csak 11
/ 2 méterig feltárt réteg már szívósabb, tömöttebb lősz, 

nedvessége miatt setétebb szürke színű. 
_ A- tel~p kövülete~ben rendkívül . gazdag. A felső réteg Unio - Helix -
NP.ritina- ~s MelanoP_sisok-ban bővelkedik, a középső és alsó réteg Neritina és 
Melanopsi.sok-ban szmtén gazdag, de egyéb fajokban már gyérebb. Általáb.an 
mo;idha__tm, hogy ré~egzeteket elkülönitő jellemző kövületek rétegenként nem 
talalhatok, mert egyik helyen mélyebben, másik helyen magasabban találhatók 
az egy és ugyanazon fajú kövületek. 

Eddigelé a következő fajokat találtam benne : * 
1. Un~o batavus Lam. var. lacustris (?) (Felső rétegben gyakori.) 
2. Umo batavus Lam. (Felső r. gy.) 
3. Unio sp. töredék. (Felső r. ritka.) 

· 4. Unio amnicus Ziegl. (Felső r. ritka.) 
5. Unio sp. (Felső réteg töredék.) 
6. Hel~x pom~tia Lin. (Pelső és közép r. e!ég gyakori.) (Var. ?) 
7. Hel~x (Heh~ogena) l?tescens Ziegl. (Pelsö r. ritkább.) 
8. Hel~x (Frut1~ola) stngella Drap. (Felső és közép r. gyakori.) 
9. Hehx sp. (Mmdhárom rétegben gyakori.) 

10. Hel~x (Xerophila) ca_ndidan_~ Ziegl..var. obvia (syn.) (Felső r. ritkább.) 
_ 11. Hel~x (Tachea) austr~aca M~hlf. (Mmden rétegben igen gyakori.) 

12. He~1x (Tachea) austrmca Muhlf. (var.?) (Közép és alsó rétegben nem 
azonos az előbbivel, csak alak, nagyság és színre ennek köldöke van.) 

· 13. Hel~x (Pruticola) hispida Lin. (Felső rét~g e. gyak.) 
14. Hehx (Vallonia) pulchella Müll. ~Mindhárom rétegben igen gy.) 
15. Helix sp. (Közép és alsó r. gyakori.) 
16. Hel~x (Petas~a) b~dens Chemn. var. major Rossm. (Alsó r. ritka.) 
17. Hel~x (Petas~a) b~_dens qhemn. var. minor. (Pelsö és közép r. igen gy.) 
18. Hel~x Cellaria Mull. (Mmd.három rétegben igen gyakori.) 
19. Hehx sp. (Közép r. ritka.) 
20. Helix sp. (Felső rétegben igen ritka.) 
21. Helix triaria Friv. (Közép r. ritka.) 
22. Zonites sp. (F'elsö réteg ritka.) 

· 23. Zonites ~P· Nem azonos az előbbivel. (Felső rétegben ritka.) 
24. Planorb~s (Coretus) Corneus Linn. (Középréteg ritka.) 
25. Planorb~s (Gyraul?s) albus Müll. (Pelső és közép r. gyakori.) 
26. Planorb1s (Tropod10cus) n;iarginatu~ Dr~p. (Második rétegben gyakori.) 
27. CycLstom~ costulatnm Ci~gl. (Felső r. igen gyakori.) 
28. Lymnea mmuta prap. (Mmdhárom ~étegben e. gy.) 

. 29. Lymnea (Gulnar~a) per~gi·a ~rap. (Mi?dh~rom ré~egben igen gyakori.) 
_ 3~. Lymnea (Gulnana) auncularia L. (Masod1k és harmadtk rétegben e. 
gyakori.) 
- 31. Lymnea (G.) auricularia L. var. hasta Cless. (Második r. gy.) 

32. Lymnea (Lymnophi~a) ~~lustris Müll. (Második rétegben ritka.) 
, 33. Lymnea (L.) palustris Mull. var.? Nem azonos az előbbivel. (Egyetlen 

peldány a felső rétegből.) · . 
' 34. Succ~nea obl?ng~ Drap. (Mi~dhár,om rétegben igen gyakori.) 

35. Succmea Pfe1ffen Rossm. (Mmdharom rétegben igen gy.) 

* A meghatározásokat legnagyobb részben Dr. Koch A. egyetemi tanár úr szíves
'-eégének. köszönöm. 
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36. Clausiliá sp. (Felső rétegben l'itka.) · 
37. Clausilia sp. (Pelső rétegben ritka.) Nem azonos az előbbivel. 
38. Clausilia sp. (Felső és második réteg, talán ugyanaz[!] mint a 37. sz.) 
39. Pupa doliorum Brüg. (Mindhárom rétegben e. gy.) 
40. Pupa muscarum Linn. (Közép réteg ritka.) 
41. Bulimus tridens Miill. (Felső réteg ritka.) 
42. Isthmia minutissima (?) Hartm. (közép réteg e. gy.) 
43. Cionella lubrica Müll. (Pelsö és közép réteg gy.) 
44. Melanopsis prrerosa Lan. (Mindhárom rétegben a leggyakoribb.) 
45. Neritina serratilinea. var. thermalis. (Mindhárom rétegben igen 

gyakori.) 
E kövületfajokból a diluvium hévvizi s részben mocsári jellege tíinik ki. 
A hévvízi Neritinak ugyanis a lösz-telep mindhárom szintjében találhatók 

lévén, a Pecze hévforrásnak a diluviumot megelőzőleg is már léteznie kellett. 
A mocsári jelleget pedig a Planorbis, Lymnea és Paludina fajok adják meg. 

· Úgy látszik, hogy a diluvium lefolyása után e helyen egy teknőszerű 
homorulat maradt, mely hosszú időn át a Pecze hévforrása által tápláltatva, 
bővizű mocsárt képezett. (Megjegyzem, hogy a P.-Szt.-Márton és Wolfi erdő 
körül elterülő tér mindenütt a Pecze árterének tekintendő, a mennyiben ennek 
alluviumával van borítva.) 

A diluvium hévvízi jellege még szebben mutatkozik a Püspök- fürdő mellett 
a Pecze egyik felső forrásánál. Itt a szántóföldek talaja sárgás szürke, porlós 
márga (lösz), melyben egymást érik a Melanopsisok héj maradványai. A forrástól 
délre, hol a Zsigmondi-féle artoisi próbafurások eszközöltettek, a talaj setét 
barna agyag, ez alatt 1/ 2 méternyire, 6.,.-8 deciméterig feltárva látható a lősz 
temérdek kövületével, melyek között uralkodók a Melanopsis és Neritina fajok; 
csekélyebb mennyiségben Helix, Lymneus és Pupa fajok is találhatók. 

E réteg kövületgazdagsága meglepő; de meglepő azon alakváltozás is, 
melyben a Melanopsisok találhatók; a vizsgáló kezdetben számos fajt lenne 
hajlandó megkülönböztetni, annyira eltérők a fejlődésbeli elváltozások, részint 
a váz - alakja - részint annak hosszúsága és csavarmenetei számát tekintve. 

Az uralkodó faj, úgy látszik, a Melanopsis Costata Fer. (46) és a Mela· 
nopsis Parreyssii Mühlf. (47) és ennek var. scalaris alakja, bár ezek is feltűnő 
fejlődésbeli eltéréseket mutatnak az eredeti alaktól. A Pecze hévvizében jelenleg 
élö Melanopsis Parreyssii var. scalaris (48) szintén mutat ·alakbeli eltéréseket, 
de a kihalt fajjal legkönnyebben összeegyeztethető ; s a mennyiben a jelenleg 
élők között hosszú vázzal bírókat nem találni, való>zinü, hogy a kihalt 
M. Parreyssii hosszú vázzal bíró példányai a rövid vázúaknál korábban éltek. 

Ugyancsak itt a próba-kútfurások alkalmával nagyobb niéiységéből a 
diluviumnak egy, a Melania Hollandri Per.-hez hasonló kövület jött nagymeny· 
nyiségben a felszínre. (49) Én ugyan ezzel azonosítani nem tudom, s valószí
nűbbnek tartom, hogy a M. prrerosanok (50) egy különös, megváltozott alakja; 
bár a kiálló oromélek a csavarmeneteken egyes példányoknálLmeglepök, 'mind
azáltal az átmenet jól kimutatható. 

Megjegyzem mellékesen, hogy a Püspökfürdö környékén található Neritina 
Serratilinea var. thermalis, Melanopsis prrerosa, costata és Pareyssii kövület 
fajokat a szomszédos Hájó és Rontó községbeli kis leánykák felfűzve füzéren· 
ként 2-4 kron árulják <cPüspök-fürdői emlék» gyanánt. 

A Püspök-fürdőtől DNy.-ra fekszik kissé emelkedettebb dombon Hájó 
közs~g. Az itt _elterülő szántókat szintén diluvialis kavics, agyag · és márga 
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rétegek borítják, de bennük kövületek nem találhatók. A márga halvány szürkés 
sárga, néhol erősen homokos, másutt tömör, szívós, agyagszerü ; jelentékenyen 
feltárva nincs sehol. 

Hájótól délre, ott hol a szántóföldek lejteni kezdenek, a felületen elszórva 
különféle nagyságú, teljesen idegenszerű kőzetdarabok. idősebb homokkövek, 
porphyrok, dácit törmelékek (51) a Királyhágóról és durván égetett cserépedény
töredékek, (52) valamint a régibb időkből származó állati csontmaradványok 
(valami Bos sp.) találhatók. Ugyanily cserép- és csontmaradványok találhatók 
a Rontót környező szántókon is, de gyérebben. Ezen maradványokból arra 
következtethetni, hogy az ős ember ezen a vidéken is élt; mely feltevés már 
csak azért is jogosult, mert a Körös folyó és a soha be nem fagyó Pecze hévvíz, 
s az ezek között elterülő magaslatok kiváló1:tn alkalmasak voltak az ősember 
letelepülési helyéül. 

Ugyanily nyomokra találtam a városi közlegelőn, az Ürögdi országút bal
?ldalá~ ~ közvágóhídtól délnyugotra, hol 2 méterig feltárt agyaggödrök vannak; 
itt a voros szívós agyagban 1/2 méter mélyen, ugyancsak durva cseréptöredé· 
keket (54) és nagyon régi emberi koponya s egyéb csonttöredéket találtam. (55) 

· · E halvány nyomok, habár nem i}; döntő bizonyítékok az ·ősembernek itt 
tartózkodási helyét illetőleg, de elég érdeke_sek arr_a, hogy bővebb kutatás 
tárgyát képezzék. 

.. A <<~élix-fürdfö környékén a. felület mindenütt vörhe.nyes barna agyag, 
szurke marga s helyen-helyen kav1cscsal van borítva. 

Kellő feltárás sehol nincs, s diluvium·kövületeket nem tartalmaz sehol. 
Sajátságos, hogy a Féli4'.·fürdő és a tőle egy negyedórányira levő Püspök-fürdő 
forrásának eredete egy és ugyanazon mélységben van (a mennyiben a két hév 
víz vegyalkata és hőfoka eltérést nem mutat),* mégis a Félix fürdő hévvizében 
Mela~opsisok nem élnek, legalább az új mederben sehol nem láttam. 

Erdekes települést mutat még a diluvium P.-Szőllőstől D-K.-re a Félix
fürdőbe vezető út baloldalán az útszéli kereszt melletti agyaggödrökben. Itt 
a felső réteg 1/2-1 1/2 meter vörös agyag, (56) kisebb·nagyobb kavicsszemekkel; 
alatta 1

/2 méter durva sárgás agyagos homok, (57) s ezalatt sárgás meszes 
vasas kötszerrel összekötött kavics, melynek alkotása olyan )llint a többi dil. 
kavicsoké. 

A homok· és agyagréteg :közé azonban egyik helyen egy fehér, erősen 
:tneszes márgaréteg van beágyazva, (58) 3-4 méter hosszan 1 dm. - 5 dm. 
vastagságban : e márga, valamint a homokréteg szintén tartalmaznak kövüle
teket, de már gyérebben mint a rontói telep. Kövületei a következők : 

1. Unio sp., gy. 
2. Pisidium sp., i. gy. 
3. Lymnea sp., ritka. 
4.: Melanopsis prrerosa fer., i. gy. 
5. Succiena oblonga Drop., ritka. 
6. Helix sp., töredékei gy. 
7. Helix sp„ e. gy . 
. 8. Helix pulchella. Müll., ritka. 
9. Cionella lubrica Müll., ritka. 
A kövületek héjjai nincsenek jól megtartva, igen törékenyek, porlók; s a 

."' Erre muta~ azon körülmény is, hogy midőn a félixfür<lői artoizi kútat fúrták, 
a. bővíz felszínre Jutásával a Püspök-fürdő vízbősége egyidejűleg nagyon megcs~ppant. 
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mennyiben a márga és homok nem csak egész héjjakat, de igen sok kövület: 
töredéket is hord, valószínű, hogy itt már ó alluviummal van dolgunk s habár 
a kavics alól tisztán diluvium is, a föléje rakodott homok, agyag- és márga
rétegek a diluvium végén lefolyó vizek rakományát képezik. 

9. 

KÖZLEMÉNYEK BÉKÉS- ÉS BIHAR-VÁRMEGYÉK 
FLÓRÁJÁBÓL. 

(Szolnok-, Csanád· és .Aradmegyére vonatkozó IL~ány- adattal) 

Dr. BoRBÁB VINCZE·től. 

Békés és Bihar vármegyék szomszédos részén, melynek flóráját már 
ismertettem,* s a. mely vidék vegetatiójának megváltozásáról most . jelentést 
adni bátorkodom, különösen Füzes-Gyarmat, Szeghalom és Vésztő (Békés) 
továbbá Csökmő, Komádi és Okány községek határában, innen tovább Mező~ 
Gyán és Szalonta felé kétféle természetes termőhely van : a szik meg a mo
csaras vidék. A kemény szik növényzetének jelleme Szeghalomtól Vésztőn, 
Okányon és Mező-Gyánon át egész Nagy-Szalontáig ugyanaz: egyszerü kurta" 
füvü tavaszi vegetatio, melyet a nyár forrósága csaknem tökéletesen kiéget, 
csak a sziki lapu (Statice Gmelini), bokrosabb helyeken pedig a sziki Aster 
( Aster punctatus) kékiti vagy a Peucedanum of.ficinale és P. Alsaticum kórói 
sárgitják meg a száraz talajt. Itt, ebben a vegetatióban az ujabb évtizedek alatt 
jelentékenyebb változás nem történt. Legfeljebb azt említhetem meg, hogy a 
kultura néhol a kemény szikes legelőknek is neki bocsátotta az ekevasat, a 
szikes mezőt gabonát teremni kényszeriti, tehát az amugy is csekély sziki ve~e
tatio számra nézve még jobban fogyatkozik s a szik kiváló növényei: a Statice 
Gmelini, Plantago Sibirica, Pl. tenuifiora stb. legfeljebb a mezsgyéken ma
radtak fel. 

Nagyobbszerü a változás az ingovány és mocsarak vegetatiójában. 
A Sebes-Körös (itt a nép nyelvén Tekerő) Sárrétjének azon a részén, a 

hol Békés- és Bihar-vármegye egymással érintkezik, 1877-ben még rengete~ s 
megközelithetetlen ingovány és terjedelmes nádas volt. A nádast mocsá;1, s 
magas füvekből alakult rétség fogta körül. A nádas belsejében sárgálló mohatol 
( Oamptothecium lutescens) átszőtt ingó lápok zöldellettek, z~ombé~40711:.b~k 
emelkedtek s rajtok, valamint a közel eső vizekben is, kiváló s ritka v1~1 nove
nyek diszlettek. A Körös vizének három fő ágán kívül holt ágak, kiszakadt 
vizfolyás,fok (vízmeder vagy a nádasok folyó vize), kiöntés, nedves hajlások, 
laposak s más vizállá~ok stb. voltak s pl. csak Vésztő községének határában, 
nem messze egymástól, volt Holt· Körös,~ Dj-Körös meg a csavargós Sebes
Körös. 

Viz szükjéről szó sem lehetett. A növényéletnek, különösen a m'ocsári 
vegetatiónak egyik fő kelléke, a viz, bővében lévén, e vidék nevezetes növé
nyeknek és növényformatióknak volt a hazája. Mig nyáron a szik száraz s 

':' Iráz puszta niivényzete. A Magy. qrv. és term. vizs. XX. nagygyülés~ne.k Munká
lataiban, - továbbá Békésrnegye flórája. Ertekezések a term. tud. köréből, k1adJa a M. T. 
Akadémia XI. (_1881.) kötet 18. sz. .~ -
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csaknem növénytelen, a mocsaras vidéken nyáron is nevezetes vegetatio pom-
pázott. . · . 

Sajnos a földmi.i.velés ezt a nevezetes vegetatiót csaknem tökéletesen 
megsemmisitette. A Sebes-Körös szabályozása óta a Sárrét vidéke a régi érde
kes návényképződmenyek és ritka virágok temetője lett. Most e folyó egyenes és 
tágas mederben hömpölyög; mellék- és holt ágai az anyaviztől elzáródtak, 
lassanként kiszáradtak, felszántották és bevetették. A nádasok vize is kiapadt; 
s az előbb si.i.ppedő, most kiszikkadt talaj most már elbirja az embert. Bihar
megye fráz és Kót pusztái, melyeknek ezelőtt csak a szigetein; az·az az ingo
ványból kiemelkedő száraz mezőin lehetett. járni vagy legeltetni, most már 
kereszti.i.1-kasul bejárhatók, sőt. a mi.i.velődésnek egyik hatalmas rugója, a tasnt 
is végig halad· rajta. A vasuti kocsi s a vasut egyéb fölszerelése valóban nagyon 
kirivó ellentét a máski.i.lönben egészen pusztai jellemi.i. vidéken. Itt a kasza 
peng, amott a legelő nyáj kolompol, a bibicz sivit, itt a cséplőgép zakatol, s 
egyszerre a vasut füttye is beleszól a furcsa hangzagyvalékba. · 
· A nádas s a nádas vizfolyása (fok) tovább viztáplálékot nem kapván, 

kiszárad és pusztul, a zsombékot a marha a földre teperi, szétporlani kezd. 
A jószág az ingó lápot össze-vissza tapossa, s a szivacsos mohás talajt kedvelő 
növények az életföltételhez többé hozzá nem jutván, megsemmisi.i.lnek. 

Midőn a szikkadó talaj a jószágot már megbirja, legeltetni kezdik, az uj 
talajon felburjánzó magas füvet és kórót a jószág gázolja össze és tapossa le. 
Azutan kendert, lent, konyhabeli zöldséget, Cicer arietinum-ot s dinnyét ter
mesztenek, végre a buza következik. Buza termAtt már itt olyan helyen, a hol 
egy évtized előtt, nedves talajon Menthákat gyi.i.jtöttem. 

M:inő volt a Sebes-Körös Sárrétjének mocsári növényzete, a 479. 1. emlí
tett két munkámban ismertettem. Most erről részletekbe bocsátkozni már azért 
is fölösleges, mert ezt az egy-két évtized előtt nagyszerü vegetatiót ma-holnap 
csak hiréből ismerjük. Egyetlen növényhad, a mely a pusztulással tartósan 
daczol, a Mentha, melynek bősége e vidéken oly na:gy s fajainak száma oly 
tetemes, hogy e tekintetben alig van párja e vidéknek. Vésztő, Kót és,Iráz 
vidéke számos anyagot nyujtott a Menthák tudományos feldolgozására. Erde
kesebbnél érd'ekesebb Menthá-kat látni itt, a rendkivüli változatosságot az em
ber nem könnyen tekintheti át, s a sok ritkaság között alig tudja, melyike~ 
méltassa nagyobb figyelemre. 1 A Körös folyók vidéke, úgy látszik, a Mentha
ritkaságok hazája, mert Rézbánya és Vaskoh körül is, alig pár órai körültekin
tés alkalmával is, sok ritka fajt láthatunk. 

Más mocsári, különösen vizben élő növény, néhány esztendei tengődés 
és küzdelem után, tartós vagy örö·k bucsut mondott a vidéknek, vagy talán a 
még .itt-ott tengődő nádasok rejtekhelyein huzódött meg. Az 1877--81. évek
ben Melilotus dentatus-t, ritka Elatiné-ket, Lythrum bibracteatum-ot, Salvinia 
natans-t, Aldrova.ndriá-t, vízi áloét ( Stratiotes ), Cochlea.ria macrocarpa-t, Scir
pus supiniis-t, tündérrózsákat bőségben lehetett látni a vidéken; ma eltűntek, 
még a Sagittaria, Sparganium simplex, Roripa Kerneri stb. is ritkulnak. 
Általában meg kell emlitenem, hogy a k~ most idézett munkáim, különösen 
(1Békés vármegye flórája11 czimü munkám segitségével kisérlené meg, főleg 

1' v. ö. Iráz puszta növ„ a magy. Ol'V. és term. vizsg. Munk. xx„ - to~ábbá 
J. Briquet : Fragmenta monographire Labiatarum, fasc. I. Bulletin des travaux de la 
soc. bot, de Geneve no. 5 (1889) p. 20-107. - H. Bra·un: Ueber einige Arten und 
Formen der Gattung Mentha, a bécsi zool.-botan. Gesellsch. Verhand. 1890. p. 351-508. 
Végre ez értekezés 490 - 93. 1. 
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Vésztő község határának növényzetét kutatni, az munkámmal most, alig egy 
évtized után, g.Y,akran csalódna, mert számos mocsaras területet kiszáritottak 
és munkálják. En fájó szivvel szemlélem itt évről-évre a vadon termő növény
zet pusztulását. 

·· Másrészről e vidék, ha a szántás-vetés nem bolygatná, egészen a hegyek 
vegetatiójának tarka leplébe öltözködnék. A Sebes-Körös a hegyes vidékről 
számos hegyi növény magvait magával sodorja, s helyenként a partra hányja. 
Ily módon Irázon helyenként egész hegyi vegetatio diszlik: Origanum vulgare, 
Senecio Doria, Nepeta Pannonica, örvénygyökér, Rosa Transsilvanica, Épilo
bium angustifolium stb„ csakhogy az ekevas nem sokáig kegyelmez a hegyi 
települőknek. 

A tavi vegetatio pusztulása daczára van gyarapodás is, s erről főképen a 
következő előszámítás tájékoztat. Fölvettem ide azokat a nevezetesebb növé
nyeket is, a melyeket a XXV-ki vándorgyülés alkalmával, aug. 21-25-én a 
Biharhegységbe intézett kiránduláson gyüjtöttem, valamint Bihar és Békés 
vármegyék szomszédságából, mint megegyező termőhelyről való néhány nö
vényt is.1 

Biharmegye növényzetét 1864 óta kísérem figyelemmel s ha ((Nagy-Várad 
'rermészetrajza1> 63. 1. az állitódik, hogy az Abutilon Avicennae 1877-ben csa~ 
egyetlen egyszer volt Nagy-Várad mellett; én bizonyosan állithatom, hogy már 
1864. év nyarán is volt ott, még pedig a latin szert. püspökpalota táján, mun
kált talajon. 

Egy másik vándorló növény, melynek föllelését c1Nagy-Várad és v~d~ké
nek növényvilága)) összeáUitója maga érdemének óhajtja eltulajdonitam (i. h. 
100 1.), a Steyos angulatus L., éjszakamerikai növény, melyet 1864 nyarán 
Mező-Telegd 

0

kertgátjain én találtam. 2 Ez a növény hazánkban főkép a kerité
seken nő, mint szintén a tökfélék családjába tartozó Bryonia, s Ungvár (Me~d
lik), Marmaros-Sziget ! és Huszt közt (Vágner) 3 minden faluban, valamint 
Fácset (1856) mellől is láttam. - Egy harmadik ilyen messzeföldi vándor
növény Nagy-Várad vidékén a perui származásu Galinsoga parviflora, mely a 
nagyváradi Püspökfürdő parkjában gyakori. 

Végre e vidékről az 1881. év óta megjelent munkákat számitom elő: 
1. Koren István: Szarvas virányának második javitott és bővitett fel

számlálása. A szarvasi ev. gymn. 1883. programmjában. 
2. Borbás Vincze: Hazánk füzfáinak fajvegyülékei. Erdészeti L~pok 1883. 

721-25. 1., s az Oesterr. Botan. Zeitschr. 1883. 359-60. 1. ( Salix alopecu-
roides var. hypoleuca Borb„ Szarvason.) „ 

3. U. a. A botanika nomenclaturája Békésmegyében, a Tanáregyesulet 
Közl.-ében 1882/3. 

4. U. a. Uj gyékényfaj Budapest kömyékén. Term. tud. Közlöny 1882. 
216-17. 1., Typha lat~folia var. ambigua Sond„ Vésztő Sziladi lápján. 

5. U. a. Néhány füzbokor másodvirágzásáról. Erd. Lap. 1887. 
6. U. a. A magyar Nagy-Alföld tölgyei u. i. 1887. 
7. U. a. Inulre Hungaricre, Engler Jahrbücher-eiben 1887. 

1 A Bánhegyes vidékéről való növényeket Gre1nsperger József úr küldötte 1872-74 
években. 

2 Földrajzi Közl. 1890. 60. 1. (Kelet virágaitól stb.) A nevezett iró, úgy látszik, azt 
az elvet .vallja, hogy munkája. jelesebbnek fog tetszeni, ha az én adataimat agyonhall
gatja vagy magáénak tulajdonitja. 

3 Mármaros vármegye egyetemes leirása 201. 1. 
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8. Borbás V. Az alföldi zsombék, Term. tud. Közl. 1885. 
9. U. a. Két aratás Alföldünkön egy évben, Földm. Érdek 1882. 

10. U. a. Synonymia Menthamm, Oest. B. Zeitschr. 1883. 
11. U. a. Potentilla obscura et P. leucotricha u. i. 1886. 
12. U. a. Zur Verbreitung und TeratolÓgie von Typha und Sparganium 

u. i. 1886. s több apróbb adat e folyóirat ((Correspondenz" rovatában 1881-89. 
13. Jankó János: Tót-Komlós flórája. Term. r. füz. 1886. 175-76.1. 
14. Skolka András: Beitrage zur Geogr. u. Physiographie <les Békéser 

Comitats. Schedius: Zeitschrift von und für Ungern (sic!) VI. köt. 129. 1 .V. ö. 
erről ''A botanika nomenclatur~ja Békésmegyében 1i czimü czikkemet. 

Végre Nagy-Várad legujabb <1Tennészetrajzá1J-ban épen Nagy-Várad saját 
növényzete nincs átláthatóan előtüntetve, s a határ pontosan kikerekitve. Egy 
jól ismert flóraterületről (melyről nem először közlünk aprólékos elszórt ada
tokat) ez megkövetelhető. A hegyes vidéken messze levezet a megye déli részé
nek Kerner ismertette területére, a sokkal közelebb eső sikság bizonyos és 
szintén ismertetett részeit figyelmen kivül hagyja. Végül, hogy az individuali
tás fölébe kerekedett a tudománynak, ez számos floristikai tévedésnek szü-
lője lett. · 

A következő enumeratióban vannak közönségesebbnek látszó növények 
is. Ezeknek a megitélésére nézve azonban meg kell jegyeznem azt, hogy a 
mely növény a Felföldön nagyon közönséges, az Alföldön ritkaság lehet. 

Equisetaceae, zsurlófélék. 

Equisetum arvense L. var. nemorosum ABr., Irázon. 

Polypodiaceae, páfrányfélék. 

Asplenium viride Ruds., Rézbánya völgyeiben bőven. 
A. Trichomanes L., Biharfüred és Bondorasszó közt. 

. A. Ruta muraria L. var. pseudogermanicum Reufl., Rézbánya völgyeiben, 
sziklákon. 

Scolopendrium vulgare Sm., u. i. (gimnyel~). - b) acuminatum m., fron
dibus elongatis, longissime acuminatis, ibidem. - c) platypterum Borb., Math. 
és term. tud. Értesitő 1882/83. 87., ibidem. 

Aspidium aculeatum L., (A. lobatum Sw.), Rézbánya völgyeiben. 
A. angulare Kit. in Willd. Sp. pl. V. (1810.) p. 257 (A. hastulatum Ten. 

1836.) u. i. elég bőven. A Kitaibel-féle név minden habozás nélkül megtar
tai:i;dó, mert he~·bariumában e faj tiszta, nincs mással keverve; az pedig, hogy 
Willdenow; Kitaibel A. angulare-ja közé más formákat is tett, az nem Kitai
bel hibája, hogy azért az ő növényfajának kellene szenvednie. Oly elveknél 
fogva, a minő alapján az A. angulare-t kasszirozni kivánnák, a régi botani
kusok fajából alig lehetne valamit megtartani. Ezeket pedig már ily elvekből 
nem igen bolygatják meg. 

A. Filix mas L. var. crenatum Milde, Rézbánya völgyeiben. - var. lepi· 
dotum Lange in Milde Fil. Europ. p. 122. u. itt. 

A. montanum (Vogl.), Biharfüred erdeiben. 
A. dilatatum (Hoffm.), u. i. 
Cystopteris fragilis L. var. anthriscifolia (Roffm.), Brátka árnyékos 

szikláin. · 
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Salviniaceae, Salviniafélék. 

Safoinia natans L., 1881-ben Okány köriil még láttam; Vésztőn az árkok 
kiszáritása következtében kihalt. 

Gramineae, pázsitfélék. 

Crypsis alopecuroides Schrad., Kurtics. 
Alopecurus fitlvus Sm., Iráz. 
A. pratensis L., Mező-Tur. 
Beckmannia entciformis L., Mező-'l'ur, Okány, Sarlmd-Keresztur, Bán-

hegyes. 
Phalaris arundinacea L., Mező-Tur. 
Stipa capillata L., Bánhegyes. 
Milium effusum L., az agyai erdőben Aradm. 
Phleum phalaroides (Koel.), Körös-Ladány fás erdejében. 
Agrostis stolonifera L., Kót, Bánhegyes. 
Cynodon Dactylon L., Bánhegyes, Mező-Tur. 
Poa Eragrostis L., Mező-Tur, Bánhegyes. 
P. pilosa L. és P. dura L., Mező-Tur. 
P. annita L., Iráz. 
P. bitlbosa L., Bánhegyes, Mező-Tur. 
P. serotina Ehrh., Sziladi láp Vésztőn. 
P. pratensis L., Szeghalom. 
Glyceria aquatica L., Bánhegyes. 
G. fiuitans (L.) var. poaeformis Sond., Kót, Mező-Tur. 
Dactylis glomeraia L., Bánhegyes, Mező-Tur. 
Festitca sulcata Rack., Mező-Tur, Szeghalom száraz rétjein. 
F. elatior L., a Sziladi láp körül Vésztőn . . 
Bromus brachystachys Rom., Vésztőn tarlóban 1884„ Hackel is helyeselte, 

de azóta ujra nem találtam. 
Br. inermis L., Br. mollis L., Br. tectoritm L., longipilus Bánhegyes. 
Triticitm intermedium Rost., Bánhegyes. 
Tr. cristatum Schreb., Orosháza és Szentes közt. 
Hordeum Gussoneanum Parl., Kót. 
Lolium perenne L., Mező-Tur. 

Cyperaceae, sásfélék. 

Carex vulpina L. var. nemorosa Reb., Rausslm. ÖBZ. 1877. p. 15&. Iráz. 
0. muricata L., Bátonya, Bánhegyes. 
0. Schreberi Schrank, Bánhegyes. 
C. leporina L., Iráz. 
0. stricta Good., Vésztő nádasaiban. 
0. pallescens L., Élesd füves helyein. 
0. paludosa Good., Vésztőn a Sebes-Körösnél. 
0. vesicaria Curt., u. i. és Vidra körül Vésztő határában. 
0. riparia Curt., az agyai erdőben, Aradm., Mező-Tur. 
0. niitans Rost., Tornya, Békés város m. 
C. hirtaef'ormis Pers., Békés nedves helyein, Iráz. 

31* 
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Heleoeharis paluslris L., Kót, Kurtics. 
H. aeieularis L. u. i. 
Seirpus laeustris L., Kót, Okány, Sarkad-Keresztur, Bánhegyes, Mező-Tur. 
Se. silvatieus L., Iráz. . 
Se. maritimus L., Okány, S.-Keresztur, Bánhegyes, Agya, Mező-Tur. 
Se. Miehelianus L., Mező-Tur. 
Se. supinus L., Mező-Tur. 
Cyperits fuseus L. var. vireseens (Hoffm.), igen erőteljes példák a Sziladi 

láp környékén. 

.11.lismaceae, Alismafelék. 

Alisma Plantago L. és var. laneeolaturn, Bánhegyes. 
Sagittaria sagittaefolia L. var. tenuiloba Borb., Okány, Kót. 

Butomaceae, virágos kákafélék. 

Butornus itrnbellatus L., Mező-Tur, Bánhegyes. 

Juncaceae, szittyófélék. 

Juneus eonglorneratus L., Sarkad-Keresztur. 
Tur. ~ J. bufonius L., Bánhegyes. 

J. eornpressus L., Mező-

Liliaceae, liliomfélék. 

Gagea pusilla Schult., Mező-Tur körül, Csorvás (Thaisz L.). 
G. pratensis (Pers.), Tornya. 
Mitseari eornosum L., Bánhegyes. 
M. raeernosurn L., u. i„ Szarvas ( M. botryoides Koren!) . 
Ornithogalum pyrarnidale L. var. brevistylitm Wolfn., Mező-Tur. 
0. Bouchéanum (Kunth.), Bánhegyes. 
O. itmbellatitm L., Mező-Tur. 

Hydrocharideae, békatutajfélék. 

H.11droeharis morsus ranae L., Okány és Sarkad-Keresztur közt. · 

Najadeae, hínárfélék. 

Potamogeton natans L. és Lemna minor L. Kóton. 

Typ haceae, gyékényfélék. 

Typha angustifolia L„ Iráz. - T. latifolia L., Mező-Tur, Bánhegyes. -
Sparganium simplex L., a Sziladi lápon. 

Orchid eae, Orehiifélék. 

Epipaetis palustris L., a Sziladi lápon Vésztőn. 
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Cannabineae, kenderfélék. 

. Humulus Lupulus L., Mező-Tur, Szolnok. 

Cupuliferae, tölgyfélék. 

Quereus Robur L. a), var. helicophylla Borb. Term. r. füz. 1.~9~: P:. ~1. 
Fás erdejében néhány fa, bodros és hegyes karéju levelekkel. Gyumolcsoz1k. 

Qu. perrobusta Borb. Oesterr. Botan. Zeitschr. 1.889. 376: u .. i. ~őven, a 
Félix-fürdőnél is, itt Neuroterus leviusculus és Cynips supe1jetatwnis guba: 
csokkal. (Qu. robustissima Simk., Hazánk tölgyfajai 1890. 23. 1.) Az utóbbi 
munka szerzője, úgy látszik, csak úgy tud a floristika terén boldogulni, .~a az 
én jól megalapított dolgaimat, az eredeti növény alapos vizsgálata nélkul, el
hamarkodva 1 össze-vissza hányja, rólok a valóságnak meg nem felelő (mer~ 
növényeimet leggyakrabban nem ismeri) k,épzeleteit közli, va~~ m~t ~ most3'.m 
esetben is, az egy évvel előbb megjelent Qu. perrobustát emhtes nelkul hagyJa, 
azután uj névvel triumphál. A tőlem eredő növénynevet ~kárh.án~sz?r hely
telen helyre teszi, azután a kitüntettem characterek alapJán 1:J faJt ~s nev~
ket alkot. De mivel az én közleményeimet ily módon gyanus szmbe toreksz1k 
állitani tiltakoznom kell az ellen, hogy a i·osszakarattal eltelt személyes ellen
ség, ho~szas összehasonlitgatás és vizsgálatok alapj~n s minden_leh,~tő irodalmi 
munka felhasználásával készült munkámnak lelknsmeretes biráloJa lehessen. 
Ő saját dii;tictióval ( (( subtilis species 1i) oly határig megyen, a hol már minden 
alap megszünik (pl. hogy a Qu. Robur L. (Qu. peduneulata: Ehrh.) .. meg~ qu. 
borealis Heuff., vagy a Qu. sessiliflora meg a Qu. ~urea Wie1:~b. fa~ilag kul?n
bözők lennének, holott a Qu. borealis nevet Heuff el épen az eJszaln alak faJtá
jának megkülör:böztetésére yálasztotta; Spiraea, oblongif.olia és gla.br~seens, 
Coronilla emeroides és Austnaea, Ulmus pilifera es asperrima stb.), d1stmguál 
ott is, a hol saját szavai szerint maga se ismeri az alapot.2 

Quereus Bedői Borb., Monor erdejében. Ezt a tölgye~ ((A magyar hom?k
puszták növényvilága 1i czimü munkámban 1886. p. 54 es 10~ ((molyhos agu 
mocsá1fa>i · rövid jellemzéssel (az emlitett szerző ezt se akarJa munkám~an 
eszrevenni) emlitem, a mi, ha nyelvünket a művelt nyelvek sorában akar.1u~ 
tisztelni, = a Quereu Robore ramis tomentosi.s diversa. Azu~á~ az.~r~ész~t1 
Lapoknak 1887. évf. 730. lapján bővebben leirtam. Ezt a d.~stmc~1~t rn erő
szakkal akarja tőlem eltulajdonitani. Ámbár a ~<~azánk t~lgyfaJa~11 14. 1. 
világosan kijelenti, hogy ezt e fajt meg a Qu .. Csatoi. Borb. faJve~leket meg 
nem figyelte, mégis a 24. 1., a Qu. Monorensis ham.1s ~eresztlevelevel, ezt az, 
csupán magam szedte tölgyet háttérbe kivánná szoritam. . 

. A Qu. Monorensis állitólag 18~6-ban, Erdély .?.dényes flóráJának stb. 
488. lapján előbb jelent v:olna meg. Amde a Q'lf· Bedoi Borb. 1~86. (Qu. Mo
norensis Simk. 1887.) idáig csak Monor, Cserev1z és Zágráb erdeiből ismeretes, 

1 Minő ingadozó véleményeket közöl nöYényeimről, ime egy példa. A Quercus 
C~atói Borb„ nz Erdész. Lap. 1887. 41. 1. (mart. 5), szerinte kétségtelen Qu: R.obur X lanu
ginosa lenne, u. itt (jun. 5.) 415. 1. már. csak való~~inüleg ez a combin~ti?? Erdély. ~ór~
jának 488. 1. (ugyanazon az esztendő Jul. l~ónapJaban) már Qu. St:ri;in.iii X sessüiflma 
lenne. Most idézett munkájában a Qu. Csatói = Qu. aurea X subborealis. Az egész munka 
ily ingadozás és tulzás. Ki tudja meg ebből az igazat? V. ö. Deutsche Bot. Monatsschr. 
1889. p. 5, 1887. p. 163. - Oesterr. Bot. Z~itschr. 1887. P·. 334 ... .. 

2 Hazánk tölgyfajai 34. 1. a Qu. Cerns és Qu. Austnaca kozott. 



486 

Erdély flórájához tehát s~mmi köze. De továbbá Erdély idézett flórájában, a 
487-89. l. az Erdészeti Lapok 1887-ki évfolyamára való hivatkozás mint 
corpus clelicti világosan elárulja, hogy az a munka nem 1886-ból való, a munka 
előszava i~ 1887. julius 10-éről datálódik. Erdély edényes flórája tehát nem 
1886-ban Jelent meg, hanem 1887 derekán tul s a Qu. Monorensis leirása az 
én Qu. Bedőim megjelenése után csempésződött be.* 

Qu. Robur L. var. puberula Lasch., Szeghalom erdeiben. 
„ Qu. sessilifiora Salisb. var. aurea Wierzb. és Welandii Heuff. fajtáival 

egyutt a Soml~hegyen Neuroterus lenticularis és N. leviusculus gubacsokkal. 
Qit. lanu!finosa Lam., a ~omlóhegyen Neuroterus leviusculus gubacscsal. 
Qu. Cerris L. var. Austriaca W., Szeghalmon ültetve. 

.. .. A mocsártö~gy ( Qu. Robur L.) Szarvason Bolza gróf családi kertjében, a 
Koros par~on ónás, s az Alföldön nincs pá1ja (Hunf. Magy. bir. ill. p. 629). 

Carpinus Betulus L., Félix-fürdőnél. 
C. eaentula Kit., Rézbánya völgyeiben Biharkapu felé. 

Betulaceae, nyírfa félék. 

Betula verrucosa Ehrh., Biharfüreden. 

Ulmaceae, szilfafélék. 

. . Ulmus pil~fera Borb. Békésm. fi. 1881. 55. 1. (charactere inclicato), fructu 
ilhs U,· glabrae _simili?ri, at foliis piliferis asperrimis ( U. asperrúna Simk. ! 
Nagyvaracl termeszetraJza 124. 1. 1890.) Körös-Ladány fás erdejében Szecsőn 
Vésztő m., Nagyváradon. ' 

U. glabra Mill., Mező-Turon. 

Salicineae, füzfajélék. 

Salix trian~ra L., Irázon és Belényes körül másod izben is gyümölcsözik. 
S. amygdaJi-ria "!-1·, Szolnokon a .Tisza partján pelyhes évi hajtásokkal. 
S. rosm.arinifolia L: ( S. angustifolia Wulf.), Vésztőn a Sziladi lápon; -

var. praten.sis Rost. u. i.; - var. argyrotricha Borb., Erdészeti Lapok 1887. 
p. 236. u. 1. 

Salsolaceae, barlangófélék. 

S~lsola Kali L., Bánhegyesen. - Atriplex nitens Rebent., Mező-Tur. -
Atr. lit01:ale L. és var. marinum L., Kóton bőven. - Chenopodium album L. 
var. cymig~~·u"!'- Koch, Irázon. - Ch. hybridum L., Bánhegyes. - Ch. murale 
L., C~ .. ficijolium Sm. és Ch. opuli.[_olium Schrad., Szolnok. - Ch. urbicum L. 
var. f arinosum 0. Koch, Kót, itt (Jh . .ficifolium is. 

a * Azo~nak a ke~veért, kik a megneveztem n~yények ellen irtó harczot folytatni 
me0 engedhetoknek tartják, kénytelen vagyok még kijelenteni, hogy engem ezek megne
vezésekor nem haszon, hanem csupán a tudomány érdeke vezérel ; s hogy nem minden 
9az a z:iegneyeztem növény, a melyet Simk. v. Sagorski annak gondolnak . Általában az 
en és ~1mk. 1~m~ret!l és ~elfogása stb. közt oly nagy a különbség, hogy az ő hangos 
szavu mgadozasa1t helyre 1gazitgatni meddő dolog lenne. 
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Polygoneae, sóskafélék. 

Polygonum amphibium L. var. natans, Mező-Tur. 
l!. tomentosum Schrank, Mező-Tur. 
P. minus Huds. var. albiflorum, a Sziladi lápon. 
P. Hungaricum Borb., Sarkad, Iráz, Bánhegyes. 
P. Convolvulus L., Bánhegyes. 
P. aviculare L., Iráz, Bánhegyes. 
P. graminifolium Wierzb., Vésztőn szikes helyeken. 
Rumex odontocarpits (Sándor) Borb., Mező-Turon. 
R. Patientia L., u. i. és Puszta-Pó körül, Fás, Iráz. 
R. limosus Thuill., Iráz, Sarkacl-Keresztur, Bánhegyes . 
R. pulcher L., Bánhegyes környékén. 
R. silvester Wallr. ; Szeghalmon a Körös töltésén. 

Plantagineae, utilapufélék. 

. Plantago Sibirica Poir., Vésztő és Okány közt, az utóbbi község határában 
is, de a szik feltöretvén, pusztul. 

C. lanceolata L. var. sphaerostachya DO., Mező-Tur. 

Plumbagineae, Plumbagofélék. 

Statice Gmelini W., Bánhegyes, Sarkad-Keresztur, Okány, Mező-Tur. 

.11..ristolochieae, farkasalmafélék. 

Aristolochia Clematitis L., Mező-Turon. 

Valerianeae, gyökönkefélék. 

Valeriana officinalis L. és V. collina Wallr., a Sziladi lápon Vésztőn, 
Iráz. - Valerianella olitoria L., Bánhegyesen. 

Dipsaceae, hélyakutfélék. 

Dipsacus laciniatus L., Sarkad-Keresztur. 
D. pilosus L., Rézbányán. 
Scabiosa ochrnleuca L., Tornya. 
Se. Banatica W. et Kit. var. albiceps Borb., floribus albis, Rézbánya völ-

gyeiben. 
Se. Scopolii Jacq. fil. Vaskóh hegyein. 

0 ompositarum Oorymbosae, sátorozó fészkesek. 

Eupatorium cannabinum L. var. salicifolium Borb., foliolis angustis, 
lanceolato-elongatis, tenuibus, Rézbánya völgyeiben, Fás erdőben, Körös
Ladányon, Doboz. 

Tussilago fm.fara L., Iráz, Bánhegyes. 
Aster Tripolium L., Kót, Sarkad-Keresztur. 
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Aster punctatus W. et Kit. var. latifolius Roch. Reise p. 31. (A. canescens 
Simk.), Szeghalom. 

Inula Helenium L., frázon. 
Pulicaria vulgaris Gartn., Mező-Turon, Bánhegyes. 
P. dysenterica L. var. Taurica MBieb. Fl. Taur.-Cauc, III. p. 575 ( P. uli

ginosa Stev., non Hoffms. et Link) pedunculis infra capitulum fructiferum 
clavato-incrassatis, Iráz. • 

Telekia speciosa (Schreb.) Biharkapu, Félix-fürdő . 
Achillea collina (Beck.), Vésztő. 
A. distans W. et Kit., Biharfüred. 
A. setacea W. et Kit., Mező-Tur. 
Matricaria Chamomilla L., u. i. 
Artemisia Absinthium L., Sa1·kad. 
A. campestris L., Bánhegyes. 
A. Pontica L., Tornya. 
A. monogyna W. et Kit., Okány, S.-Keresztur. 
Anthemis rnacrantha Heuff., Rézbánya s Biharfüred bőven. 
Filago canescens J ord., Brátka. 
Gnaphaliitm luteo-album L., Bánhegyes. 
G. uliginosum L., Mező-Tur, Biharfüred. 
Tanacetum serotinum L., Vésztő nádasainak zsombékján. 
Senecio Fuchsii Gm., Rézbánya. 
S. rupestris W. et Kit., Biharfüred. 
S. Doria L., Bánhegyes. 
S. Jacobea L., és S. tenuifolius Jcq., Bánhegyes. 
S. paludosus L., Iráz, Szarvas. 
S. Sadleri Láng, Szarvas (Koren). 

Compositarum Cynarocephalae, bogác~félék. 
Xeranthemum annuum L., Mező-Tur. 
Centaurea indurata Janka, Bondorasszó, Rézbánya, elég gyakori. 
C. Phrygia L., Brátka hegyi rétjein. , 
C. Jacea L. var. lacera Koch, a Félix-fürdőnél, Élesd, var. commutata 

Koch u. i. 
A 0. nigrescens var. megalolepis Borb. épen nem 0. indurata Janka, 

mint Simk. i. h. 68. 1. tudni akarná, hanem sem több, sem kevesebb, mint 
typusos 0. nigrescens a fészekpikkely nagyobb függelékével. 
. A 0. nigrescens W. meg a 0. Jacea var. lacera egyesitése N.-Várad flórá
Jában csakis olyan próba, hogy a későbbi helyreigazitással ujabb ujságot 
lehessen mondani. 

C. Biebersteinii DC. Madgyes Aradmegyében. 
G. Calcitrapa L., Tornya. 
0. solstitialis L., Tornya, Bánhegyes, Mező-Tur. 
Carduus hamulosus, Puszta-Pó. 
C. Pers'onata L., Rézbánya völgyeiben. 
C. lüoralis Borb. <1Természet» 1877. p. 121. Székelykő. 
G.fallax Borb. l. c. 1877. (C. Bihariensis Simk. Term. r. füz. 1881.) 
Cirsium canum L., Iráz, Kót. 
C. brachycephalum Jur., Kót, Szilitdi láp kfüül. 
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0. Haynaldi Borb., a Sziladi láp körül Vésztőn. 
C. Borbásii Freyn, u. i. 
C. palustre L. var. seminudum Neilr., u. i. 
C. arvense L. var. mite Koch, Iráz. 
Lappa tomentosa Lam„ Irá.z, Vésztő. 
L. ambiqua Celak„ mezőkön Vésztő. 
Kentrophyllum lanatum L. Bánhegyes, Mező-Tur, Orosháza. 
Carlina Íntermedia Schur, a Félix-fürdőnél. 

Compositarum Cichoriaceae, katangféle fészkesek. 

Lapsana communis L„ Biharfüred. 
Tragopogon orientalis L., Mező-Tur, Bánhegyes. 
T. maior Jacq., Puszta-Pó. 
Scorzonera Hispanica L„ Bánhegyes. 
Podospermum Jacquinianum Koch, Szeghalom, Iráz, Mező-Tur, Sarkad, 

Bánhegyes, Tornya. 
P. canum var. microcephalum Simk. Term. r. fűz. 1885. p. 21 = var. 

tenuissimum Borb. Békésm. :fi. 1881. p. 71. 
Sonchus asper Vill. b) pungcns Bisch. Mező-Tur, Bánhegyes. 
S. uliginosus MBieb. Apácza m. (Csanádmegye), Bánhegyes. 
Crep_is tectorum L„ Iráz, 13ánhegyes. 
C. rhoeadijolia MBieb. Csaba. 
Taraxacum o(ficinale Wigg., Iráz. 
Hieracium pleiophyllum Schur, Biharfüred. 
H. boreale Fr., Rézbánya, Vaskóh. 
H. umbellatum L. var. latifolium, a Félix-fürdőnél. 
H. Auricula Autor., Vaskóh. 

Campanulaceae, csengetyükefélék. 

Campanula Sibirica L„ Mezőhegyes. (Thaisz L.). 
C. abietina Gris. et Schenk, Biharfüred. 
C. glomerata 'L. var. elliptica Kit., u. i. 
C. rapunculoides L., Rézbánya völgyeiben. 
C. Bononiensis L., Bánhegyes. 

Rubiaceae, ragadványfélék. 

Galium Cruciata L„ az agyai erdőben. 
G. palustre L., Kót. 
G. Mollugo L., Iráz, Bá.nhegyes. 
G. verum L., Mező-Tur, Bánhegyes. 
G. Schultesii Vest, József föherczeg-barlangnál. 
Asperula cynanchica L„ Mező-Tur, Bánhegyes, Tornya. 

Lonicereae, bodzafafélék. 

Viburnum Opulus L„ az a,gyai erdőben. 
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Gentianeae, Gentianafélék. 

Erythraea Centaurium L., Iráz. 

Labiatae, ajakosak. 

1. Mentha incana W. var. M. subincana H. Braun, Verhandl. Zool. Bot. 
Gesellsch. 1890. p. 367„ Félixfürdő, Iráz, Kót pusztákon, s Vésztőn a Sebes
Körösnél. - b) M. cardiophyllos Borb. exsicc. 1881, etap. H. Braun 1. e. 368. 
Irázon, ritka. - e) M. subsessilis Borb„ Rézbánya m. , 

2. M. mollissima Borkh„ Irázon. - b) M. leucantha Borb. Magy. orv. es 
term. v. Munk. 1879/80. p. 312., u. i„ de ritka. 

e) M. leioneura Borb. 1. e. 1879/80. p. 312. u. i., Vésztőn, Bánhegyes 
(M. Marisensis (Marusialis !) Simk. 1885), Félixfürdő, Rézbánya. 
. d) M. Rocheliana Borb. et Braun, ÖBZ. 1890. p. 381., Iráz, Kót, Vésztő, 
Bánhegyes, bőven. 

e) M. Wierzbickiana Op., Vésztő, Kót és Irázon bőven, Vaskó~. . 
f) M. Richteri Borb. exsicc. 1887, Braun 1. e. p. 385. (Richter La7os 

tiszteletére.) Irázon ritkább, Belényes, Vaskóh. 
g) M. stenantha Borb. Tanáregyl. Közl. 1880/81. p. 573. Kót és Iráz. 
h) M. minutifiora Borb., Telekkútnál Irázon. 
i) M. subviridis Borb. exsicc. 1884 et ap. Braun 1. e. p. 388. :Nagy

Oi·mágyon, Vésztőn, Iráz. 
j) M. viridescens Borb., Kót és Iráz, Vaskóh. 
3. M. candicans Crantz. - b) M. cuspidata Op., Iráz, Kót, Rézbánya, 

Vaskóh. - e) M. stenotricha Borb. Term. r. füz. 1885. p. 24. Braun 1. e. 
393., Iráz. 

d) M. brevifrons Borb. in Briqu. 1. e. 91. (1889.) Irázon, a többieknél 
ritkább. 

e) M. balsamijfora H. Braun, Rézbánya, Vaskóh. 
f) M. Brittingeri Op„ Iráz, Kót, Vaskóh, Belényes. 
g) M. Buguenini Ds. et Dur„ Iráz. . 
4. · M. leiotricha Borb. (M. cinerea Holuby, Bra~~ 1. e. 409. non al10r.) 
5 . .7)1. thermophita Borb. (M. fiagellifera Borb. OBZ. 1880. p. 20, non 

Schur) 0-Budán, a római fürdőknél. 
6. M. brachystachya Borb., Kót, Iráz több helyén. - b) M. subglabrf!'. 

Borb., Magy. orv. és term. vizsg. Munkál. 1879/80. p. 313. (M. Lloydii 
H. Braun 1. e. 421, non Boreau descript.) Kóton a Sebes-Körösnél. . 

7. M. nudiceps Borb. , Term. r. füz. 1890 p. 79., a Holt-Körös partJán 
Vésztőn, Iráz. 

8. M. serotina Rost, Iráz. 
9. M. B enrici Borb. ( M. Schleicheri H. Braun 1. c. 414„ non Opiz.) a 

Fertő-tavánál Goyss m. (E. Braun.) 
Braun az Opiz követk~ző ~zavait . ~ fl.?ribus verticillato.:c~pitat~~» . úgy 

értelmezi, mintha a M. Schleicheri·nek viragorvekből alakult fuzerszeru virág
zata lenne, a melyet egy virággömb (capitulum) tetőz. Opiz eredeti növénye 
ellenben arról tanuskodik, hogy a tetőző virággömb alatt még 1-2 virágörv 
(verticillastrum) van (fl.oribus verticillato-capitatis, i. e. infra capitulum verti
cillastris 1-2 remotis, haud tamen numerosis, ut in Verticillatis nudicipitibus). 
Ezt igazolják Wierzbicki szavai is, melyet Opiz a .M. Schleicheri leirásakor 
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idéz: <1Mentha aquatica sehr behaart, die Blatter fast herzförmig1>, tehát a 
M. Schleicheri a M. aquaticá-nak kurta s majdnem szival~ku level.es, s nagyon 
szőrös alakja, vagyis az, a melyet Visiani később calaminthaefoliá-nak neve· 
zett. A foliis asubcordatis1> valamint <ccorollis magnis» is jobban illik a M. aqua· 
tica formájára, mint a Braun ujabban M. Schleícheri-nak nevezte növényére. 

10- M. aquatica L. 
b) M. Llo'ljdii Boreait H erticilles disposés en épi oblong1> 1, tehát a 

M. aquaticá-nák az az alakja, a melyen a szárat nem_ ~irággömb, h'."nem 
hosszas virágfüzér tetőzi. Bőven Kót kiszáritott zsombékJain. Sőt a M. limno
gena Br., 411, valamint a M. viridior H. Braun 1. e. p. 410, Kót és fráz termő
helye is ide tartozik. 2 Emezeknek is hosszas laza füzér van a szára meg az 
ágak tetején, s a virágfüzér a teteje felé elvékonyodik. Ezt M. soluta Borb. 
exsicc., 1888-ban küldöztem szét. (Verticillastris superioribus in spicam laxam, 
apicem versus acuminato-attenuatam approximatis, verticillastris nonnullis 
(2-4) a spica terminali remotis). 

c) M. Ortmanniana Op. ( M. aquatica var. glabrata Koch pro parte, 
M. aj.finis Boreau 1857, non Op. Nomencl. 1831. p. 74.) Iráz és Kóta Sebes
Körösnél. 

d) M. minorifiora Borb., u. i. 
e) M. maritima Borb. (M. litoralis Strail, Essai de classif .... des Menthes 

1877. p. 44., non Borb. in Fl. comit. Temes. 1884 p. 46.) 
f) M. Schleicheri Op. 1831. ( M. aquatica var. calaminthifolia Vis. 1847. 

M. elongata Pér., non Ten.) Iráz, Vésztő, Kót. . . . 
11. M. verticillata L., Iráz, Füzes-Gyarmat. - b) M. acinifolia Borb. 

Telekkút táján Iráz. - e) M. arguta Op. u. i. - d) M. galeops~folia Op. u. i. -
e) M. acute-serrata Op., Vaskóh. - f) M. abruptifiora Borb., Irázon a 
Körösnél. 

12. M. reversa Roch. Vésztő körül. 
13. M. parietariaefolia Beck. - b) M. longibracteata H. Braun, Rézbánya, 

Félixfürdő. - c) M. tenuifolia Rost, Vaskóh, Iráz. 
d) M. lamprophyllos Borb., Irázon. 
e) M. hispidula Borb., foliis anguste serratis, hispidulis, Iráz, Ma.lom-

puszta, Vésztőn. . 
14. M. Austriaca Jacq., Malompusztán Vésztő m., Irázon ritka. 
b) M. salictorum Borb., foliis elongatis, fere glabris, a Körös füzbokraiban 

Vésztőn. 
c) M. oblongifrons Borb., Gálfizug Vésztőn, Kót. 
d) M. lanceolata Beck., árkokban Vésztőn, i·itka. 
e) M. sublanata H. Braun, Malompuszta Vésztőn. 
f) M. pulchella Host, Vésztő körül a Körösparton nem ritka, !ráz. 
g) M. multiflora Rost, Vésztő, Iráz. 
h) M. sphenophylla Borb. ÖBZ. 1890. p. 244. u. i. 
i) M. polymorpha Hort, u. i. 
k) M. Neesiana Op. u. i. 
l) M. ocymoides Hort, VéRztő, Iráz. 

m) M. Slichovensis Op. Malompuszta Vésztőn. 
n) M. campicola H. Braun, a Körösparton Vésztő m. 

1 B oreau, Fl. du centre de la France ed. III. part. I. p. 253. 
~ A temesmegyei M ·vil'iclior Borb. természetesen más növény. 
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· o) M. lamiifolia Rost u. i. 
_ . 15. M. argutissi"!"a Borb. Kót és Iráz pusztá~on, Rézbánya m. 

16. M. gnaphaliflora Borb. ex R. Braun OBZ. 1889. p. 376. Vésztőn 
kiszáradt fok fénekén ritka. . 

17. M. hydrophila Borb. ( M. palustris Moench 1894, non Mill. 17 59) a 
Margitszigeten. 

18. M. ar1Jensi'.s L. 
b) M. pulegíformis R . . Braun, Gál:fizug-ban Vésztőn. 
19. M. Jurányiana Borb., et Euarvensibus macrophyllis, habitum 

M. frondosae refert, sed hac glabrior, pili partium herbre omnium magis 
adpressi, caulis quadrifariam, in angulis · pubescens, folia glabriora, multo 
maiora, basi latiora, serraturis argutis quidem et sat magnis, at minus ac 
M. frondosre argutis, pedicelli fere glabri, dentes calycis haud subulati, sed 
abbreviati Arvensium, corolla intus pilosa. 

M. Jurányiana inter formas Euarvensium, in Braunii 1. e. enumera· 
tarum, non nisi M. agresti Sole et M. subrotundae Schur affinis esse videtur, 
ab utraque tamen diversissima. · A M. agresti differt M. Jurányiana pupe· 
scentia minore, caule priecipue in angulis pubescente, foliis breviter petiolatis, 
late ovatis aut basi subcordatis, utrinque sparse pubescentibus, rameis superiori· 
busque more M.frondosae conspicue minoribus, plicatis, pedunculis cymre pedi
cellisque fere glabris, haud dense villosis; dentibus calycis breviter hirtis„ a 
M. subrbtunda Schur ·prieterea foliis haud longe petiolatis, imo superioribus 
sessilibus, haud fere rhombeis etc. 

· . Kótpuszta füves helyein a Sebes-Körösnél helyenként bőven. Dr. Jurányi 
Lajos, a botanika jeles egyetemi tanára tiszteletére neveztem. 

20. M. Szilyana Borb. in Briquet Fragm. monogr. Labiat„ Bull. soc. botan. 
de Geneve V. (1889) p. 54. absque diagn. (emend.), Menthae Cardiacae Gerarde 
( M. exiguae L.) et M. calaminthiformi Borb. prrecipue af:finis; cum pri01·e 
glabricie', cum posteriore autem habitu magis convenit. A M. Oardiaca differt 
M. Szilyana facie virescente, haud purpurascente, caule inferiore ad angulos 
sparse puberulo, inter flores circum-circa reverse pubescente, foliis, prrecipue 
inferioribus, · longe petiolatis, pro ratione illius M. Cardiacae abbreviatis, 
ovatis vel ovato-lanceolatis, inferne rhombeo-angustatis, breviter acutis, acute 
sed non profunde serratis, supra (oculis liberis) glabris, at sub lente sparse 
miriuteque puberulis, subtus paulo pallidioribus, nervis puberulis, inferioribus 
21/2-2 cm. longis, fere .2 cm. latis, superioribus paulo minoribus at ceteris 
similibus; verticillastris plerumque pedunculatis,pedunculis una cum pedicellis 
calycibusque breviter, sed corispicue hirtis; calycis tubulosi dentibus subulatis, 
hirto-ciliatis, corolla intus glabra, pallide violacea, mediocri. M. calaminthae· 
formis foliis canescenti-pubescentibus, dentibus minoribus serratis, hasi rotun
datis, breviter petiolatis, habitu virgato, verticillis sessilibus a M. Szilyana 
diversa. Iráz puszta füves helyein, a többinél jóval ritkább. 

Szily Kálmán jelesünk tiszteletére neveztem. 
21. M. Chrysii Borb. in Braunii l. c. 481, Telekkútnál Irázon. 
22. M. Haynaldiana Borb. u. i. - b) M. macrandria Borb. in Briqu. 

1. c. 54. u. i. 
c) M.jrondosa Borb. Magy. orv. és term. v. Munkál. 1879/80. p. 313., 

charact. indic. (non Braun 1. c. p. 141) u. i. 
23. M. Iráziana Borb. in Briqu. 1. c. 54, Braun 1. c. p. 485, Iráz és Kót 

pusztákon a Sebes-Körösnél. 
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24. M. Borbásiana Briqu. 1. e. 53. (1889) cum diagn:, exclusis synon. et 
varietatibus omnibus, M. suaveolente Rost excepta; descript. Briquetiana in 
posteriorem bene quadrat, Rézbánya. 

25. M. Dalmatica Tausch var. M. pycnotricha Borb„ Iráz. 
26. M. peracuta Borb., Telekkút táján Irázon. 
27. M. Biharensis Borb. Iráz és Kót több helyén. 
b) M. phyllostachya Borb. a csökmői Köröstöltésen. 
28. M: calaminthif<1rmis Borb., Irázon és Kóton ritka. 
29. M. Hungarica Borb. Magy. orv. és term. v. Munkál. 187!)/80. p. 313. 

( M. frondosa H. Braun l. c. p. 489, non Borb.) Irázon ritka. A budai 
M. Pannonica exsiccatáinak néhány példája véletlenül M. Hungaricá-s czédulát 
kapott, ez a bélyegeinek említésével közölt M. Hungarica felől •kétséget 
támasztott (v. ö. Braun l. c. 425. és Simk. Erdély 437. l.; exemplaria 
M. Pannonicae pauca lapsu calami <e M. Hungarica c1 distributa erant, at 
M. Hungarica 1. c. characteribus indicatis decripta a M. Pannonica Spicato· 
capitatarum Godet diversissima). 

30. M. subpetiolata Borb. et R. Braun, herb. 1883 ( M. virgata R. Braun 
l. c. 489, non Salisb.) Elöpatak! (Barth). 

31. M. Pulegium L„ Iráz, Mező-Tur, var. villicaulis Borb. 1881„ Bondo-
rasszó, Félixfürdő. 

Lycopus exaltatus L. :fil„ Sarkad, Okány, Bánhegyes . . 
Salvia Austriaca J acq., Bánhegyes. 
S. nemorosa L. (S. silvestris Koch) Mező-'für, Iráz ritka, Bánhegyes. 
S. verticillata L., Mező-Túr, Bánhegyes. 
Clinopodium vulgare L„ Iráz, Bánhegyes. 
Nepeta Cataria L„ Rézbánya, Vaskóh. 
N. Pannonica L. var. brevifrons Borb„ foliis abbreviatis cordato-ovatis, 

ca.ule virescente, floribus albicantibus. Fás erdőben Körös-Ladányon, Nagy
Várad, Brátka, Vaskóh, Tornya. 

Thymus Chamaedrys Fr., Biharfüred köves helyein. 
Th. Marschallianus W., Bánhegyes ! 
Lamium maculatum L„ Rézbánya. · 
L. cupreum Schott, Biharfüred. 
L. album L., Iráz. 
Galeopsis bifida Boenn., Iráz, Vaskóh. 
G. Tetrahit L„ Iráz, Kót. 
G. (pubescens var.) urticifolia Tausch, Doboz erdeiben. . 
G. (speciosa var) leiotriclía Borb. Békésm. fi. 1881. p. · 8. (var. parviflora 

Knaf. non alior.) Iráz, József föhg.-barlang völgyében bőven, Biharfüred. Az 
először láttam példák szőre. jobban lesimul (Exemplaria, qure primo vidi, pilis 
magis adpressis excellunt). 

Stachys recta L„ Bánhegyes ; var. St. glabrata Simk. Brdély 1887. p. 450 = 
St. leiostachys Borb. Budapestnek és növ .... 1879. p. 107. 

St. Germanica L., Okány. St. palustris L„ Mező-Tur, Kót, Bánhegyes; 
var. segetum Hagen. Félixfiirdőnél. 
· Sidéritis montana L„ Mező-Tur, Bánhegyes. 

Marrubium peregrinum L„ Mező-Tur, Bánhegyes. 
Ballota nigra L., Bondorasszó, Bánhegyes, Mezö-Tur, ~ézbánya. 
Teucrium Laxmanni L., Bánhegyes ésKovily m. (Borb. OBZ. 1888. p. 288). 
Ajuga Genevensis L.1 Mező-Túr, Tornya. 
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A. Ohamaepytis Schreb. var. grandijtora Vis., Bánhegyes, Tornya. 
A. reptans L., Dombegyháza. 
Scutellaria galericulata L., Kót. 
Se. hastifolia L., Mező-Tur, Bánhegyes. 
Phlomis tuberosa L., Bánhegyes környékén. 
Glechoma hirsutum W. et Kit., Bánhegyes. 
Teucrium Scordium L., Kót, Mező-Tur. 

.11.sperif oliae, érdeslevelüek. 

Heliotropium Europaeum L., var. gymnocarpum Borb., Mező-Tur, Bán-
hegyes, Sarkad, Okány. 

Cerinthe minor L. Bánhegyes. 
Echium altissimum Jacq., Mező-Tur. 
Pitlmonaria rubra Schott, Rézbánya völgyeiben. 
P. obscura Dumort, az agyai erdőben. 
Lithospermum of.ficinale L., Kecskés és Gálfizugban, Vésztőn, Fás, Mező-

Tur, Bánhegyes, Agya. 
Norinea pulla L., Mező-Tur, Bánhegyes. 
Anchusa officinalis L. és A. Barrelieri DC. Bánhegyes. 
Myosotis p_alustris Roth, Biharfüred, Bondorasszó, Kót. 
M. suaveolens W. et Kit., Rézbánya völgyeiben. 
M. arvensi's L. ( M. intermedia Lk.) az agyai erdőben. 
Symphytum of.ficinale L., Mező-Tur. 
S. uliginosum Kern. var. zJseudopterum Borb., Kót, Sarkad, Okány. 
Cynoglossum ojficinale L., Mező-Tur. 
Asperugo procumbens L., u. i. 
Lappula Myosotis L., u. i. s Bánhegyes m. 

Oonvolvulaceae, hadnalikafélék. 

Cuscuta Europaea L. Urtica dioicán, Iráz. 
0. Epithymu.m L., Mező-Turon. 

Solanaceae. 
Solanum Dulcamara L., Bánhegyes. 
S. nigrum L., Iráz, Mező-Tur, Bánhegyes. 

Scrofularineae, tátogatófélék. 

Verbascum phlomoides L. flore dilute flavo, Kót. 
V. Lychnitis L., Puszta-Pó, Tornya. 
V. Austriacum Schott, Bánhegyes. 
V. phoeniceum L., Mező-Turon, Bánhegyes. 
V. blattariforme Gris, Mező-Tur, Varjas, S.-Keresztm, Sarkad, Domb-

egyháza. 
V. Bastardi R. et Sch. var. megalanthum Borb., Csökmő m. bőven. 
V. nigrum X phlomoides Iráz. 
V. nigrum L. var. paniculatum Gris., Bondorasszó. 
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V. Hinkei Friv., Bondorasszó és Bibarfüred közt bőven. 
Scrofularia Scopolii Hoppe, Biharfüred. . .. .. , 
Linaria oligotricha Borb. 1879. Csökmő mezem a Korosnel. . 
L. glaberrima Schur, az agyai erdőben. Flores 28-29 mmtra. ~o~g1, 

calcar tubi et labiorum longitudinem subrequat, 13 mm. loll:gum, calcan igitur 
L. Italicae paulo longius, bractere . pedicellos supe1:ant. Etiam faux corollae! 
illi L. vulgaris similioris, amplior ac in L. Itcdica, sed characteres ceten 
magis cum posteriori conveniunt. 

L. spuria L., Bánhegyes • 
L. Italica Trev. u. i. 
L. genistifolia L., Kigyós. 
Pyxidaria procumbens Krock. Mező-Turon. 
Veronica latifolia L. ( V. urticifolia Jacq.) Biharfüred. 
V. maritima L., sziladi lápon Vésztőn. 
V. Chamaedrys L., az agyai erdőben. 
V. Biharensis Kern., Bánhegyesen. . . 
V. prostrata L. Bánhegyes. , Pécska. . 
V · L V rr L V l t Fr. és V. · arvensis h Bán -. spicata ., . .L eucrium ., . po i a 

hegyes. 
V. serpyllifolia L., Biharfüred, Agya, Tornya. 
Eu'f!hrasia stricta Rost, Rézbánya. 
Rhinanthus alpinus Baumg. Biharfüred. 

Ericaceae, Ericafélék. 

Vaccinium Myrtillus L. és V. vitis Idaea L. Bihar~ür~d szi~lás ~elyejn. 
1890. aug. 22-én az utóbbin nagy vegyes rügyek voltak, kifeJlett v1_rágb1mbok
kal, melyek egy bét mulva már kivirágzottak volna. (Gemmas flonparas mox 
evolventes vidi.) 

Dialypetalarum Umbellif erae, ernyősek. . 

Sanicula Europaea L., az agyai erdőben. 
Cicuta virosa L., Kutyafás lápon Vésztőn. 
Bupleurum rotundifolium L., Bánbegyes, M.-Tur. 
B. tenuissimum L., Mező-Tur. · 
Angelica silvestris L., Iráz. 
Oenanthe aquatica L., Bánhegyes. 
Oe. Banatica Heuff„ Kót és Vésztő rétjein, a S.-Körösnél. 
Oe. rnedia Gris. Fás erdő nedves nyílt helyein. 
Peucedanum of.ficinale L., Bánhegyes környékén. 
P. Alsaticum L., (Silaus pratensis Szabó,?) Okány. 
Caucalis mitricata Bisch., árkok m. Vésztőn. 
Turgenia latifolia L., Mező-Tur, Bánhegyes, Vésztő. 
Torilis Anthriscus L., József föhrg. barlang m. 
T. infesta L., Brátka. 
Anthriscus trichosperma Schult., Tornya. 
Chaerophyllum temulum L., Brátka. 
Conium maculatum L., Iráz. 
Bif ora radians M. Bieb. Mező-Berény vetéseiben. 
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Laserpitium alpinurn W. et Kit., Bibarfüred sziklás tetőin. 
Liba11ot'Ís montana Crantz, fructu maturo hispido, József föherczeg bar

langja felé mészsziklákon. 

Loranthaceae, .fagyöngyfélek. 

Loranthus Europaeus L., Fás erdőben tölgyeken. 

Ranunculaceae, boglárkafélék. 

Clematis Vitalba L., Tornya. 
Cl. erectu L., Pécska. 
Thalictrum angustifoliurn J acq. Szeghalom száraz rétjein, M.-Tur, Pue.&ta-

Pó. - va1·. variifolium Rchb:, Va1jas pusztán Biharmegyében. 
Anemone ranunculoides L., Bánhegyes, Tornya. 
Adonis aestivalis L., Mező-Tur. A. vernalis L., Bánhegyes. 
Myosurus minimus L., Tornya, Bánhegyes. 
Ceratocephalus testiculatus Crantz, Mező-Tur állomása körül. 
Ranunculus aquatilis L., Sarkad, Bánhegyes. 
R. paucistamineus Tausch, Kót vizeiben. 
R. Lingua L., Kót nádasai m. 
R. Ficari'a L., Bánhegyes. 
R. auricomus L., az agyai erdőben. 
R. pedatus W. et Kit., M.-Tur (Simafok). 
R. polyanthemos L., Mező-Tur rétjein, Bánhegyes. 
R. Sardous Cr. var. mediterraneus Gris., Bánhegyes, Mező-Tur. 
R. sceleratus L., és R. repens Bánhegyes. · 
R. arvensis L., M.-Tur; var. tuberculatus, Vésztő, Békés város körül. 
Nigella arvensis L. Medgyes Aradm., Bánhegyes, M.-Tur. 
Delphinium Consolida L. var. adenopodum Borb., Vésztőn elég bőven, 

Mező-Túr. 
D. orientale Gay, M.-Tur, Puszta-Pó, Szajol. 
Aconitum Cammarum Jacq. Rézbánya völgyeiben bőven. 
A. Moldavicum Hacq. var. Hosteanum Schur ovario pubescente, fructu 

f ere glabro, Biharfüred. 
A. cernuum Wulf. u; i. 

Papaveraceae, mákfélék. 

Papaver dubium L., Sarkad, M.-Tur. . . . . . , 
Glaucium corniculatum Curt. Bánhegyes.-Fumaria VaiUa_ntii ~01s. Ga_lfi

zug vágásában és Sziladon, Vésztőn ritka, Bánhegyes. -F. Schleicheri Boy. V1ll., 
Mező-Tur, az előbbinél uralkodóbb. - Corydalis cava L., Mező-Tur. 

Cruciferae, keresztesviráguak. 

Caniamine parvifiora L., Vésztő körül a kiszáritások következtében nagy~n 
megritkult, de a Kutyafás lápon, Kóton, Szeghalom, Vésztő nedvesebb helyem 
még terem. 

C. Hayneana Welw., az agyai erdőben. 
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C. rivularis Schur, Biharfüred forrásainál. 
Hesperis tristis L., Bánhegyes. 
Sisymbrium orientale L., Tornya. 
S.Pannonicum Crantz, Szarvas. 
S. Sophia L., Bánhegyes. 
Erysimum repandnm L., u. i. 
E. Pannonicum Crantz, József föhrg. barlang körül. 
Conringia orientalis L., Élesd körül, Bánhegyes, Mező-Berény. 
Arabis mult~juga Borb., Rézbánya völgyeiben. 
Diplotaxis tenuifolia L., Bánhegyes. 
D. muralis L. - b) rarnosa Neilr., Arad, Kurtics, M.-Tur. 
Alyssum minimum W., M.-Tur, Bánhegyes. 
Berteroa incana L., Bánhegyes. · . 
Cochlearia macrocarpa W. et Kit., Sárga gátnál Megyer és Mező-Berény 

között. 
Caulis superne virgato-ramosus, calyx pallidus, fiavescens, petala 1 cm. 

longa, lamina late obovata, duplo fere ac in C. Armoracia l~tiora, stam~na 
longiora hasi dilatata sessilia; f'ructus oblongi, inflati, confistentrn tenues, hmc 
et inde corrugati, polyspermi, usque 16 mm. longi, 7-8 mm .. l~ti, s~d in 
Reichenbachii Iconogr. his quoque maiores (No. 4263): C. Armoracia m Reiche?i- . 
bachii Iconogr. No. 4262. silicula globosa, 2-3 mm. lo~ga adumb_ratur et ~n 
FI. Germ. excurs. p. 669. tetrasperma esse dicitur (cfr. etiam Leunis: Botamk 
p. 674.). 

R. Kerneri Menyh. , Mező-Tur. 
R. palustris (Leyss.), Iráz ritka. 
Camelina (inyoricza) sativa Crantz, Vésztőn. 
C. macrocarpa Wierzb. len közt Irázon. 
Calepina Corvini All. Bánhegyes körúl óriás példák. 
'Ihlaspi arvense L., Bánhegyes. 
Th. pe1foliatum L., Mező-Tur, Bánhegyes, Kurtics, Vésztő. 
Th. campestre L., Pécska. 
Lepidium Draba L., Bánhegyes. 
L. perfoliatum L., Mező-Tur, Szeghalom. 
L. ruderale L., Sarkad. 

. lsatis tinctoria L., Bánhegyes, Torµya. 
Capsella bursa pastoris L., Iráz, M.-Tur, Bánhegyes. 
Rapistrum perenne L., Puszta-Pó. 

Resedaceae, rezedafélék. 

Reseda lutea L., Mező-Tur, Bánhegyes. 

Violaceae, ibolyafélék. 

V. 11wntana L. ( Velatior Fr.), az agyai erdőben. ln silva Fás stipula unica 
folio proximo adnata, triente solum superiore libera et subrecurva. ·. 

V. declinata W. et Kit., Biharfüred. 
V. Dacica Borb. u. i. · 
V. persicifolia Roth, Vésztőn Szilad felé helyenként bőven. 
V. pumila Vill. var. jallacina Uechtr. (var. subcordata ). 

XXV. Vandorgyü]és Munkálatai. 32 
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V. arvensis Murr., Sarkad, Bánhegyes. 
V. Joói Janka, Rézbánya völgyeiben. 

Portulacaceae, porcsinfélék. 

Portulaca oleracea L., Kurtics. 

.!l.lsineae. 
Scleranthus annuns L., Tornya. - Arenaria serpyllifolia L., Bánhegyes, 

Iráz. - A. leptoclados Guss., Bánhegyes, Brátka. - Holosteurn umbellatum 
L. u. i. - Stellaria media L., Sarkad, Tornya. - St. Laxmanni Fisch. a 
sziladi lápon Vésztön. - Cerastútm anomalum W. et Kit., M.-Tur, Bánhegyes, 
Tompa, Szeghalom. 

Sileneae, szegfüfélék. 

Gypsophila muralis L., M.-Tur, Bánhegyes, Arad! 
Saponaria of.ficinalis L., M.-Tur. 
Vaccaria grandifiora (Fisch.) Mező-Berény, Vésztő , Bánhegyes. . 
Dianthus Carthusianorum var. saxiqenus Schur ( laevigatus Simk. ), 

Vaskóh, Rézbá9ya, var. australis Panc. (Dacicus Borb., Marisensis (Maru· 
sialis !) Simk., Elesd, Brátka. 

D. collinus W. et Kit. - b) glabriusculus Kit., Félix- fürdő. 
Silene PseU<lo-otites Bess., Szeghalom, Bánhegyes. 
S. longifiora Ehrh., Bánhegyes, Puszta-Pó. 
S. dubia Herb., Rézbánya, Biharfüred. 
S. viscosa L., Varjas pusztán Biharm. 
S. venosa Gil. Bánhegyes, Kurtics. 
Lychnis fios citculi L., az agyai erdöben, Vésztő. 
Agrostemma Githago L., Sarkad, M.-Tur. 
Melandrium memorale (Heuff.) Bondorasszó magasabb hegyein bőven. 

.M.alvaceae, mályvafélék. 

Althaea officinalis L. foliis crenatis Iráz, Kót, Mező-Tur, - var. argutidens 
Borb., Iráz, Vésztő. 

Malva silvestris L., Mező-Tur, Bánhegyes. 
M. pusilla Sm., Mező-Tur, Szolnok. 
M. rot·undifolia L., Szolnok, Arad. 
Lavatera Thuringiaca L., Okány. 
Hibiscus ternatus Cav., Mező-Tur, Kurtics, Bánhegyes. 
Abutilon Avicennae Gii.rtn. Szolnok; Vésztő, de csak 1888 óta. 

Tiliaceae, hársfafélék. 

Tilia cordata Mill., Rézbánya. 
T. latebracteata Rost, Vaskóh. 
T. apicidata Court., Borb. ÖBZ. 1889. p. 363. Rézbánya. 
T. tomentosa Moench, Püspökfürdő, Belényes, iiltetve. 

499 

T. Jurányiana Simk. var . euryptera Borb. ( T. tomentosa X cordata var. 
maior). Bondorasszó. · . . 

Foliis . magnis, illa 'I.'. cordatae var. maióris referentibtis, niaíoribusque, 
mucronato-serratis, subtus intense (ut in T. cordata) glaucis, oculis liberis 
fere glabris, aut sub lente quoque fere glabris. pilis stellatis sparse inspersis: 
petiolo lamina 2-3 plo breviore, pedunculis glabris, bractei.s breviter p~du.ncu
latis, dilatatis elongatisve, 10-12 cmtra longis, 3 cmtra lat1s, ~ut long10nbus, 
nonnullis fere sessilibus, fructu minori _ovoideo, longius (2 cmtr1s) rostrato . 

Hyperianeae, orbánczfüfélék. 

If_ypel"icum perforatum L., Iráz, Bánhegyes. 
H. elegans Steph. Bánhegyes környéken. 
H. tetrapterum Fr. a sziladi lápon Vésztőn. 

.!l.cerineae, juharfafélék. 

Acer campestre var. hebecarpum DC., Somlyó hegyén. 
A. Tataricum L. u. i. 

Polygaleae, Polygalafélék. 

-Polygala comosa Sebi., az agyai erdőben. 

Celastrineae, kecskerágófélék. 

Evonymus Europaeus L., M.·Tur. 

· Rhamneae, va1:jutövisfélék: 

Rhamnus cathartica L., M.-Tur . 

Euphorbiaceae, kutyatejfélék. 

Euphorbia helioscopia L., Tornya, Iráz. 
E. palustris L„ Arad. 
E. paradoxa Schur, Vésztő és Iráz száraz mezőin, M.-Tur. 
Ab E. saÍicifolia foliis E. Esulre similibus, breviter petiolatis, basin versus 

attenuatis, magis glabris, infiorescentia viridi, halid tam pallida ac ii; E. salici
folia, - ab E. Esula autem foliorum facie, pnesertim ad m~rgmes spa~se 
puben1la, aut foliis supra subtusque cum caule tenuiter pubescent1bus et hab1tu 
plerumque ramosiore differt. 

E. lucida W. et Kit., Szolnok, S.-Keresztur, Iráz. 
E. f alcata L., Bánhegyes. 

Geraniaceae, gólyaorrfélék. 

Erodium cicutarium L., M.-Tur, Iráz, Bánhegyes, itt albiflorum is. -
Geranium pusillum L., Bánhegyes, Iráz. -- G. rotundffolium L. u. i. -
G. columbinwm L., Iráz. -- .G. palustre L., Rézbánya. · · 

32'' 
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Lineae, lenfélék. 

Linum perenne L., Puszta· Pó. 

Oenothereae, ligetékefélék 

Oenothera biennis L„ Bánhegyes. · 
· ~pil~bi1fm hirsutum L., criocarpurn, Bánhegyes, Iráz, Sziladi láp Vésztőn;. -

var. villosissi"!lum Koch, a sziladi láp körül Vésztőn elég bőven, Sarkad. 
E. parviflorum Schreb„ Bánhegyes, Sziladi láp Vésztőn. 
E. roseum Schreb. a Sebes-Körösnél Irázon néha · fructibus nonnullis 

cochleato-contortis, Bondorasszó, Rézbánya, Vaskóh. ' 
E. Lamyi F. Schulz„ Füzes-Gyarmat. 
E. palustre L„ Bondorasszó hegyein. 
E. obscurum Schreb. u. i. 
E. Mátrense Borb. u. i. ritka. 
E. angustifolium L. (E. spicatum Lam) Iráz. 

Lythrarieae, Lythrumfélék. 

, J:ythrumSal~cariaL„ Okány, Sarkad, Szolnok, var. trifoliatum, Szila<lilápon 
Ve~ztön. - L. v~rgatum L„ Okány, M.-Túr, Szolnok, Tornya. - L. Hyssopi
folia, L„ Mező-Tur, Medgyes Aradm„ Bánhegyes. - L. bibracteatum Salzm. 
M.-Tur. - Peplis Portula L. u. i. 

Pomaceae, almafélék. 

Crataegus monogyna Jacq„ M.-Tur, Tornya, Okány. A pelyh~s gyümölcsii 
alak = C. Oxyacantha Koren 1874, saját vallomása szerint. 

Rosaceae, rózsafélék. 

Rosa m?rflaT}O- Borb. ÖBZ. 1889. 311. 1. Okány és S.-Keresztur között. 
R. solstitialis Bess„ Sarkad. · 
R. dumali~ Bec~st. S.-Keresztur és Okány közt. 
R. Transsilvanica Schur, Irázon. 
R. psilof!yna Borb. ÖBZ. 1889. 311. l. Nagy-Várad dombjain. 
R. spu!ia Pug.= R. Marisensis ! Sirok. Alchemilla montana W„Biharfüred. 
Potentilla anserina L„ !ráz, Bánhegyes, Tornya. 
P. reptans L„ Sarkad. 
P. argentea L„ M.-Tur, Bánhegyes. 
P. perincisa Borb„ in Zimmeter Europ. Potentilla. 1884. p. 13 Gyomá~ 

a vasut töltésén. • 
P. supina L„ Iráz, Bánhegyes. 
P. arenaria Borkh„ Bánhegyes. 
P. aurea L„ foliis quinatis, Biharfüred füves helyein. Kerner. Veget. verh· 

548. sz. a. szintén említi a Biharhegységből. 
P. 'f!.SC1fdochrysantha Borb. Rézbánya völgyeiben. 
P. Jfiemqmniana G~nth. Rézbánya mezőin. 
Ayrimonia Eupatorium L„ M.-Tur, Agyú, Bánhegyes. 

MAGYAR 
TUDOMMlVOS AKAléaA 

KÖNYVTARA 

Mi 

Poterium polygamum W. et Kit„ M.-Tur. 
Ulrriaria JUiJ!endula L„ Dombegyháza. 
Spiraea. me4i~ yar. glabrescens Si;mk. = Sp. oblongifolia W. et Kit. 
F'ragaria viridis Duch. Mező-Túr. 
Rubus caesius L„ Mező-Túr. 
R. hirtus W. et Kit„ Biharfüred, Rézbánya. 
R. longistylis Borb. 1885. ( R. vinodorus Sabr. 1890) Biharfüred és Bon-

dorasszó közt. · 
R. Bayeri Focke u. i., Rézbánya. 
R. subaculeatus Borb„ Biharfüred és Bondorasszó közt. 
R. disco~or ~he et N., Félixfürdő, Bondorasszó, Mézes, Rézbánya gyakori. 
R. corylifolius Sm. Szombatság-Ragoz vasuti állomásnál, keritéseken. 

.!l.my g dalaceae, mandolaf élék. 

'Frunus spinosa L. var. dasypoda Borb. Mező-Túr, Szarvas. 

Papilionaceae, vitorlásviráguak. 

Genista Transsilvanica Lerchenf. Biharfüred és Bondorasszó közt 
hegyeken. 

G. tinctoria L., Ránhegyes. 
Ononis spinosa L„ S.-Keresztur. 
0. h:ircina: Jacq. Okány, Élesd. 
Cyti~us biflorus .Kit„ Békésmegye rétjein (Kit. herb. !) 
Medicago lupulina L„ Mező-Tur, Sarkad, Bánhegyes. 
M. /alcata L„ Bánhegyes, Brátka. 

. Melilotus. paluster. W. et Kit„ fide exemplarium, quoo loco classico ad 
H1degkut com1t. Temesiensis crescunt, Piispökfürdö vizei m. s erdő szélein. 

M.'.~lb'!-'s Desr. Okány. 
Tr~folium expansurn W. et Kit„ Vésztőn bodorka néven nyári takarmány

nak vetik, Nagy-Ormágy, !ráz. A szántás pusztitja . 
. T. _arvense L., Rézbánya, Vaskóh. - var. brachyodon Celak. (T. Brittin-

geri Weitenw. ?) Vésztő, ház és Bánhegyes. 
Tr. fragiferum L„ Kót, Mező-Tur. 
T. angufatum W. et Kit. Fás szikes helyein itt ott bőven, Vésztőn ritka. 
T. Schreberi Jord„ Mező-Tur, Brátka. 
Tr. repens L., Bánhegyes, Mező-Tur. 
Tr. recurvum W. et Kit., Sz.-Miklós, Mező hegyes vidékén. 
Tr. montanum L. az agyai erdőben. 
Tr. medium L., a S.-Körösnél Irázon, Tornya, Bánhegyes. 
Tr. pratense L. var. Pensilvanicum W„ Sarkad, M.-Tur, - var. pilosum 

Heuff. Arad, Bánhegyes. 
Glycyrrhiza echinata L. Mező-Tur (Simafok), Okány, Sarkad, Arad. 
Galega officinalis L„ Okány. 
Astra_ga[ús Onobrychii L„ Csorvás, Bánhegyes. 
A. Cicer L„ Tornya. 
Ervum tetraspermum L. Rézbánya. 
Vicia Cracca L., Bánhegyes. 
V. tenuifolia L. és V. villosa Roth, Bánhegyes. 
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V. Sjpium L., az agyai erdőben. . · 
V. Pannonica Jacq. vetésben Vésztőn, S.-Keresztur és Okány közt. 
V. sordida W. et Kit., Iráz ritka, Bondorasszó, Pécska. 
V. sativa L:, Mező-Tur, Bánhegyes - vai:. segetalis Thuill. M.-Tur. 
V. p_icta Fisch. et Mey„ Kót és Iráz füves helyein ritka. 
Lathyrus Nissolia L., a Holt-Körös partján, Vésztőn. 

. L. palustris L., a súladi lápon Vésztőn. 
· Coronilla varia L., M.-Tur, Kurtics. 

Lotus tenuifolius L., Arad, Kurtics. 
Orobus vernus L., az agyai erdőben. 
Onobrychis arenaria W. et Kit., Puszta-Pó, Bánhegyes. 

A Daphne arbuscula. 

Gyűjteményemben több növény, mint eddig megnevezetlen fajta vagy faj 
vár a descriptióra vagy revisióra. Igy pl. Murány vára szikláiról a l)aphne 
Cneor·ztm var. ·abietina mint oly eltérés volt megkülönbőztetve, mely levelei 
keskenységével és vastagságával az Abies·fenyőket utánozza. A D. Cneorum 
levele lapos és sokkal vékonyabb. A murányi Daphnecbokrocska inkább a dél
tiroli Daphne. petraeával egyeznék, de az ága pelyhes, nem kopasz, mint az 
utóbbié. 

Az 1890. év tavaszán Öelakovsky egyetemi tanár Prágában, azzal a kérdés
sel keresett fel, valjon a Daphné-k körül ujabb időben nem írtak-e le hazánk
ban ujabb fajokat, s valjon tudunk-e valami bizonyosat a D. striata termőhelyé
röl a Kárpátok lánczolatában ? 

A kérdésre könnyü volt felelni, hogy a Daphné;k közül mostanába:Q. nálunk 
ujat senki sem ismertetett, de gyűjteményemben megvan a var. abietina; 
továbbá, hogy én Daphne striatá-ról semmi bizonyossal nem szolgálhatok, sem 
a Magyar hazából, sem Horvátország hegyeiből. 

Erre nem sokára Braun Henrik bécsi botanikus, Celakovsky-tól függetlenül 
levélben azt írja, hogy herbariumában Murány várából Daphne petraea van s 
ez a magyar hazában új növény. 

Ily tudósításokkal szemben én a var. abietina közlésével vártam, mire jul. 
folyamában Celakovskytól négy oldalra terjedő különnyomást * kapok « Ueber 
eine neue mitteleurop. Daphne '' cim alatt : 

Ebben az értekezesésben a murányi Daphne, D. arbuscitla n. sp. néven, 
következőleg van leírva: (215. 1.) 

«Fruticulus nanus, trunco adscendenti, crasso, divaricato-ramoso, ramis 
brevibus, crassiusculis, iunioribus rubris, nitidis, cicatricibus foliorl'.lm sat ma
gnis crebris, semicircularibus notatis, inter pulvinos foliorum plerumque 
hirsutis; foliis in cacumine ramorum confertis, crassiusculis, lineari-oblongo
cuneatis,obtusis vel acutiusculis,margine subrevolutis, incrassatis, supra profunde 
sulcatis, nitidis, pierumque sparse pilosis, vel supra glabratis, iunioribus hor.no
tinis hirsutis; nervo medio subtus eminenti, crassiusculo, in sicco transverse 
plicatulo ; petiolis brevibus lutescentibus; fasciculis terminalibus 3- 8 floris, 
fioribus subsessilibus, exterioribus bral{teatis, foliis pr!I!cedentis anni fasciculatim 
confertis, ipsis subaeqitilongis obvallatis ; laciniis perigonii maiusculi, extits ple
rumque hirsuti ovato-oblongis, tubo ter brevioribus. 

* Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. 1890. p. 215-18. 
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. ·· ' Ezután Celakovsky közli az én tudósitásomat, a D. Oneorum var. abietina 
Borb. nevet, a D. arbuscula különbségeit a D. petraeától és J:!. Cneorumtól, 
végre a D. arbusculá-nak typus nélkül két varietását: ex) hirsutát Celak. l. e. 217. 
(melynek a typusnak kell lennie), továbbá a ~) glabratá-t Celak. l. c. ccperigonio, 
ovario, bracteis, foliis etiam iunioribus et ramulis glaberrimis11. Ez ritka a 
typus közt, Murányvár szikláin, a kopaszvir.iígu D. striatá-ra emlékeztet, de 
a levél szerkezete .s nagyobb virágai tőle megkülönböztetik. A Daphne striatá-t 
Wahlenberg szavainak téves értelmezése révén említik Magyaroszágból. 

Ma a systematicai bélyegekkel meghatározott növényegységet (fajt, fajtát 
vagy fajvegyüléket), Linné nyomdokait követve, kettős névvel szokás jelölni, s 
a murányi Daphne, Óelak. munkájában egyszerre három, kettős és hármas 
nevet kapott, tehát egyszerre két fölösleges synonym emlitéséVel jelent nieg. Én 
a D. abietiná-nak elsöbbségét Öelak. leirása ellenében nem akarok, mert nővé
nyemet előbb sehol nem említettem. 

A Daphne arbuscula Celak. 1. e. p. 215. 
Synonymja: a D. Cneorum var. abietina Borb. in Óelak. 1. e. p. 215 

és a D. arbuscula a) hirsuta Óelak. l. e. 217 
AD. arbuscula ágai pelyhességénél fogva közelebb marad a D. Cneorum 

mellett, a levele Í'l szélesebb, mint a D. petraea-é, s jobban emlékeztet még a 
D. Oneorumra ; tehát mostani meggyöződésem szerint is ennek a varietása, 
máskülönben, pedig systematicai helyzetét tekintve, a D. Cneorum és D. petraea 
közé eső közép tag. 

· Murányvári elszigeteltsége, egyetlen egy ismert termöhelye az országban 
nagyon nevezetes, s a D. arbuscula hazánknak eddig bennszülött örökzöld cser
jécskéje lenne. Én eleinte azt hittem, hogy a Kárpátok éjszaki lánczolatján a 
D. Cneorum-ot helyettesíti. Ennek ellenkezőjéről azonban magam győzödtem 
meg, mert Muránytól feljebb éjszakra, Lucsivna Baba helyén a tősgyökeres 
D. Oneorurn-ot találtam. Egy gyanu is figyelemre méltó. Hallottam ugyanis, 
hogy a gömörmegyei uraságok Rhododendron bokrokat (havasi rózsákat) hono
sítanak a hegyeken. Nem ilyen uton-módon jutott-e Tirol déli havasairól a 
D. arbuscula Murány vára szikláira?, hol aztán más természeti körülmények 
között megpelyhesedett, mert a D. petraea-val szemben a D. arbusculá-nak 
főkép a pelyhesség a charactere ! A D. arbuscula földrajzi elterjedését és syste
maticai rejtélyét kutatni mindenesetre még érdemes. 

Végre a Kárpátok vidékének néhány növényéről bátorkodom megemlékezni, 
melyet Nagyváradon a szakosztály ülésen elömutattam. 

1. A Pulsatilla Slavica Reuss 1853 (Anemone Wahlenbergii Szont. 1863), 
levél szabását tekintve a P. patens-től nagyon eltérö, s Liptó-Sz.-Iván, Liptó-Ujvár 
és Lucsivna hegyein gyakori. 

2 és 3. A Geum montanum L. var. geminiflorurn Borb. Oest. Botan. 
Zeitschr. 1888. p. 157 ., 2-5 yirággal, valamint az Alchemilla jissa Schumm. 
is, gyakori a Magas-Tátra granitos völgyeiben. Az utóbbi a Tátrának a Szu
dl3tokkal való geneticai összefüggését igazolja. 

4. A Viola Tátrac Borb. Magy. Növ. Lap. 1890. p. 81 (V. super-lutea X 
saxat.ilis) a Tátra hegyein a legnagyobb ~itkaság, tehát nem az, a mit Sagorski 
(F-1. d. Centralkarpathen p. 586) látott. En e növényt sem Ullepitsch-nek, sem 
senki másnak meg nem határoztam. A V. saxatilis-hez semmi köze. 

5 és 6. Salix aurita X rosmarinifolia Gerlachfalva és Széplak közt, 
Alnus glutinosa X incana Széplak tőzeges mocsaraiban. 

7 , A hófehérke Liptó-Sz. Iván m. a völgyekben mészsziklákon elég alacsol!ly 
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helyen néí. A var. laxiftorum Roch. ap. Borb. Kárpátegyesiilet Évkönyve. 1884. 
XXXII. Ohnistye hegy sziklái alatt, Rochel idejéből fogva ma is mint jellemze
tes alak néí (4. Aug. 1890). 

10. 

ADATOK BIHARMEGYE FÖDELESSZÁRNYU ROVARAINAK 
(COLEOPTERA) FAUNÁJÁHOZ. 

FRIVALDSZKY JÁNos-t61. 

A leíró állattani tudománynak, különösen pedig a Coleopterák rendjének 
oly számos müveléíje van, miszerint az, az évenkénti folytonos kutatások, föl
fedezések s a fajok számának nagymérvű gyarapodása következtében az utóbbi 
évtizedekben oly nagy lendületnek indult, hogy az egyes buvárok és szakfér
fiak már nem képesek az egész rendre vonatkozó nagyteijedelmü irodalmi 
közléseket kellő figyelemmel kísérni s az ide tartozó anyagot szakszerűen fel· 
dolgozni; miért is kénytelenek tanulmányaikat kisebb körre szorítani s az egész 
anyagból csak bizonyos részt választani ki. Az ily munkakör felosztásának ered
ményeképen keletkeznek azután az egyes családok monographiái. Minthogy 
azonban a különböző szerzők által leírt fajok számos gyűjteményben vannak 
szétszórva, a monographusok, hogy az eredeti fajokat megszemlélhessék, kény· 
telenek vagy az illető helyekre utazni, vagy pedig onnét az anyagot elkérni. 
Az igy megszemlélt vagy összegyűjtött anyagnak összehasonlítása után gyak
ran kitűnik, hogy nem egy faj már többször van leil'va s igy keletkeznek azután 
a synonymák. 

Ily alkalomkor egyszersmind felkutatják a régibb keletű munkákat s ezek
ből sokszor kisütik, hogy a gyűjteményekben több éven át bizonyos név alatt 
szerepelt fajnak, helyt kell adnia a régibb eredetűnek, habár némelykor az 
nem is helyes képződésű, mint például a Denticollis, Dermestoides, Corticeus 
és Tenebrioides neműek, melyek jelenleg a Campylus, Orthopleura, Hypo
ph)ams és Trogosita helyett . alkalmaztatnak. Vagy pedig szintén a prioritás 
elvénél fogva az eddig általánosan ismert neveket egészen más nemekre kellett 
átvinni; így lett például a régi Bruchusból ma Mylabris s míg Bruchus lett az 
eddigi Ptinus. - Ennek következtében a csak 20 év előtt közlött valamely 
vidék faunájának elnevezései számos fajnál eltérnek a mostani elnevezésektől. 

Számos, egymáshoz közel álló faj egymástóli megkülönböztetésére jellegül 
szemelték ki a hím nemző részét, mely ama czélt a nagyobb s középnagyságu 
fajoknál elősegíti ugyan, de annak alkalmazása a szárított példányoknál és az 
apró fajoknál sok nehézséggel jár. 

Azonkívül divatba jött a fajokat színük és vésményeik némi eltérése sze
rint külön névvel, mint fajtát nevezni meg, igy például a hazánkban is gyakori 
Carabus cancellatus jelenleg 13 válfaj név alatt s az Orina speciosissima 12 
alatt szerepel. 

Az apró fajokra vonatkozólag, mint a Staphylinidák, Pselaphidák, Scid
mrenidák, Cryptophagidák, Lathridiidák stb., csak a monographusok képe~ 
sek kellő felvilágosítással szolgálni; de csakis addig, mig e családok egyikével 
vagy másikával folytonosan foglalatoskodnak, későbben már alig. 

Mindezek következtében jelenleg valamely ország nagyobb rendjének 
faunáját magánrajzilag sikeresen kidolgozni alig lehetséges, hacsak a szakértők 

az egyes monographusokkal érintkezésbe nem lépnek; annál kevésbbé hazánk
ban, hol még az egyes megyék sincsenek kellően átkutatva s hol hiányzanak 
szakéi-tők, kik karöltve maguk közt ·feloszthatnák az összes családok kidol
gozását. 

Biharmegye faunája egy részét Mocsáry Sándor muzeumi őrsegéd a Magy. 
Tud. Akadémia «Mathem. és Természettud. Közlemények» XI. kötetében 1876. 
ily czim alatt állította össze : « Biharmegye téhely- és pikkelyröpüi)), hol a 
födelesszárnyu rovarok (Coleoptera) 1688 faj s több válfaj által vannak feltün
tetve ; ezek közt akkorában a Debreczen vidéki fajok is szerepelnek. E dolgo
zatból Nagyvárad természetrajza számára Kertész Miksa a «Nagyvárad és 
vidékének állatvilága11 czimü részben 1470 fajt vett fel. E közlések előszavai
ban egyszersmind a megye és a város vidékei állatvilágának jellemzése s azok, 
kik a fauna összegyűjtéséhez járultak, megemlítve vanna.k. Akkor még az 
apróbb fajok kifürkészése nagy nehézséggel járt, mert hiányzottak amaz esz
közök és módok, melyek segítségével ezen apró lényeket rejtett helyeiken fel
keresni lehet. Később rájöttek a buvárok, hogy e műveletre a szitálás czéll'a 
vezető ; miért is jelenleg ennek segítségével a porhanyós földben, moha, száraz 
vagy nedves levelek, vagy más gaz alatt és a hangyák társaságában élőknek 
könnyen birtokába juthatunk, ugyszintén a földben mélyen fekvő kövek alatt 
is érdekes zsákmányra akadhatunk. E módszerek alkalmazása által Bihar
megye faunája nem csekély számu apró fajjal lett gyarapítva, kivált nehány 
külföldi szakbuvár által. 

Igy az 1876-ik év nyarán Reitter Ödön és báró Hopffgarten Miksa bejár
ván Délmagyarország s Erdély nehány pontját, érdekes bogár-zsákmánynyal 
visszatértükben meglátogatták a híres bihari barlangokat, jelesen a fonáczait 
és fericseit s innét Nagyvárad felé utaztukban, a Szombatságon állapodtak 
meg, hol néhány kórhadásnak indult tölgyfa kecsegtette őket jó zsákmánynyal 
s nem is csalódtak, mert a fa héja s ennek purhája és moha alatt szitálás utján 
néhány ritkább s négy uj fajnak jutottak birtokába, nevezetesen az Euplectus 
nubigena, filum, Pitiophagus quercus és Corticeus Hopffgarteni = versipellis 
Baudi; mely gyűjtésnek eredményét a <1 Verhandlungen cles naturforschenden 
Vereins in Brünm XV. kötetében 1877-ben közlötték. 

Az 1888-ik évben pedig dr. Fleischer Antal Thomanek Romulddal Brünn
böl egyenesen Biharmegyébe tettek kirándulást s Hagymádfalvánál és a Jád
völgyben Remecznél, két heti tartózkodás alatt, szintén szitálás által, nagy
számu bogár-fajt vittek magukkal hazájukba s gyűjteményüket Fleischer Gyula 
jószágigazgató Hagymádfalván még utólagosan meglehetős sok fajjal növelte. 
E kirándulás eredményét dr. Fleischer ugyancsak az előbb említett szakfolyó
iratnak XXVII. kötetében tette közzé ; számos oly fajjal gyarapitván a bihari 
faunát, melyek eddig onnan ismeretesek nem voltak, köztük Choleva biharica 
és Camoscelis Fleischeri uj fajok és Tyrus mucronatus var. costatus, Xantholi
nus glaber var. signatipennis és Drapetes mordelloides var. immaculatus uj 
válfaj ok is; a Fleischer Gyula által gyüjtötteket pedig szíves volt a dr. ur írás
ban velem közleni. 

Ezeken kívül Merkl Ede hazánkfia és Pável János muzeumi gyűjtő, külö
nösen a barlangi bogarak összegyűjtése végett fordultak meg Bihatmegyében, 
mely alkalommal a szabadban élőkre is némi figyelemmel voltak és pedig 
sikeresen, mert Merkl Ede egy uj vak bogarat mélyen fekvő kövek alatt fede
zett fel, melyet Anophthalmus cognatus s meg egy másik szabadban élő uj 
fajt Chrysomela eurina név alatt ismertettem meg a Természetrajzi Füzetek· 
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ben. Ugyanott irtam le amaz, az Apropeus leptoderus barlangi fajtoLnémileg 
eltérő s Hazay Gyula által a Magura nevü barlangban talált s nevéről elneve-
zett (Apropeus Hazayi) fajt is. _ 

Az eddigi gyüjtések és közlések nyomán Biharmegye födelesszárnyu wva-
. rainak (Coleoptera) faunája 2230 faj és számos válfajból áll, s legjobban hajlik 
a délkeleti fauna typusához következő fajok által: Calathus metallicus, Leptusa · 
fuliginosa, Lathrobium furcatum, Bythinus sculptifrons, Cephennium Reitteri, 
Scaphisoma limbatum, Clemnus troglodytes, Diphyllus frater, Corticus diabo
licus, Cerylon evanescens, Dromaiolus barnabita, Danacaia marginata, Cor-

. ticeus versipellis, Alphitobius gracilipes, Sitaris muralis, Apion caviceps, Chry
somela crassicollis stb. - Számos oly fajjal tftlálkozunk itt, .melyek hazánk 
faunájának specialitásai vagy legföljebb némelyek a szomszéd tartományok 
egyike-másikára terjednek át, mjnt: Procrustes coriaceus var. rugifer, Chryso
carabus auronitens var. Escheri, Carabus comptus var. incompsus, Hampei, 
Rothi et var., obsoletus var. carpathicus, Nebria Reichi, Trechus marginaiis, 
Pterostichus Jurinei var. Sacheri, transversalis var. Etelkae, Leptusa carpa
thica, Bythinus bajulus, lunicollis, Trimium carpathicum, Cephennium difficile, 
Reitteri, Euconnus· transsylvanicus, Hygrotophila punctata, Pitiophagus quer
cus, Byrrhus regalis, Laina Reitteri, R.hagonycha rorida, Orchesia blandula, 
Otiorhynchus pulverulentus var. periscelis, Reichei, obsidianus, opulentus var. 
Fussi, Kollari, Sciaphilus Hampei, Acalles validus, Tropideres bilineatus, 
Chrysomela marcasitica var. pannonica, Orina alpestris stb. Másokkal ismét, 
rrielyek eddig csupán e megyében találtattak, mint : Abax Rendschmidti var. 
bihariensis, Pterostichus foveolatus var. intermedius, Trechus (Anophthalmus) 
cognatus, Xantholinus glaber var. signatipennis, Tyrus mucronatus var. co
stalis, Chol.eva · biharica, Ccenoscelis Fleischeri, Melanophila acuminata var. 
discrepans, Drapetes mordelloides var. immaculatus, Chrysomela globata et 
eurina. 
. . A bihari hegység faunáját azonban legérdekesebbé teszik ama vak boga
rak, melyek a földalatti üregekben élnek, mint a Trechus (Anophthalmus) Red
tenbacheri et parcecus, melyek közül az előbbi a barlang mélyébe is behatol, 
az utóbbi azonban csak . a barlang nyilásánál, a hol a juhok vagy kecskék 
tanyáznak, található, a kövek és göröngyök vagy amaz állatok ürüléke alatt; 
eZ.Bkhez tartozó fajok újabb időben a mélyen fekvő kövek alatt is fedeztettek 
föl hazánk némely vidékein a magas hegyekben, ugy a bihari hegységben a 
föntebb már említett faj is. Ezeknél a szem helyét egy ellypticus· hólyagocska 
jelöli. Végre ama valódi barlangi fajok, melyek mélyen az üregekben tartóz
kodnak s főleg a denevérek hulladékaiból élnek s ilyenen néha nagy számmal 
találhatók, vagy pedig a csepegő-köveken mászva, a közeledő világosságra 
azonban szétfutnak, ilyenek: Pholeuon angusticolle és gracile, Apropeus lepto
derus es Hazayi, Drimeotus Kovácsi és Fericeus Kraatzi; nevezetes,. hogy 
hasonló fajok hazánk más vidéki barlangjaiban még eddig nem találtattak. 

Az alább elősorolt fajok jegyzéke csupán ama fajokat tartalmazza, melyek 
a <1Nagyvárad Természetrajza1i czimü munkában nem foglaltatnak s e jegyzék
ben már az uj elnevezések is használatba véve vannak; miért is az ujabb el
nevezés mellé többnyire a régieket is mellékeltem, hogy azon e tudományban 
kevésbbé jártas eligazodhassék. Hogy a <1Nagyvárad Természetrajzá1J-ban s az 
itt következő jegyzékben nem foglaltatik az egész megyének faunája, az magá
tól is érthető; mert hiszen a megyének dus vir;inyu lapályain, homokos és 
y~i~~ll:yős ~e_ly_e~rt m~g_ alig v_a~ gy_üjtve valami, a hegyekben teenc_lő pontosabb 
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kutatás pedig szintén nem csekély számmal járulna a · bihari fauna gyara-
pításához. · 

Carabidae. 
Cychrus caraboides L. (rostra tus L.) Hegyes vidékeken. 
Procrustes coriaceus L. 'l!ar. rugifer Kr. Hagymádfalva mellett . 
Orinocarabus Linnei Panz. Ugyanott s más bihari hegységben. · 
Chaitocarabus intricatus L. var. an_qustula Haur. 
Megadantus violaceus L. var. macilenta Reitt. Hagymádfalvánál. 
Hygrocarabus variolosus F. (nodulosus Cr.) Ugyanott s a Feketeerdőn. 
Chrysocarabus auronitens L. var. Escheri Palli. A fenyvesekben. . 
Carabus cancellatus Ill. var. nigricornis Dej. Hagymádfalva mellett. 

arvensis Fabr. Az alhavasi_ tájon. 
comptus Dej. var. incompsa Kr. A magasa,bb hegyeken. 
montivagus Palli. var. blanda Friv. Dr. Fleischer szeriút Bibar-

megyében. 
Nebria Reichi Dej. A Bobodej hegyen és Remecz vidékén. 

<1 Jokischi St. var. Höpfneri Heer. A havasi tájon. 
Bembidion Schüppeli Dej. és assimile Gyll. Hagymádfalvánál. 

. · ephippium Marsh. A koriyári sóstónál. . 
<1 fasciolatum Duft., nitidulum Marsh. és Andreai Fabr. 

Tacbys sexstriatus Duft. et gregarius Chaud. . 
Trecbus marginalis Schaum, striatulus Putz. és pulchelh1s Putz. . 

. .. .. Ti·eclius (Anophthalmus) paroecus Friv. A fonáczai Bulsuluj nevü és m.e
·iiadi barlangokban, Fleischer szerint pedig a Remecz melletti barlangban lS. 

Trechus (Anophthalmus) cognatus Friv. A magas hegyeken uiélyen_fekvö 
kövek alatt Merkl Ede fedezte föl s egy példány a fericsei barlangban lS for-
dult el_ő. . . . . . · · 

Patrobus atrorufus Strcem (excavatus Payk). . 
Pogonus luridipennis Germ. és riparius Dej. A konyári sóstónál. 

<1 punctulatus Dej. Fleischer szerint Hagymádfalvánál egy sós réten. · 
Clivina collads Herbst. A feketeerdei üvegbutánál. 
Dyschirius politus Dej. és Bonelli Putz. .. Hagymádfalvánál. 
Panagaius quadripustulatus St. és Chlrenius nitidulus Schrk. 
Orescius. Hoffmannseggi Panz. var. nebrioides Panz. Remecz vidékén. 
Amblystomus niger Heer. Hagymádfalva határában. 
Anisodactylus pceciloides Steph. Sós talajon. 
Harpalus cnpreus Dej. Ugyanott, és H. fuscipalpis St. Beél vidékén. 
Stenolophus fiavicollis St. és Amara ovata Fabr. 
Abax striola Fabr. Rézbánya vidékén. 

<< ~endschmidti Germ. var. bihariensis Friv. i. litt. Budurászánál, 
Fenesnél s a kalugyerí forrásnál. 

· Pterostichus Jurinei Panz. var. Sacheri Friv. A Bohodej hegyen. 
transversalis Duft. var. Etelkae Orm, Dámosnál. 
foveolatus Duft. var. mediana Friv. i. litt. A magas he-

. . gyek . erdeiben. . 
Pterostichus Bielzi Fuss. A Bohodej hegyen. 

. . << . dfögens St. és oblongopunctatus Fabr. Bánlakánál. 
· ·· · Plátyderus rufus Duft. és Pcecilus ccerulescens Lin. (versicolor St.) 

Laimostenus elongatus Dej. Egy példány Merkl által találva. 
Calatbus metallicus Dej. és micropterus Duft. A hegyi és al~mva_si tájon. 
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Synuchus nl.valis Panz. és Agonum quadripunctatum b ej. 
Cymindis cingulata Dej. és Olisthopus Sturmi Duft. . 
Demetrias atricapillus L. és Dromius nigriventris Thoms. 
Aptinus bombarda Illig. (mutilatus F.) Rézbányánál és a Királyháaón. 

Dyticidae. " 
Agabus guttatus Payk. Remecznél. 

Gyrinidae. 
Gyrinus caspius Mén. és distinctus Aubé. A kalotai patakban. 

Hydrophilidae. 
Helophorus glacialis Heer. Feketeerdőnél. 

Sphaeridiidae. 
Megasternum bolitophagum Marsh. 

Limnichidae. 
Pelochares versicolor Waltl. A konyári sóstónál. 

Dryopidae. 
Dryops striato1mnctatus Heer. és auriculatus Panz. 

Staphylinidae. 
Autalia impressa 01. et Stenusa rubra Er. 

. , :i:uryusa sinuata Er. és brachelytra Kiesw. Hagymádfalva és Remecz 
v1deken. · 

Atemeles paradoxus. Ugyanott. 
Bolitochara l~cida Grav:, ~unulata Payk., bella Markl és obliqua Er. 
Leptusa anahs Gyll., fuliginosa Aubé (cribripennis Kr.) és carpathica Weise 

Remecznél s Oncsászánál. 
L~ptusa eximia Kr. Rézbánya vidékén. 
M1croglossa suturalis Mannh. 
Aleochara lateralis Heer, lanuginosa Grav. verna Say, mycetophaga Kr. 

és Morion Grav. . ' 
Homamsa acuminata Markl. 

· Myrmedonia Haworthi Steph., laticollis- Mark. funesta Grav. és cog-
nata Markl. - ' 

Myrmedonia ruficollis Grimm. Szombatság falunál. 
Ilyobates nigricollis Payk. és Ocalea badia Er. 
Falagria thoracica Curt. Rézbánya vidékén, sulcata Payk. és obscura 

Grav. - Tachyusa umbratica Er. 
Homalot~ gregaria Er_., longula Heer., gemina Er., nitidula Kr„ alpestris 

Heer., subalpina Rey, sylv1cola Fuss, euryptera Steph., trinotata Kr„ crassi
cornis F. (sericans Grav.), nigritula Grav., pallidicornis Thoms„ sodalis Er„ 
myrmecobia Kr., gagatina Baudi, oblita Er„ picipennis Mannh„ divisa Mark., 
parvu_la Mannb. (cai:ita Er.), corvina .Thoms., zosterre Thoms., regra Heer., cir
cellans Grav„ sord1da Marsh, fusc1pes Heer., pygmrea Grav., orphana Er. 
Dr. Fleischer által gyüjtettek és cinnamoptera Thoms. 

Thectura linearis Grav„ immersa Er. és cuspidata Er. 
Phlmopora corticalis Grav. és angustiformis Baudi. Remeczen. 
Gyro~h.rena nana Payk., gentilis Er., fasciata Marsh., lucidula Er„ Poweri 

Crotch, mm1ma Er., polita Grav. és boleti L .. 
Brachida notha Er. - Oligota atomaria Er., infiata Mannb. et fiavi

cornis Lac. 
Agaricochara lrevicollis Kr. A tötösi erdőben. 
Hypocyptus longicornis Payk. és seminulum Er. 
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Coproporus colchicus Kr. Tachinus pallipes Grav. és marginellus F.· 
Tachyporus atriceps Stepb. és ruficollis Grav. · 
Conurus iJilmaculatus Steph., pedicularius Grav. és bipustulatus Grav. 
Bolitobius speciosus Er. Remecznél, trimaculatus Payk. Hagymádfalvánál, 

trinotatus Er., pygmreus F. és var. biguttata Steph. 
. Megacronus cernuus Grav. Hagymádfalvánál és multipunctatus Hampe, 

Remecznél. 
· Mycetopon1s splendens Marsh. és tenuis Eppels. 
Quedius lateralis Grav., mesomelinus Marsh. ez utóbbi leginkább a bar

langokban, scitus Grav., lrevigatus Gyll., molochinus Grav., suturalis Kiesw., 
attenuatus Gyll. és boops Grav. · 

Quedius monticola Er„ ochropterus Er. és collaris Kr. Belényes vidékén 
és Rézbányánál és alpestris Heer. A Királyhágón. 

Leistotrophus nebulosus Fabr. Rétfalu határában. 
·· Staphili1:1us olens Müll. var. curtipennis Motcsh. Remecz vidékén. 

macrocephalus Grav. Ugyanott s más hegyi vidéken és fos-· 
sor Scop. 

Actobius prolixus Er. . 
Philonthus cyanipennis F., sordidus Grav., laminatus Creutz., cruentatus 

Gmel. és micans Grav. 
Baptolinus pilicornis Payk., affinis Payk. (alternans Grav.). Kéreg alatt 

Feketeerdőnél. 
Leptacinus batycbrus Gyll. - Xantholinus glaber Nordm. és var. signa

tipennis Fleisch. Remecz vidékén ; tricolor F. és distans Rey. 
· Lathrobium boreale Hochh., castaneipenne Kol., furcatum Fauv. Hagy

mádfalva vidékén és fovulum Steph. 
Medon brunneus Er. és fusculus Mannh. Az első Rézbányánál. 
Stilicus similis Er. Scopreus sulcicollis Steph. (minutus Er.) és hevi-

gatus Gyll. 
Sunius pulchellus Heer és neglectus Markl. 
Prederus brevipennis Lac. és limnophilus Er. 
Stenus humilis Er., stigmula Er., crassus Steph., flavipes Steph., impres-

sus Germ., pallipes Grav. és Erichsoni Rey. 
Oxytelus pumilus Er. és tetracarinatus Block. 
Platysthetus capito Heer és arenarius Fomc. 
Tfrogophlreus bilineatus Steph. (riparius Lac.) és corticinus Grav. 
Lathrimamm atrocephalum Illig. 
Anthophagus alpestris Heer (austriacus Er.). A Bohodej hegyen. 
Olophrum alpestre Er. Ugyanott. - Deliphrum crenatum Grav. Fekete-

erdő vidékén. 
Homalium testaceum Er. Szombatságnál, iopterum Steph., salicis Gyll. 

~.s pygmreum Payk. 
Acrulia inflata Gyll. A tötösi erdőben. 
Anthobium longipenne Er. és luteipenne Er. Az alhavasi tájon. 

alpinum Heer. A Bohodej hegyen. 
Phlreocharis subtilissima Mannh. A tötösi erdőben. 
Olisthrerus substriatus Gyll. Rézbánya vidékén. 
Siagonium humerale Germ. Bükkfa· kéreg alatt Remecznél. 

Pselaphidae. 
Tyrus mucronatus Panz. A tötösi erdőben s Remecznél. 
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Tyrus mucronatus var. costata Fleisch. Bükk-kéreg alatt Hagymádfalvánál. 
Batrisus formicarius Aubé, Delaporti Aubé és venustus Reichb. Tölgy-

kéreg alatt Hagymádfalvánál. · 
Bryaxis fossulata Reichb. var. rufescens Reitt. 
Bythinus crassicornis Mots. és Reitteri Saulc. Bézbánya vidékén. 

··· · - « sculptipf1·ons Reitt., bajitlus Hampe, Curtisi Denny, nodicornis 
Aubé, securiger Reichb., lunicornis Reitt., nigripennis Aubé, puncticollis Denny, · 
validus Aubé és femoratus Aubé~ 

Trimium ·brevicorne Reichb. és carpathicum Saulc. Hagymádfalva vidé
kén; az utóbbi Szombatságnál is. 

Bi~lopo~·us bicolor Denny. - Euplectus nubigena Reitt., piceus Mots. 
Karstem Rernhb. · és var. filum Reitt. Korhadt tölgyfák kérge alatt Szom-
batságnál. · . · 

Euplectus Fischeri Aubé, brunneus Grimm., nanus Reichb„ sigrtatus 
Reichb., punctatus Muls. és intermedius Woll. 

· Clavigeridae. 
Claviger testaceus Preysl. Kövek alatt a hangyák társaságában .. 

Scydmaenidae. 
· Euthia scydmamoides Steph. - Cephennium difficil~ Reitt., Reitterí 

Briss. Remecznél és thoracium 1\füll. 
~euraphes angulatus Miill. , geticug Saulc., Hopff.qarteni Reitt. és Spar

shalh Denny. 
Scydmamus Godarti Latr. és collaris Miill. Korhadt fa kérge alatt. 
Euconnus Motschulskyi St. et var. Kiesenwetteri K.; továbbá claviger 

Miill: és denticomis Miill. Korhadt tölgykéreg alatt. 
Euconnus pubicollis Miill., nanus Schaum és transsyl'Vanicus Saulcy. 
Eumicrus tarsatus. Kövek alatt. 

Silphidae. 
Pholeuon angusticolle Hampe. Az oncsászai barlangban. 

« gracile Friv. A kalotai barlangban. . 
Apropeus lf ptode~us ~riv. A fonáczai (Bulsuluj) barlangban. 
. << Hazayi Fnv. A Magura-barlangban. 
Feri~eus Kraatzi Friv. A fericsei és remeczi barlangokban. 
Leptmus t.esta?eus Miill. A fonáczai barlangban. 
Choleva biharica Fleisch. Tölgylevelek alatt Hagymádfalvánál. 

'' cisteloides Fröbl. A barlangokban. 
;ptomapbagus picipes F„ nigricans Spenc., coracinus Kelln. és vari-

cornis Rosb. · 
N~rgus velcix Spenc. badius St és anisotomoides Spenc. 
Silpba oblonga Kiist. Oncsásza barlang környékén. 

· Liodes (Anisotoma) cinnamomea Panz. Hagymádfalvánál. 
Agathidium nigripenne Kug., badium Er„ seminulum L„ mandibulare 

St. et hremorrhoum. Er. 
Amphicyllis ·globus Fabr. Korhadt fában. 
Anisotoma (Liodes) axillaris Gyll. és glabra. Kug. 

Clambidae. · · 
Clambus pubescens Redt. és punctulum Gyll. 

Trichopt erygidae. · 
Ptenidium Gressneri Gillm. és turgiditm Thoms. Hagymádfalvánál. 

<< evanescens Marsh., pusillum Gyll. és" fuscicorne Er. · · -
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Ptilium croaticum Matth. és Kunzei Heel'. Remecznél. 
Nephanes Titan Newm. 
Trichopteryx Montandoni All., lata Mots„ grandicollis Mannb., atoma1lia 

Deg. és thoracica Waltl. 
Ptinella aptera Guer. és microscopica Gillm. 1'ölgykéreg alatt. 

Corylophidae. 
Sacium pusillum Gyll„ brunneum Briss. és obscurum Sahlb. 
Sericoderus lateralis Gyll. és Orthoperus brunnipes. Gyll. 

Scaphidiidae. · 
Scaphidium quadrimaculatum 01. Fagombákban. 
Scaphisoma subalpinum Reitt. , assimile Er. és limbatum Er. Ugyanott. 

Ph alacridae. . 
Olibrus flavicornis St. - Stilbus atomarius L. és oblongus Er. 

Erotylidae. 
Dacne bipustulata Thunb. és mfifrons Fabr. 
Triplax mssica L., amea Schall. és :,cittellaris Charp. 

Endomychidae. 
Dapsa clenticollis Germ. Fakéreg alatt. 
Mycetina cruciata Schall. és var. calabra Costa. Remecznél. 
Microchonclrus (Symbiotes) gibberosus Luc. Tölgykéreg alatt a Szam-

batságon. -
Mycetrea hirta Marsh. - Clemnus troglodytes Hampe. Hagymádfalvánál. 
Hygrotophila (Alexia) punctata Reitt. Ugyanott . 

. Cryptophagidae. 
Diphyllus lunatus Fabr. Remecznél és fi·ater Aubé. Tölgykéreg alatt 

Szombatságnál. . 
Henoticus serratus Gyll. Ugyan az utóbbi helyen. 
Cryptophagus baldensis Er., pilosus Gyll., Schmid tii St., affinis St., badius 

St„ fuscicornis St., dentatus Herbst és scanicus L. Kéreg alatt is szitálva. 
Crenoscelis Fleischeri Reitt. i. litt. Nedves levelek alatt Hagymádfalván. 
Atomaria nigriventris Steph., fuscicollis Mannh., fuscata Seb., pusilla 

Payk., atricapilla Steph., turgida Er., ornata Heer és apicalis Er. 
Ephistemus nigriclavis Steph. és globulus Payk. Hagymádfalvánál. 

Lathridiidae. · . .. · 
. Anommatus duodecimstriatus Miill. - Lathridius lardarius Deg. és alter

nans Mannh. 
Enicmus hirtus Gyll. , consimilis 1\fannh., brevicollis Thoms., testaceus

Steph., rugosus Herbst és transversus Oliv. Kéreg alatt és szitálva. 
Cartodere elongata Curt. - Corticaria -longicollis Zett. és serrata Payk. 
Melanophthalma transversalis Gyll. var. crocata Mannh. és var. pallens 

Manh., továbbá distingvenda Com„ truncatella Mannh., fuscula Humm. és 
gibbosa Herbst. Hagymádfalvánál és Szombatságnál. 

Tritomidae. 
Tritoma fulvicollis F. és picea F. Korhadt fakéreg alatt. 

Micropeplidae. 
-Micropeplus staphylionides Marsh. Hagymádfalvánál. 

Nitidulidae. 
Brachypterus urticre Fabr. - Carpophilus rubripennis Heer. Tölgykéreg 

alatt Szombatsii,gnál. Carp. sexpustulatus F. Szintén kéreg alatt Hagymád
falvánál. 
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Epurrea restiva L. és var. bisignata St., deleta Erich., neglecta Heer., ca· 
stanea Duft., obsoleta F., longula Er., pusilla Ill. és parallela Reitt . 

. Ipidia quadrinotata F. Feketeerdőnél. 
Meligethes lumharis St., pumilÚs Er. subrugosus Gyll flavipes St mo-

rosus Er. és pedicularis Gyll. ' " „ 
Pocadius ferrugineus F. - Cychramus quadripunctatus Herbst fungicola 

Heer és luteus F. - Strongylus ater Herbst. ' 
Ips quercus Reitt. Tölgykéreg alatt Szombatságnál. 
Rhizophagus clispar Payk. Feketeerdőnél. 

Trogositidiae. 
· Ostoma grossum L. Kéreg alatt a tötösi erdőben. 

<1 ferrugineum L. Kéreg alatt a kalotai erdőben. 
Thymalus limbatus F. Fenyőkéreg alatt a Jádvölgyön 

Colydiidae. · · 
. Corticus tuberculatus Germ. Belényes környékén és C. diabolicus Schauf. 

Kéreg alatt a tötösi erdőben. 
P~cnomeru~ terebrans 01. . Tölgykéreg alatt Szombatságnál. 
Cicones vanegatus Hellw. Egerfa kérge alatt. - Colydium filiforme F. 
Oxylremus cylindricus Panz. Tölgykéreg alatt Szombatságnál. 

. Cerylon evanescens Reitt. és fagi Remecznél, semistriatiim Perz. és ferru
gmeum Steph. (angustatum Er.) Az utóbbi a tötösi erdőben. 

Rhysodidae. 
Epiglymmius Lewis (Bhysodes) sulcatus F. Bükk-kéreg alatt Bemecznél 

és tölgykéreg alatt Hagymádfalvánál. 
Cucujidae. 

Cucujus sangvinolentus L. Feketeerdőnél. 
Lremophkeus denticulatus Preys., testacens F. és alternans Er. 

. Dendrophagus crenatus Payk. A tötösi erdőben. 
Silvanus sim~li.s Er. Bükk-kéreg alatt Hagymádfalvánál. · 
Monotoma .pic1pes Payk. A Kőrös-völgyön Csernaházánál. 

Dermestidae. 
Attagenus vigintiguttatus Fabr. 

Cistelidae. (Byrrhidae.) 
Cu1·.imus p~traeus Gredl. Hagymádfalvánál és murinus F. · 

. . Cytilus varms F. Moha alatt a Királyhágón. 
9istela (Byrrhus) signata Panz., lunigera Germ., regalis Steph. és fasciata 

F. Kovek vagy moha alatt a hegyekben. 
Histeridae. 

Pla:tysoma frontale Payk. - Hister terricola Germ. 
Epie~us comptus Ill. Kéreg alatt a kalotai erdőben és Hagymádfalvánál. 
Ca;rc1~ops quatuordecimstriata Steph. Hagymádfalvánál. 
Par_?m.~lus parallelopipedus Herbst és flavicornis Herbst; ez utóbbi kéreg 

alatt a totos1 erdőben. 
Plegaderus cresus Ill. és pusillus Rossi. Hagymádfalvánál. 
Ont?ophil:iis striatus Forst. és aj.finis Redt. Szombatságnál. 
Acntus mmutus Herbst. (fulvus Mars.) atömarius Aubé Hopffgarteni 

Reitt. és nigricornis Hoffm. Kéreg alatt Szombatságnál. ' 
Lucanidae. 

. , , Cer:iichus chrysomelinus Hoh. (tarandus Panz.) Bükk-kéreg alatt Remecz-
·nel es Smodendron cylindricum L. Réz bányánál. .. , _ . 
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Scarabaeidae. 
Oniticellus pallipes F. - Aphodius ater Deg. a Bohodej hegyen, proclro

mus Brahm, serotinus Panz., alpinus Scop. és var. rubens Muls.; mixtus Villa 
(discus Schm.). Az alhavasi tájon. 

Hoplia philanthus Füssl. - Phyllopertha horticola L. 
Anomala amea Deg. (Frischi F.) var. cooruleocephala 01. 

Buprestidae. 
Poocilonota variolosa Payk. (conspersa Gyll.) Székelyhid körül. 

(1 decipiens Mannh. Egerfákon Remecznél. 
Melanophila acuminata Deg. (appendiculata F.) var. A Felixfürdőnél. 
Ptosima undecimmaculata Herbst var. sexmacitlata Herbst. 
Acmooodera octodecimgiittala Pill. Székelyhidnál. 
Agrilus olivicolor Kiesw., graminis Lap. és derasofasciatus Lac. 

Eiicnemidae. 
Trixagus obtusus Cmt. és brevicollis Bonv. 
Drapetes biguttatus Pill. (equestris F.) var. immaculata Fleisch. Hagy

mádfalvánál. 
Dromreolus barnabita Villa. Remecznél. 
Dirrhagus clypeatus Hampe (Büttneri Seidl.). Tölgy- és bükk-kéreg alatt. 

Elaterídae. . 
Adelocera quercea Herbst (varia 01.) Feketeerdőnél. 
Elater cinnabarinus Esch., elegantulus Sch., sinuatus Germ., rethiops 

Lac. és nigerrimus Lac. 
Cryptohypnus riparius F. A Bohodej hegyen, pulchellus L. Kövek alatt a 

Királyhágón és minutissimus Germ. 
Cardiophorus muscnlus Er. 
Athous alpinus Redt, circumdiictus Mén. és var. mollis Reitt. 
Corymbites pectinicornis L., cupreus F. var. reruginosus F., reneus L. var. 

germanus L. A hegyekben. 
Agriotes obscurus L. - Sericus brunneus L. (fugax L.) - Dolopius mar

ginatus L. és Synaptus filiformis F. var. unguliserris Gyll. 
Denticollis rubens Pill. és linearis L. var. marginata F. Remecznél. 

Dascillidae. 
Dascillus cervinus L. Feketeerdőnél. - Cyphon coarctatus Payk. var. 

palustris Thoms. és Eucinetus hremorrhoidalis Germ. 
Cantharidae. 

Podabrus alpinus Payk. és var.· annulata Kiesw. Remecznél s a Bohodej 
hegyen. 

Cantharis violacea Payk. és Erichsoni Bach. Ugyanott. 
<< obscura L., rufa L. és var. liturata Fall. 

, R.hagoi:iycha pilosa Payk., prolixa Mark., nigriceps Waltl, nigripes Bedt. 
es rosida Kwsw. 

lVIalthinus fasciatus 01. - Malthodes flavoguttatus Kiesw., misellus Kiesw„ 
spretits Kiesw. és mysticus Kiesw. 

Dasytes niger L. et var. montana Gredl. és obscmus Gyll. 
Haplocnemus impressus l\farsh. és tarsalis Sahlb.; valamint Danacrea 

marginata Küst. 
Cleridae . 

Tillus elongatus L. Ernyős növényeken. 
Hylecoetus dermestoides L. és var. morio F. 

XXV. Vilnilorgyülés Munkálata.i. 33 
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Bruchidae. 
Bruchus (Ptinus) subpilosus St. és perplexus Muls. 

Byrrhidae. . . 
Byrrhus (Anobium) domesticus Fourc. - Ohgomerus brunneus 01. Kereg 

alatt Beél vidéken. - Lasioderma obscurum Solsk. 
Bostrychidae. 

Sphindus dubius Gyll. A fagombákban. 
C1sidae. 

Cismicans Fabr., bispidus Gyll., striatulus Mell., · comptus Gyll., bidenta
tus 01., dentatus Mell., nitidus Herbet, Jaquemarti Mell., lineatocri1Jralus Mell. 
és glabratus Mell. A fagombákban. 

Rhopalodontus perforatus Gyll. és fronticornis Panz. Ugyanott. 
Ennearthron affine Gyll. és filum Abeil. Az utóbbi tölgypurhában Szom

batságnál. 
Tenebrionidae. 

Bolitophagus reticufatus L. A kalotai erdőben; B. interruptus Ill. és 
armatus Panz. Hagymádfalvánál. 

Hoplocephala ha:imorrhoidalis Fabr. Rézbánya vidékén. . 
Platydema dytiscoides Rossi és Dqjeani Lap. Hagymádfalva és Remecznél. 
Alphitophagus quadripustulatus Steph. Hagymádfalvánál. 
Pentaphyllus chrysomeloides Rossi. Hagymádfalva és Szombatságnál. 
Tribolium confusum Duv. - Palorus melinus Herbst. Ugyanott. 
Corticeus rufulus Ros. Hagymádfalvánál, és vern:pellis Baudi, tölgyfa-

purhában Szombatságnál. 
Alphitobius gracilipes Baudi. Hagymádfalvánál a gombákban: . . 
Uloma culinaris L. - Tenebrio picipes Herbst és La:ina Reitteri W eise. 

Az ut9bbi korhádt levelek alatt erdőkben. 
Alleculidae. 

Mycetochares bipustulata Illig. Purhafa kérge alatt. 
Melandryidae. 

Orchesia undulata Kr. A tötösi erdőben és blandula Brancs. Hagymád-
falvánál. 

Phlreoti-ya rujipes Gyll. Remecznél. 
Hypulus quercinus Quens. és bifasciatus Fabr. 
Melandrya caraboides L. Sólyomkőnél és dubia Schall. 

Pedilidae. 
Euglenes boleti Marsh. Az erdők rétein. 

Anth1:cidae. 
Anthicus fiavipes Panz. Mezőkön. 

Pyrochroidae. 
Pytocbroa pectinicornis L. Hegyes vidékén. 

Mordellidae. 
Mordella perlata Fiissl. var. sexpunctata Herbst. és aculeata L. var. viri

descens Costa. 
Mordellistena· abdominalis Fabr., parvula Gyll. és micans Germ. 

Meloidac. 
Zonabris fioralis Pall. Vaskó mellett a virágokon. 
Oenas crassicornis Ill. Székelyhidnál. 
Sitaris muralis Forst. Rézbegységben az Antbophora pilipes fészkéből. 

j. 
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Odemeridae. 
Nacerdcs ustulata Fabr. és rufiventris Scop. Rézbányánál. 
Ischnomera sangvinicollis Fabr. és Oedemera subulata 01. 

Pythidae. 
Salpingus ruficollis Panz. Fakéreg alatt. 

Curculionidae. 
Otiorrhynchus pulvernlentus Germ. et var. periscelis Gyll. 

<< cont!"actus Stierl., geniculattts Germ., nigel' Fabr. var. vil-
lo~opunc~at~ GJ'._11.; dubms S~. v_ar. comosella Boh., chrysomus Boh., J!,eichei 
Stierl. Rezbanyanal, septentnoms Herbst, opulentus Germ. var. Fussi Kiist. 
csalánon a Jádvölgyön, dives Germ., obsidianus Boh., Kollari Gyll., austria
eus Fabr. és pauxilhts Rosh. 

St~mod~~ ~yrns_icollis Boh. - Per~telus famil~aris Bob. Székelyhidnál. -
Phyllobms vmd1collis Fabr. - Scyaphilus Flampei Seidl. - Platytarsus 3Ub
nuclus Seidl. és hispidus Redt. 

Omias mollini;is Bo~. - Strophosomus coryli Fabr. - Mesagroicus 
ubscurits Boh. - Siton.a lmeella Bonsd. és Trachyphlreus aristatus Gyll. 

Hypera palumbana Germ., comata Boh. és velutina Bob. 
Limobius dissimilis Marsh. - Lixus subtilis Bob. és Larinus obtusus 

Gyll., ez utóbbi Beél vidékén. 
Meleus Megerlei Panz., Sturmi Germ. és Fischeri Germ. 
Liosoma concinnum Boh. Remecznél és Oncsásza-barlang mellett. 
Stercus costatus Fahrs. Száraz levelek alatt Hagymádfalvánál. 
Lepyrus colon Fabr. var. Herbichi Zaw. 
Erirrhinus Maerkeli Boh. Nedves levelek alatt. 
Dorytomus macropus Redt. és fiavipes Panz. 
Smicronyx c~cur. Gyll. - Bagous ~empestivus He~·bst és lutosus Gyll. 
Acalles denticolhs Germ., bypocnta Boh. és validus Hampe az utóbbi 

Hagymádfalvánál. ' 
Balaninus nucum L. - Anthonomus rectirostris L. - Bradybatus Creu

tzeri Germ. és subf asciatus Gerst. 
Elleschus scanicus Payk. - Lygniodes enucleator Panz. var. rudesqua

mosa Fairm. - Tychius fiavicollis Steph., crassirostris Kirsch femoralis Briss. 
junceus Reichb. és tomer tosus Herbst. ' ' 

Sibinia fugax Germ. Nagyvárad vidékén. - Oionus Clairvillei Boh. -
Orchestes sparsus Fahrs. Szintén Nagyváradnál. 

Mononychus pseudacori Fabr. - Phytobius quadrituberculatus Fabr. 
Ceuthorrhynchidius fioralis Payk. 

. Ceuthorrh:y~chus cruciger Herbst Nagyvárad, Javeti Briss. Piispök-fiirdő, 
htura: Fabr„ trisignatus Gyll., variegatus 01. (campestris Gyll.) Nagyvárad, 
margma~us Payk. var. rufitarsis Gyll„ · pollinarius Forst., foeculentus Gyll., 
pleurostigma Marsh. (sulcicollis Gyll.) Nagyvárad köriil, chalyba:ius Germ„ 
contractus Marsh. és nanus Gyll. 

Baris lepidii Germ. - Hexarthrum culinare Germ. - Stereocorynes 
truncorum Germ. - Rhyncolus elongatus Gyll„ punctatulus Boh. és re
fiexus Bob. 

Anthribidae. 
Tropideres bilineatus Germ. - Anthribus fasciatus Forst. (Scabrosus 

Fabr.) A kalotai erdőben. 

33* 
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Mylabridae (Bruchid~). , . 
Mylabris (Bruchus) varipes Bob., rufimana Bob. es lentis Bob. 

Hylesinidae. , .. .. 
Hylastes ater Payk. Fenyőfa héja alatt a Jadvolgyon. 

Scolytidae. 
Scolytus pruni Ratz. var. pyri Ratz., pygmams Fabr. és rugulosus Ratz. 

Tomicidae. 
Ernoporus fagi Fabr. - Tomicus typographus L. - Tripodendron 

domesticum L. és lineatum Ol. 
Cerambycidae. , 

Oxymirus cursor L. és var. testacea Gredl. Remecz~el., . , , 
Brachyta clathrata Fabr. és Pidonia lurida Fabr. Rezbanya v1deken. 
Pachyta quadrimaculata L. Feketee~·dőnél. , . , 
Cortodera humeralis Schall. (quadnguttata Fabr.) Szekelyh1dnal. 
Leptura cerambyciformis Schrk. Felrntetónál, virens L., scutellata Fabr. 

és dubia Scop. (cincta Fabr.) . . . 
Stenopterus flavicornis Kiist. Beél vidék~n . - Graciha mmuta Fabr. 

(pygmrea F'.) a Rhédey-kerti fáskertben. - Obsmm bruneum Fabr. - Sapha-
nus piceus Laich. Rézbánya vidékén. . , 

Rhopalopus macroplis Germ. - Glytus tropicus Panz., florahs Pall. es 
rhamni Germ., az utóbbi kettő Rézbányánál. , , 

Exocentrus adspersus Muls. var. (./larae Muls. Hagym~d~alvanal. 
Acanthoderes clavipes Schrk. (varms Fabr.) Fekete~rdonel. , . , 
Dorcadion fulvum Scop. és Agapanthia asphodeli Latr. Szekelyh1dnal 
Saperda perforata Pall. és octopunctata Scop. (tremulre F.) Ugyanott. 

Chrysomelidae. . . . , t _ 
Donacia impressa Payk., clav1pes Fabr. (menyanth1d1s.Gyll.) ~s ~~a euma 

ris braccata Scop. (nigra Fabr.) A konyári tónál. Plateumans cons1m1hs Schrk. 
(discolor Hoppe) Nagyváradnál. 

Gynandrophthalma xanthaspis Germ. Réteken Belényes mell~tt., . 
Cryptocephalus signatus Laich. (interruptus Suffr.) Feketeerd~nel, b1pi;in

ctatus L. var. Thomsoni Weise, quadripustulatus Gyll. var. re~h10ps We1se, 
pini L. Belényes vidékén, bilineatus L. Rézbányánál és str1gosus Germ. 
Nagyváradnál. , , 

Lamprosoma concolor St. - Adexius obsc~rus L .. Belen~es~el. 
Chrysomela marcasitica Germ. var. pannonica Weise a Ja;dvol~ben. 

<e crassicollis Suffr., globata Friv. i. litt. és eurina Fr1v. A ma-
gas hegyekben. . . . 

Orina alpestris Schumm. (intricata var. Suffr.), var, punct'!'t1s~ima Suffr., 
virgulata Germ., speciosissima Scop., cacalire Schrk. és var. senemoms Schumm. 

Ugyanott. . J, d ··1 b 
Sclorophredon carniolicus. Germ. var. tr?-nssyl~anicus Fuss, a 8: vo gy en, 
Plagiodera versicolora Laich. (armoracire F.) es Melasoma longicolle Suffr. 

Nyárfákon. . S ' k 1 h · d 'l 
Phytodecta (Gonioctena) linnreana Schrk. (tnai:drre Suffr.) , ze e Y i .na · 
Gastroidea viridula Deg. (raphani Herbst) Beel mellett es polygom L. 

Székelyhíd mellett. . . . . _ 
Gallerucella xanthomelrena Schrk. - Crep1dodera imprnssa Fabr. 

Cbalcoides aurata Marsh. cyanea Marsh. et Ochrosis salicarire Payk. 
Hippuriphila nigrituia 'Gyll. - Orestia Aubei All., a magas hegyeken. 
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Epitrl.x pubescens Koch. - Batophila rubi Payk. - Hermoophaga mel'
curialis Fabr. - Phyllotreta ochripes Curt., undulata Kutsch., diademata 
Fondr. és punctulata Marsh. - Aphthona nonstriata Gooze (crerulea Payk. és 
violacea Koch). - Longitarsus brunneus Duft., luridus Scop., quadrisignatus 
Duft., suturellus Duft., atricapillus Duft., melanocephalus Deg., pusillus Gyll., 
pratensis Panz. és ochrolencus Marsh. - Mniophila muscorum Koch. Oncsásza
barlang mellett. 

Coccinellidae. 
Adalia bipunctata L. var. sexpustulata L. - Halyzia conglobata L. var. 

testulata Scop., var. conglomerata Fabr. et var. fimbriata Sulz. 
Subcoccinella vigintiquatuor-punctata L. és var. livida Herbst. 
Coccidula rufa Herbst. - Exochomus quadripustulatus L. var. distincta 

Brüll. - Hyperaspis campestris Herbst. var. concolor Suffr. Cynegetis impun
ctata L. var. palustris Redt. 

Scymnus suturalis Thunb., ferrugatus Moll. (analis Fabr.), frontalis Fab1·. 
var. immaculata Suffr. és Redtenbacheri Muls. 

11. 

A HELIOCHROMIA. 
GOTHARD JENŐ-tő], Herényben. 

A heliochromia alatt a színeknek megfelelő színben való photografálását 
értjük, mely a nélkül történik, hogy a színes kép előállítására a megfelelő 
színnek a sajátszerü érzékeny anyagra való közvetlen hatásán kívül más 
valami eljárásra szükségünk volna. A szoros értelemben vett heliochromiánál 
a színes képet egyes egyedül a színnek különös photografiai hatása állítja elő, a 
mennyiben az egyes szinek az e czélra készített érzékeny anyagot úgy bontják 
fel vagy módosítják, hogy az a megfelelő tartósságu és erejü behatás után 
ugyanazon szint veszi fel, minő az alka.lmazott szín volt. Igy ha. a heliochro
miai érzékeny lemezre a spectrumot vetítjük, azon helyen, hova a · spectrum 
vörös része esett vörös, a sárgának, zöldnek kéknek stb. megfelelően sárga, 
zöld kék stb. szinü szalagot kapunk eredményül. 

Az ezüst bizonyos vegyületeinek azon rendkívül érdekes tulajdonsága 
hogy a ráható fény színét felvenni képesek, alapja a heliochromiának, a termé
szetes színek photografálásának. Szükséges azonban, hogy azon heliochromiai 
eljárást, melynek multját és jelen állását a következőkben lesz szerencsém 
ismertetni, szorosan megkülönböztessük azon eljárásoktól, melyek a színeket 
festékek alkalmazása, keverése által oly módon aka1:ják utánozni, hogy külön
böző szinszürők alkalmazásával a színes képet mintegy elemeire bontják s 
az ily módon készített photografiai képeknek az illető színben egymásra történő 
nyomása által állitják elő a színes képet. Ennél a photografia csak mint közvetítő 
szerepel, a tulajdonképeni kép azonban a fény segélye nélkül a nyomdával, 
színes festékek alkalmazásával készül. A tulajdonképeni heliochromiánál az 
összes munkát egyes egyedül a fény végzi el. 

A heliochromiának ideálja volna egy oly tulajdonságu teljesen fekete 
érzékeny lemez, mely a különböző szín behatása alatt a lehető legrövidebb 
idő alatt ugyanazon szint a leghívebben felvenné, annak intensitása arányá
ban megvilágosodnék, az összes színek összege a fehér behatása alatt pedig 
teljesen megfehérednék. 
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Ilyen anyag, bármily csodálatosnak tűnjék Ís fel a tőle kivánt tulajdon
ság, létezik. Az ezüstnek egy sajátságos chlorvegyülete, melJ'.et Carey Lea, után; 
photochloridnak fogunk nevezni, többé-kevé~bbé m_egfele} a kivána~nak s ~ep~sse 
tesz bennünket szines képeket egyes egyedul a szmes feny behatasa segelyevel 
késziteni. 

Ezen anyagot Carey Lea chemiai uton állitotta elő, de egyszerübb a m~~l, 
ha a közönséaes ezüst-chloridot bizonyos ideig a világosság hatásának teszszuk 
ki midőn az ~észben ezüst-chlorürré alakul át. Ezen ezüst-chlorid és chlorür 
k~veréke vagy talán az ezüst más chlorvegyülete, mely ilyenkor fejlődik, a mi 
anyagunk. Eddig még homály fedi mibenlétét s legczélszerübb, ha photochlo
ridnak nevezzük. 

Bármily rejtélyes legyen is azon~an ez~n érdekes a:nyag .összetétele, a~ 
tény, hogy képes azon szint felvenni, mely ra hatott s t~.lJ esen jogosulttá teszi 
a reményt, hogy segélyével oly súnes képeket készitbetunk, me_lyek,_ ha a ter
mészet szinpompáját s a jó olajfestmény élénkségét el. nem is énk, de ~zt 
tetemesen megközeliteni s így hűség dolgában a mostam photografiákat felul
mulni fogják. 

Seebeck már 1810-ben, tehát jóval a photografia feltalálása el,őtt, tett 
heliochromiai kisérleteket, mennyiben a fehér s a világosság behatasa alatt 
megbarnult chlor-ezüst viselkedését a napspectrum behatása alatt megfigyelte. 
Herschel J . 1839-ben szintén készitett szines spektrum-photografiát. Becquerel 
1848-ban a daguerretyp-lemezt sósavba mártva, elektromosság se&élyével 
inódositotta úgy, hogy az a szinek reproducálására alkalmas lőn. Niepce, d.~ 
Saint Victor 1851-ben még nagyobb sikerrel működött s oly érzékenysegu 
lemezeket állitott elő, hogy velűk élettelen tárgyakról a photografiai ka~ara 
segélyénél képeket tudott készíteni. Poitevin 1865-ben már papirra készitette 
képeit. . 

Mindezen eljárásoknak nagy hátránya azonban az, ho~ teljes lehetetlen 
a képeket állandósítani, ·ezen okból nem nyertek gyakorlati alkalmazást, sőt a 
feledés fátyola borult az érdekes kisérletekre s jelenl~g midőn a p~1o~ogr~fia 
minden ága a legszélesebb körben művelve oly nem is álmodott kifejlődesre 
jutott, ezen ágot teljesen elhanyagolták, hogy ne mondjam, elfeledté~. Míg, a 
különböző kamarákat napról-napra ujabb szerkezettel s~abad~lmaztatj~k~ m~.g 
a lemezek érzékenységét hihetetlen fokra emelni sikerult, mig a legkulon?o
zőbb papirosok a legszebb képek legkényelmesebb elkészitését biztositják s rnm
denkinek lehetővé teszik: addig a heliochromia fejlesztéséről semmit sem hal
lottunk, pedig nem pihent az a látszólagos elfeledettség alat~ sem. Szer~ncsérc 
akadt lelkes művelője, ki szép csendesen végigpróbálta az rnmeretes eljár~so
kat, megfigyelte azok előnyeit s hibáit, s kitartó szorgalommal kutat9.tt Ujabb 
eljárás után s törekedett az eddig el nem ért czél megközelitésére. ürömmel 
constatálhatom, hogy ezen szerény kutató hazánkfia, hazánk egyik legsokol
dalubb, talán legtöbbet próbált, súvós kitartással, éles megfigyelési képesség
gel s nyugtalan szellemmel megáldott, különösen az erdélyi részekben általá
nosan ismert fényképésze, Veress Ferencz kolozsvári photografus .. , , 

Hosszu idő óta kutat, fárad ő már ezen érdekes feladat megfejtesen, nem 
sajnálva anyagi áldozatot, fáradságot, sikerült is neki bizon1os halad~~t ~elll1;u
tatni e téren, mely nevét a legutolsó időben az egész világ szakkorei előtt 
igmeretessé tette. 

A módot, a hogyan ő a szinek iránt é~·zékeny lemezeket ~lkésziti, jelenle9 
még nem közölhetem, miután a dolog teljesen megoldva nmcsen, a feltalálo 
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meg ~em ~artja elérk:zettn~k az időt ann~k közzétételére. Csupán az eredme
nyekről szolhat?k, meg pedig annál behatobban, mert az ő szivessége lehetővé 
tette, hogy a szmek hatását magam is tanulmányozhassam általa rendelkezé
semre bocsátott lemezeken. 
. Ve1:ess a szin~k iránt érzékeny készitményeit kollodium- és gelatin-emul-

s10 alakjában állítja ~lő s az ő s~já~ eljárása szerint készitett emulsiot üveg
lemezekre vagy papirlapokra onti. A lemezek megszáradás után azonnal 
h~sznál,ható!r', de_ el is t~rth~tók bizonyos ideig. Tapasztalataimból s Veress ur 
kozlemenyeiből is az latszilr, hogy a collodium-készitmény tartósabb míg a 
gelatin-emulsios lap rövid idő alatt megromlik. ' 

Az érzékeny réteg színe különböző, némelyik átlátszó sötét narancs-szinü 
mási~ ~éke~ sötétszürke„ s ,egészen átláthatatlan, voltak már kezemben sárgá~ 
barna:ol egeszen a leg~otetebb gesztenye barnáig mindenféle szinü papírlapok. 
Termeszetesen ezek mmd más és más kísérletek eredményei s a velük elért 
eredmény is igen különböző. 

Veress eddig valami 530-540 féle emulsióval tett közel 3000 kisérletet . 
. Vannak bizo~yos ~észitmények, melyeknél a képet ráeső világosságnál 

látjuk helyesen, !?~.g á~.n~z':e a leJ?ezen, ~sak az alapszin - vörös vagy narancs 
vagy b~rn.a -; kul_on~oző mten,sitása m1~;de? szin nélkül tünteti fel a képet. 
M~s kesz1tmenynel VISzont a kep a ráeso fenyben egyszinű s csak átnézve 
rajta, látjuk a különböző szineket. 

A mennyire csekélységem a heliochromia történetét ismeri állithatom 
hogy V ~ress eze_n kül?i~böző ha~ásu készítményeivel nagy haladást mutathat 
fel ~ hehochromia eddigi müvelfüvel szemben. Sajnos, hogy az ilynemü eddig 
e~őa~lítot~ képe}' mulékony természetéből kifolyólag, az első, ismert kísérlete
zőktől szmes kepek nem maradtak fenn s így közvetlen összehasonlitást ezek 
s Ve1:ess művei k?zött tenni nem lehet; ilyen esetben a leirás sem megbízható, 
an?yi azo.~ ban bizonyos,_ h_ogy ily kétféle _természetü, mindegyik külön czélra 
egeszen ontudatosan lnfeJlesztett emulsióról emlités sehol sem történik az 
összes eddig rendelkezésemre álló, ideváaó irodalomban. 

Szükségesnek találom ezért Veress
0 

e nevezetes haladását bővebben ki
fejteni. 
.. Az első k_észítmény, mely a ráeső fényben mutatja a színeket, átlátszó 
uveg- va~y J:?Rpiros kéJ:?ekről arl ~egfelelő szines lenyomatot, melynél a szin 
megfelelő szmben, a világosság világosan, a sötét rész sötéten látszik. Ezzel 
lehetséges egyes képeket - mint a daguerrotypákat - a kamarában is elő
állitani. 

Ha azonban az eredeti képről másolatokat akarunk készíteni a második 
e::nulRiót használjuk, természetes, hogy így azután átlátszó színes' képet nye
ru?k, ~ely~·ől épen úgy f~gja a jövő photografusa a heliochromiai képeket 
masolm, mmt .most a negativról a papiros képeket készitjük. 

, Az e.~ul.!io érzékenysége nagy~m kül?nböző. Kezdetben hetekig tartott, míg 
kellő ere3u kepet lehetett másolm, legujabban már egy óra alatt kész a kép s 
ilyen kés,zitmény érzékenl~ége_ a közönsé9es albumin-papirosénak felel meg. 
Nagyon erdekes, hogy a kesőbbi huzamos fenybehatás már csekély módosulást 
o~oz a képen, csak a _szin~k é}énksége yes~it némileg, de a kép nem <f ég eh, 
mi!1t más .photo~·afiai papirnal. Igy.az erzekeny lapot minden hátrány nélkül 
egesz nap is a világosságon hagyhatjuk a másoló keretben holott a kép tulaj
donképeni elkészítésére 1-2 óra teljesen elégséges vólna. ' 

A ~gérzéken:yebb készitmény sem alkalmas azonban a kamarával történő 



felvétehe. Napok mulva is csak a legvilágosabb tárgyak hagynak nyomot a 
lemezen, míg a réteg legnagyobb része semmi változást sem szenved. 

E téren van még legtöbb kutatni való hátra. De hogy nem szabad a sikert / 
kétségbe vonnunk, legjobban bizonyi~ja azon körülmény, hogy Veressnek már 
nagy mérben sikerült az érzékenységet fokozni és sokszor a legcsekél;yebb 
dolog, minek befolyását képzelni is bajos, rendkiviil fokozza az érzékenyseget. 
Itt még csak kisérletre, kitartó türelemre van szükség, míg kielégitő eredmén)1t 
érhetünk el. 

Az e téren elért haladást eléggé illustrálhatja a következő tapasztalat. 
Ez év május havában négyféle üveg- s háromféle papirlemezt kaptam Veress
től kísérletekre. Miután a spectrum hatása látszott legfontosabbnak, minden
áron spectrumot akartam photografálni. Nagy spectrografomon több nap mulva 
is csak alig látható képet kaptam s 101/4 hüvelyk nyilásu refiektoromra erősitett 
csillag-spectrograffal voltam csak képes jó képeket késziteni, melynek résére a 
nap vakító fényes képét a nagy tükörrel vetitettem. Julius közepén, ujabb érzé
keny lemezekre a nagy műszer már egy óra alatt egészen jó képet adott, úgy 
hogy ennek érzékenységét legalább 15-20-szor nagyobbra becsülhettem, mint 
a régi lemezekét. 

A míg a régi készitményeknél a képek másolását a közvetlen napfénynél 
kellett eszközölni, addig ezekkel, jóval rövidebb idő alatt, árnyékban is dolgoz
hatunk. 

Tehát az érzékenység emelésének lehetősége be van bizonyitva, csak a 
módot kell még kitalálni, hogy a lemezek érzékenységét annyira emelhessük, 
míg azok a kamarával való hásználatra alkalmasak lesznek. 

A legnagyobb hátrány, hogy az egész munkát magának a fénynek kell 
elvégeznie s nem segithetünk neki alkalmas reducaló anyagokkal, mint ezt a 
negativok készitésénél az előhívással teszszük. A dolgot legegyszerübben alkal
mas előbivási módnak feltalálása oldaná meg; sajnos, hogy ez irányban még 
semmi tapasztalatunk nincsen, sőt még alapunk sincs, melyen ennek lehetősé
gét vagy lehetetlenségét elméletileg eldönthetnők. 

A színek hatása a különböző lemezekre különböző. Legbiztosabban s leg
élénkebben a vörös szint kapjuk, a sárga nem felel meg mindig az eredeti szin
nek, legtöbb nehézséggel jár a zöld és kék szin elérése. 

A legbiztosabb kisérleti módnak a spectrum photografálása látszik a. tiszta 
szinek hatásának tanulmányozására. Ámbár a gyakorlatban csak ritka eset
ben találkozunk a spectrum szineivel s a kevert szin hatása gyakran teljesen 
más a photochloridra, mint szemünk idegére. 

Spectral-kisérleteimet több műszerrel hajtottam végre, az érzékeny leme
zeknél nagy spectrografomat használtam, melynél a spectrum látható része 
A-tól H 2-ig körülbelül lO cm. hosszú, a rést) mm. szélesre nyitottam s a 
napsugarakat hengerlencsével vetitettem rá. Erzéketlenebb lemeznél kisebb 
műszerekkel dolgoztam, melyek szintén tágra 0·3-5·U mm. nyitott résére a 
Nap képét 101/ 4 hüvelyk nyilásu refiectorommal vetitettem, mely esetben a 
spectrum vakító fényességű volt. Hogy ily kisérleteknél spectrál-vonalakat 
nem kaptam, emliteni is felesleges. 

A nagyobb spectrum érzékeny lemezen 1 óra alatt már elég jól l~tható; a 
vörös, zöld- s az ibolyaszint meg lehet különböztetni s az ibolyántuh részből 
is látható egy darab kivülbelül az L vonalig. Hosszasabb behatás, 6-10 óra, 
emeli a szinek élénkségét. A vörös rész az ultra-vörösbe is átlép, szine tégla
vörös, a sárga D-nél vöröses narancs-szinü s zöldes-barna átmenet után ten-

ger-zölcl lesz, mely b-nél már sötét ibolya-színbe megy át s ilyen szinü marad 
H1-ig, honnan intensitása fogy és szine is szürkésebb lesz; 10 órai kinntartás
nál körülbelül 0-ig lehet kiteijedését követni. A spectrum megszakitás nél
küli, legsötétebb b és F között. A szinek a kéket kivéve, mind képviselve van
nak, csakhogy a szin nem egészen egyezil{ a spectrum szinével s nélkülözi 
annak élénkségét. 

Egy másik, kevésbbé érzékeny sárgás-barna alapszinü emulsiónál, üveg
lapon még szebb spectrumot kaptam a reflektor segélyével 20-30 perez alatt. 
Itt azonban a vörös hiányzik, legalább végtelen halavány, a sárga nagyon vilá
gos, majd teljesen kifakult, a zöld kissé szürkés árnyalatu, a kék azonban F 
és G között rendkivül szép, az ibolyát kissé vöröses barna fátyol fedi. 

Nagyon sötét szinü papiros igen élénk vöröset ad, hasonló körülmények 
között a sárga és zöld is szép rajta, a többi résznek azonbiw valami határozat
lan piszkos, szürkés-zöldes, nagyon sötét szine van. 

Ha átlátszó, üveg-vagy papiros képekről másolunk, aszinek hatása ugyanaz, 
mint a spectrumnál. A vörös szin legélénkebben s leggyorsabban fejlődik, 
gyakran 5 perez alatt már láthatók a vörös részek, míg a többi szinnek nyomát 
sem észleljük. A sárga is meglehetős élénk és megfelelő, a kék és zöld azon
ban mindig szürkés árnyalatu s gyakran fel vannak egymással cserélve, kék 
helyett zöldes-szürkét s zöld helyett kékes szint kapunk. A fekete csak ott lép 
előtérbe, hol az emulsio alapszíne lehető sötét volt s a szinek ezen sötét alap 
kifalmlása által keletkeztek, ilyen esr.tben világos sárga szin, vagy az egészen 
átlátszó helyek nagy mértékben megvilágosodnak, a nélkül azonban, hogy az 
eredeti szin intensitását elérnék. 

Az összbehatás azonban minden esetben kielégitő s jó színes képekről (pl. 
laterna magica képekről) meglepő csinos lenyomatokat készithetünk. Ha a kép 
élénksége hiányzik is, de a színek elrendezése az eredetinek eléggé megfelel. 

Tulságos igényekkel természetesen nem szabad fellépnünk, annyival is 
inkább, mert a kép előállításánál mindig különböző szinek működnek össze, 
melyek kevert szint adnak, míg a heliochromiánál ezen színek hatása más 
levén, mint a szemben, más kevert szint s más hatást is adhat. Alkalmas szin
szürők hatása kétségkívül emelné a képek jóságát is, a kísérletezés eddig 
azonban leginkább az érzékenység fokozására történvén, rájuk a sor még 
nem került. 

Miután a spectral kísérlet a láthatatlan ultra-viola sugarak erős hatását 
constalálta, önként merült fel a kérdés. nem ezek okozzák-e a képek szürkés-bar
nás fátyolosságát? Kísérleteim azonban, melyeket tesculin- és fl.uorescein-szü
rőkkel tettem, melyek Dr. Miethe szerint e sugarakat teljesen elnyelik, alig észre 
vehető eredményre vezettek, valószinüleg azon okból, mert a másoló-keret 
vastag üvegtáblája s a másolásra használt átlátszó kép már legnagyobb részét 
elnyelik ezen kényes természetű sugaraknak. Lehet, hogy a kamarával teendő 
ldsérleteknél szükségesek lesznek az ily fajta szűrők, egyelőre azonban sok 
haszonnal nem járnak. 

Az állandósítás foka az mi Veress képeinél még említésre méltó. Mint 
említettem, a heliochromiákat eddig állandósítani nem sikerült; a színek vagy 
az állandositásra használt folyadékban, vagy a világosság behatása alatt, de 
hihetőleg a szines vegyület kevéssé állandó természete következtében maguk
ban is megváltoztak, eltűntek. 

A készítmény érzéketlensége következtében a nem állandósított képeket 
kellő óvatosság mellett gyakrabban s hosszabb ideig vizsgálhatjuk a nélkül, 



hogy azok változnának de a heliochromiai eljárás gyakorlati alkalmazását 
mégis csak - a legalább is nagy~érvű -;- állan~óság t~szi lehe~~':é. . , 

Hoay minő mérvű leayen az allandosáa, mit a hehochrom1atol megk1va
nunk, n~gyon relatív val~mi, természetese~ minél állandóbb a kép eredeti 
színe, minél jobban ellenáll a világosság, gázok, nedvesség befolyásának 
annál becsesebb is az. 

Absolut állandóság úgyszólva nincs is; igen ke~és anyag v~n, ~ely ere
deti színét minden körülmény között megtartaná. TudJuk, mennyire valt?.zi:i:ak 
még az olajfestmények is hosszú idő befolyása alatt, az aquarelleket s a kozon-
séges photografiákat nem is_ akarom. e~li~eni. „ „ , • , 

Azt hiszem ha a hel10chromia1 kep a kozonseges albumm-kep állan
dóságát eléri, az 'eredménynyel meg lehetünk elégedve. Miért kívánjunk. töb
bet tőle, mint más photografiai eljárástól, melynek változóságáról senln sem 
panaszkodik? , . , 

Valószinünek tartom pedig, hogy Veressnek gonddal k~~elt kepei az all_an
dóság ezen fokát ha el nem érnék is, de megközelítik. Egy uveg- s egy papiros 
kép egy hónap lefolyása alatt, meddig nagyon világos szobában a világoss~g 
folytonos behatásának volt kitéve, alig észrevehető változáson me~t át. ~as 
képek, melyek ugyan határozott próba alá vetve nem voltak, már honapok ota 
vannak nálam, minden gond nélkül a világosság különböző behat_ása alat~, 
őket számtalanszor nézték már meg a nélkül, hogy a változás felismerhető 
volna rajtuk. 

Természetesen az állandósítás fokának megítélésére sokkal hosszabb idő 
volna szükséges, mint a minő eddig rendelkezésemre volt, de Veress, - ki tel
jesen szavahihető ember, - ki már hosszabb ideje foglalkozik e dologgal, 
képeiről mint teljesen állandósított dolgokról beszél. . 

Ha a további huzamosabb ideig folytatott kísérletek a képek telJeS állan
dóságát bebizonyítani képesek lesznek, Veressnek e téren való haladásáról a 
legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznünk s az korszakot alkotó lesz a 
heliochromia történelmében. 

Veress fáradozásainak eredményéről a legnevezetesebb photografiai szak
tekintélyek kivétel nélkül a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak, kiknel~ csak 
ilynemü képeket küldtünk. Dr. Eder Bécsben, Dr. H. W. Vogel Ber_hn?en 
sok eredményt várnak a sikeres kezdettől. Sőt ez utóbbi mozgalom megmditá
sát is tervezte a berlini photografiai szaktársulatok részéről, hogy Veress kuta-
tásai folytatására a magyar kormánytól segélyben részesüljön. . , 

Vogelnek s a berlini szakköröknek ujabb időben tanus1tott ellen.seges 
viselete ez ügyben, miután a hirtelen, minden oknélkül való köpenyfor<litásra 
semmi sem jogosította őket, még inkább megerősít a véleményben, hogy Veress
nek csakugyan sikerült e téren haladást felmutatni s a támadá.sokat, melyek 
némely részről személyeskedő jelleget öltöttek, csupán az irigység kifolyás~n~k 
tartom miután nem német az illető szerencsés kutató, szeretnék a dolog erte
két lel{etőleg kevesbiteni s minden haladást csak a régi eredmények fel.ujitá
sának ·feltüntetni. Vogelnek ez ügyben hozzám irt s nálam levő levelei ugy
hiszem minden elfogulatlan bírálót e feltevés helyességéről győznek meg. 

Sajnos, hogy a kutatás Veress részéről c~ak lassan s nagy áld~zato~r ,ái:án 
haladhat. Az ő anyagi viszonyai nem engedik meg ~ gyors h~la~as elere~ere 
szükséges nagyobb költekezést, az ő szerény, hazafias Jelleme gat?lJa, hogy ide: 
gen segély után tekintsen, nagy találmánya híresztelése által JUSsoi: an;yagi 
támogatáshoz. De hiábavaló is volna. nálunk támogatást reménylem, aligha 

van nálunk még az érzék ilyes dolgok iránt kifejlődve s mit kezdetben lehe
hetlennek véltem, már-már bebizonyítva látom, hogy hazánkban nincsen senki, 
kinek ily szép és fontos czél elérésére koczkára tehető pár száz forintja volna. 
Nagyon valószinü, hogy Veress vagy idegen segélyre fog szorulni vagy az ő 
fáradozásának gyümölcse is a feledékenység tengerébe merül el, hogy onnan 
majd idővel valamely szerencsésebb körülményekkel megáldott feltaláló fogja 
kihalászni és saját érdekében kihasználni Veressnek rendkívül becses, eddig 
elért eredményeit. 

12. 

NÉHÁNY KÖZÉPKORI NAPFOGYATKOZÁS, 
ÖSSZEFÜGGÉSBEN A MILLENNIUM IDEJÉVEL. 

Dr. LAKITS FERENcz-től. 

T. hallgatóim! Egy csillagászati tünemény, egy történeti adat és egy -
legalább ez idő szerint már - nem czéhbeli előadó, három oly dolog, melyek
nek ily összeállítását kötelességem indokolni, mielőtt még annak tárgyalásával 
becses figyelmüket lekötni törekedném. 

Az első két dolognak - a csillagászati tüneménynek és a történelmi adat
nak - összefüggését későbbre hagyván, - a harmadikon akarok annál is 
inkább túlesni, mert amúgy is szerénytelenségne~ fog látszani a saját egyéni
ségemmel való foglalkozás. De tartozom t. h. Onöknek is, magamnak is az 
okadatolással, mikor egy részben még teljesen be nem végzett munkával lépek 
Önök elé és ez első nyilvános felolvasásommal ilynemű működésemet nagyon 
valószínűen be is fejezem. 

Majdnem elmondhatnám a latin költővel: ((Nonum prematur in annum1J, 
a mennyiben 7 éve múlt annak, hogy a kérdéssel egyik elsőrangú történészünk 
felszólítására kezdtem foglalkozni és a számítások egy igen nagy részével el is 
készültem. De aztán egyrészt tanári elfoglaltságom, majd pályaváltoztatásom, 
és az élet annyi kisebb-nagyobb baja alig engedték meg, hogy 1885 után egy
folytában hosszabb ideig foglalkozzam a tárgygyal. 

És -- a mi a lagnagyobb befolyást gyakorolta - nem csupa szeszélyhől 
váltam meg gyermekségem és ifjúságom eszméjétől és czéljától, melynek meg
valósítására őszintén és odaadón törekedtem legszebb éveimben, hanem engem 
is az vitt reá, mit Quasimodo jegyzett fel a notredame-i toronyba: <1ANAYKH •>. 
Már pedig - külsőleg-belsőleg - valamennyiünknél végre is törvényszerű 
kényszerűség a elöntő tényező, mint azt már gyakran e helyről is fejtegetni hal
l<?tták ! Fokozta az elkedvetlenedést az a visszás helyzet, melybe minden ön
érzetes embernek jutnia kell, ha munkakörében kielégítést, körülötte szellemi 
rokont nem talál, és tapasztalja, hogy a haladáshoz és boldoguláshoz nem 
ismeret és törvényszabta kellékek, hanem csak - szerencsés viszonyok kelle
nek. Így támad az elkedvetlenedésből elkeseredés, mely szerencsés leküzdés 
után oda vezet, hová a vén czigány jut: naponként egy-egy nóta elfelejtésére 
és végre közönyre ! 

Mert tudom, hogy többé az elvesztett ösvényt soha meg nem fogom 
találni, és engedve a vándorgyűlés nagyrabecsűlt központi választmánya meg
tisztelő felszólításának, azt a mit az általam megtett rövid úton gyüjtöttem, 
fogalább az egy kérc1ésben még bevégzetlenűl is egy szerencsésebb utód kezére 



akarom hagyni, mielőtt még az apathiában teljesen elmerülnék. 'I'alan akkorrá 
már nem lesz igaza annak a jó indulatú embernek, ki még törekvésem leg
elején óva intett, mert, mint mondá, rnálunk az astronomia11 (ez az eminen
ter pr~cticus tudomány). rn legimpracticusabb valami, minthogy emberét nem 
táplálJa". Igaza volt. :És ha még egyszer elölről kezdhetném - ugyanúgy 
haladnék! 

*** 

Hansen és újabban Oppoltzer után a nap- és hold-fogyatkozások theoriájá
ban újat mondani vagy azok számítási módjain változtatni, nem igen lesz 
már .lehetséges és nem is lesz szükséges. De nem is fogják azt t. h. tőlem 
várm, hogy olyannak változtatására csak gondoljak is, minek helyességét és 
csalhatatlanságát már a mindennapi élet tudata is igazolja mert hisz senki
nek, mikor év_i kalendariomát megveszi, még csak meg se~ fordúl agyában a 
gondolat, hátha nem igaz és helyes benne val!J,mi, vagy hogy egy jelzett fogyat
kozás el fog maradni. De másrészt olyanok is kevesen lesznek t. h. közt, kik 
bővebben foglalkoztak volna azzal a kérdéssel: hogyan történik a fogyatko
zások s~~ítá~a .. á~talában,, fő~eg hogya? és. mikép bizonyos helyr~ vonatkozó
lag;, m~eit kulonosen s~amittatnak es vizsgáltatnak továbbá igen gyakran 
elmult idők fogyatkozásai? Van-e és minő összefüggés az emberi művelődés 
más ág~zataival és végül már véglegesen lezárt-e, teljes-e az emberi tudás 
ezen a teren vagy van-e a tudománynak még itt is tennivalója? 

A fogyatkozások elméletének elmondása természetszerűleg itt nem lehet 
czélom, i;nég ke:'és?bé akarom az elmélet alkalmazását, a számító csillagászat 
ezen egyik legkit.erJedtebb módját megismertetni, mi végre is annyira szak
szerű, hogy csakis a vele való teljes és czéltudatos foglalkozás alapján érthető 
meg. Hanem igeniti szándékom lehet megismertetni Önöket t. h. azokkal a 
fel~datokkal, ~nelyek még ezen a látszólag teljesen letárgyalt téren a tudomány 
mai áll~spontJán fennállanak; megjelelni legalább az utat, melyen és hogyan 
használJuk fel azok megoldására a napfogyatkozásokat - különösen a réai 
id~k,éit - ; jelez1?i, hogy az általam számított összesen 21 napfogyatkoz~t 
mikep .lehetne ez irányban értékesíteni és végül arra adni választ, mi köze 
van mmdezeknek az astronomiai kérdéseknek és főleg a tárgyalt napfogyat
kozásoknak ahhoz a reánk, magyarokra nézve minden esetre nagyon fontos -
és, n~pról-r;iapra égetőbbé .váló -:- kérdéshez, melynek összefüggé'~ét előadásom 
czimeben Jeleztem : a millenmumhoz. Így fogom akkor a csillagászati tüne
mény és a chronologiai adat közti kapcsolatra a választ megadni. 

*** 

Foglalkozunk tehát először is kizárólag a csillagászati tüneménynyel. -
Hogy. a n~pfogyatkozások az által állanak elő, hogy a Hold pályáján egy bizo
·nyos. idő~illanatban épen a Nap és Föl?et beburkoló kúpba lép be és hogy in 
specie teljes vagy gyűrűs napfogyatkozas akkor lesz, ha a Hold ennek a kúpnak 
a te~g~lyén megy át - szokásosabb kifejezésben: ha a Föld, Hold és Nap közép
pontJai egy egyenesben feküsznek, - ezt ma körülbelül minden némi iskolát 
l~tott ember tudja, vagy legalább tudnia kellene, ha a Kopemikus naprendsze
reről csak valami foga.Ima van is. - (Azért még járnak köztünk ma is «művelt» 
emberek, .k~lme,k még m.in~ig áll a Föld és Kopernikus rendszerét csak olyan 
astronomia1 mokának hiszik!) Hogy azonban honnan é.s hogyan lehet ezt az 
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iá.öt megállapítani, vajjon évről-évre kell-e itt számítani, és megbízhatók-e a 
népszeri't alkalmakkor itt-ott 100 meg 100 évekre előre-hátra említett fogyat
kozások, azt a kérdést tán még valamely csillagászati kézikönyv olvasásakor 
sem veti fel magában akár csak egy is. 

Különben is majdnem úgy áll a dolog, hogy a nagy közönségnél a csilla
gászati eredmények iránti nagyobb érdeklődés épen mai nap egészen más 
irányba tereltetik és már is az egyoldalúság veszélyével fenyeget. A teljes nap
fogyatkozásolmak legáltalánosabban ismert, hivatottak és hivatlanok . által 
említett tüneménye : a corona, melyre nézve újabb eredményekre iparkodunk 
szert tenni ; de hogy e mellett a teljes napfogyatkozások még az ég me
chanikáját illetőleg is fontosak és, az itt tekintetbe jövő égi testek mozgási 
viszonyaira vonatkozólag is mindig egy-egy új adatot szolgáltathatnak, arra 
nem igen hívják fel a természeti tünemények iránt érdeklődők napról-napra 
növekvő körének figyelmét. Ennek fő oka magának az astronomiának jelen 
fejlődésében is fekszik, mely különösen az ú. n. astrofizikai kérdésehe helyez 
kiváló súlyt. Talán az előbb említett kérdések vonzóbbaknak is tünnek fel és 
kevesebb előismerettel is jobban megközelíthetők. De meg, - így gondolkoz
hatnak azok, kik mégis a felületességnél valamivel mélyebben törődnek 
Földünk kosmikus helyzetével, - hogyan kellene itt - a Nap-rendszer me
chanikájában és geometriájában - még valamit kutatni, mikor évről-évre 
látjuk és tapasztaljuk, mily nagy pontossággal határozzák meg a csillagászok 
a Nap és Hold helyét az égen minden napra, sőt órára és perczre, mily nagy, 
a másodperczig teijedő, praicisitással mondják meg az előbbi alapján az év
szakok kezdetét, az utóbbira vonatkozólag fényváltozásait és a kettőre együt
tesen nézve a fogyatkozások bekövetkezését, tartamát, láthatóságát stb„ szóval 
minden köríilményét ! - Végül első pillanatra nem könnyen látható be az, 
hogyan lehet a Nap és Hold mozgási viszonyainak pontosabb meghatározására 
felhasználni a fogyatkozásokat, mikor épen csak ezen mozgási viszonyok 
ismerete alapján számíthatjuk a fogyatkozásokat! Pedig ép ez az útja ma a 
természettudományok elméletének és főleg az astronomiának : a felállított 
törvények alapján következtetett és számított jelenségeket a bekövetkezett és 
észlelt tüneményekkel összehasonlítani és a tapasztalt eltérésekből ismeretein
ket tökélyesíteni, törvényeinket a valóságnak megfelelőbbé tenni! 

Mert ne áltassuk magunkat! Teljesen az ember a természetet megismerni 
aligha fogja valaha. Minden tudománynak és törekvésnek legjobb képe a 
hyperbola, csúcsánál bizonyos távolban van az ú. n. assymptotától, ahhoz 
gyorsan majd mindig kiseb9-kisebb mértékben közeledik, de egymással csak 
a végtelenben találkoznak. Igy vagyunk mi emberek is a természet megismeré
sével; igen közel járunk hozzá, mindig több és több részlet lesz ismeretünk 
birtoka, de ~z igazság teljes megismerése sem a földön, sem azontúl nem 
adatott senkmek, mert hisz minden csak egy része a természetnek ! 

Megadtam az eddigiekben már a feleletet arra a felvetett kérdésre, mi a 
tudomány mai álláspontján itt a feladat és azt részletesebben még úgy hatá
rozhaton: meg: a Hold-mozgás elméletének folytonos javítása. Mert (hogy 
visszatérjek e résznek kiinduló pontjához) a napfogyatkozások' megállapítása 
a Nap és Hold-mozgásától függ, illetőleg az ezen theoriák alapján számított 
N~p- és Hold táblákon, és a fogyatkozásokra nézve felállított~ elméleten alap
szik. Már most a Nap-táblák, úgy mint azokat Leverrier a század elején elké
szítette, alig hagynak kivánni valót hátra, és még azok idejétől igen messze 
eső időkre is az észleletekkel várható és követelt pontossággal egyeznek. 
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A Földnek mozgását tehát - mert ez van tudvalevőleg a Nap mozgásában és 
tábláiban tárgyalva - elegendőkép ismei:jük. J eleztem azt is, hogy a fogyatko
zásoknak Hansen által adott elmélete és a ma követett számítási mód kifogás
talan. Nem úgy vagyunk, azonban Holdunkkal, melynek észlelt és elméletile~ 
kijelelt helyei már némileg messzebb levő időre nézve annyira eltérnek egymás
tól mint a mennyit már nem róhatunk fel az elkerülhetetlen észlelési hibáknak. 
Főieg szembetünő ez, ha pl. csak középkori fogyatkozásokat is számítunk, 
mikor is gyakran azt látjuk, hogy a teljes fogyatkozás a számítás szerint oly 
. helyeken nem látható teljesnek, melyeken pedig megbízható források és kí;~
fők szerint tényleg teljes volt. Az eddigi legjobb Holdtábláknak- a Hansenei
nak - ezen tökélytelensége, melyet Neiccomb és Oppolzer javításai sem szün
tettek meg egészen, főleg abban találja okát, hogy a Hold-mozgás elmélete c~ak 
a gravitatio alapján alig oldható meg teljesen, legkiválókép pedig nem t~1dJuk 
még a Hold ú. n. srecularis gyorsulásának kielégítő magyarázatát adm, sőt 
még tulajdonképen valódi értékét sem ismerjúk, mert a Hansen által _felvett 
12".18 ez idő szerint még nem végleges érték, bár tényleg még legmkább 
megfelel a mai és régi észleleteknek; de határozottan nem állandó, hanem 
időről-időre változó mennyiség. 

*** 

Tudjuk, hogy a Hold árnyéka napfogyatkozás alkalmával a Föld bizonyos 
részein halad át és hogy . azokon a helyeken, melyeken az árnyékkúp átmegy, 
látszik a fogyatkozás és pedig a körülmények szerint teljesnek, gyürüsnek vagy 
részlegesnek. - Ha a conjunctio alkaimával a 3 test középpontjai egy . egye
nesbe esnek, tehát a fogyatkozás középponti, centralis, akkor az árny~k~úp 
tengelyének megfelelőleg lesz egy vonal a Föld felületén, melynek pontJal -
az illető helyek tehát - a középponti (teljes vagy gyürüs) fogyatkozást látják. 
De az árnyékkúpnak tengelykörüli részei is még oly helyeken haladnak át, 
melyek - a jelzett vonaltól két oldalra - még mindig középpontinak látják 
a fogyatkozást. Minden középponti napfogyatkozásra nézve tehát lesz egy 
ilynemü bizonyos szélességü öv, a centralitás vagy te{jes-árnyék öve. Ezt meg 
lehet állapítani, épúgy mint - a mire azonnal visszatérek -- a napfogyat
kozás elemeit, a Nap- és Holdtáblák alapján; ez utóbbiaknak netáni hibái 
tehát a centralitás övét is meg fogják hamisítani, azaz azt oly helyekre számít
juk, melyeken tényleg nem volt, és oly helyet magában nem foglalónak, mely
ről kétségbevonhatatlan és biztos adatunk van, hogy ott teljesnek látszott a 
kérdéses fogyatkozás. Ezt az eltérést a számítás és észlelés közt használhatjuk 
fel a Holdtáblák és Hold-mozgás elméletének javítására. 

Hogy ezt megértessem t. hallgatóimmal és ki is jeleljem az útat, a melyen 
itt haladnunk kell, szükséges a napfogyatkozások számítását nagyjában meg
ismertetnem. A Nap- és Holdtáblákban levő adatokból mindenekelőtt a con
junctio idejére - melyet magát is ugyanezen táblák alapján állapítun~ 
meg - a Nap- és Holdnak helyzetét meghatározó mennyiségeket, aozk coord1-
nátáit látszólagos átmérőiket és horizontalis parallaxisukat, valamint ezen 
mennyiségeknek bizonyos idő alatti (órányi) változásait számítjuk ki. Ezen 
számokból kapjuk azután a napfogyatkozás elemeit, azaz az említett adatok 
közti bizonyos összefüggéseket kifejező számokat, melyek az említett árnyék
kúp helyzetét már teljesen meghatározzák és melyek egyúttal arra is képesíte
nek, hogy a fogyatkozás láthatóságát és egyéb viszonyait pontosan megálla
pítsuk. 
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Azt hiszem, most már t. h. maguk is látják az utat, melyen ily történeti 
napfogyatkozások számítása a Holdtfibláknak és a Hold-mozgás elméletenek 
javítására jutunk. Ha u. is valamely helyről biztosan tudjuk, hogy ott akkor 
és akkor teljes napfogyatkozás volt látható, az illető napfogyatkozás elemeiből 
azonban a centralitás övének oly menete kerül elé, mely ezt a helyet már 
nem foglalja magában, akkor ezen elemeket és így visszamenőleg a Hold-táblák 
adatait úgy fogjuk módosítani, hogy a centralitas elméleti, számított övét a 
ténylegessel összehangzásba hozzuk . 

Természetes, hogy főleg a Hold-elmélet oly adatai, a Hold-mozgásnak 
oly egyenletei lesznek az ilynemü corrigálásnál szemügyre veendők, melyek
nek hatása épen az idővel arányos, mert szemmel látható, hogy az ilynemü 
tagokban fenlévő még oly csekély hiba vagy bizonytalanság az ily évszáza
dokra eső időre való alkalmazásnál már érezhető, sőt tetemesebb eltérésekre 
adhat okot. Továbbá az elmélet azon részeinek pontosabb megállapítására 
fognak az ily eltérések vezetni, melyek bizonyos, időről-időre más értékü 
tagoknak meghatározását czélozták, első sorban tehát a srecularis variatio 
határozottabb értékére vezetnek, illetőleg a mennyiben ez - mint az ma már 

. bebizonyított tény - időszakonként változó, annak ama bizonyos időnek meg
felelő valódi nagyságát szolgáltatják. 

A búvárkodás módja is magától adódik; a régiek müveiből, a középkori 
krónikákból összeállítjuk valamely teljes napfogyatkozásra vonatkozó összes 
megjegyzéseket, észleleteket, (de e szót nem a ma használt értelemben veszem), 
vagy akár több - egy kisebb-nagyobb időközre terjedő ilynemü adatokat, és 
aztán a kérdéses fogyatkozást vagy fogyatkozások elemeit és azokból a centrali
tás övét kiszámítjuk. - Természetes, hogy csakis oly forrásra támaszkodha
tunk, mely főleg a hely szempontjából megbízható; ép ezen okból az aránylag 
jóval közelebb fekvő középkori, kolostori krónikások - mint erre különösen 
Ginzel figyelmeztet - eredményesebben aknázhatók ki, mint az időben 
ugyan távolabb fekvő, de a helyeket illetőleg legtöbbnyire nagyon is ingadozó 
klasszikusok. 

Ha azután a számított középponti övbe egyik-másik hely, melyen az illető 
fogyatkozás tényleg teljesnek látszott, belé nem esik, az elemeket és visszafelé 
a Holdtáblák megfelelő adatait fogjuk úgy corrigálni, hogy a most már ezek 
alapján ujolag számított centralitás-öv az illető helyet is magában foglalja. 
Egy másik módja az e nemü javításnak a Hold-táblákon az volna, ha előbb 
egy bizonyos időszakban levő összes napfogyatkozásoknak elemeit megállapít
juk és ezek közűl keressúk a teljesekre nézve azon idők történeti emlékei kö
zött a netáni feljegyzéseket; a további eljárás . a tulajdonképi számoló csilla
gászati munka, - a dolog természete szerint - ugyanaz marad. 

Az ilynemü vizsgálatok, - nem tekintve némely inkább történelmi és 
művelődéstörténeti szempontból fontosabb fogyatkozásokat,* mint Agatho
klesé (-309 aug. 14.), Enniusé (-399 jun. 21) és + 29. nov. 24-iki, melyet 
már több alkalommal a Máté evangeliumában említett tüneményekkel akartak 
azo~osítani (Napfogyatkozás Holdtöltekor!) - úgyszó!ván legújabb keletüek 
és Oppoltzer, Celoria és Ginzel nevéhez vannak füzve. Es különösen Oppoltzer
nek nagy az érdeme, hogy egyrészt a Hansen-féle Hold-táblák alapján a 
syzigiák teljes tábláit - 5000. évtől + 3000-ig számította, illetve számíttatta 

* J egyzet. Az időszámításban a Kr. e. éveket -, a Kr. u. + jelezzük és astro· 
nomiai értelemben veszszük a Iü. e.·ket. 
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és másrészt Hansen fogyatkozási elméletét a számításra úgy alakította át, hogy 
a Hold- és Naptáblákra visszamenni csak a legvégső esetben szükséges. Még 
nagyobb érdeme a<< Canon cler Finsiernisse'' kiadása, melyben az - 52_08 .év,től 
a + 2161. évig tei'.jedőleg, az éjszaki félgömbön látható valamennyi kozep
ponti napfogyatkozás elemei összeállítvák és a centralitás közelítő görbéi 1_60 
térképen felrajzolvák. Netán kérdéses teljes napfogyatkozást illetőleg e 33 ev
századon belül a Canon vagy azonnal vagy igen kevés számítással az álta
lános kérdésekre megfelel annak - ki birtokában van vagy könnyen jut hozzá 
ehhez a 377 nagy quart oldalra terjedő és a bécsi akadémia kiadásában 
1887-ben megjelent munkához, melyhez, több mint 10 millió számjegyre volt 
szükség, úgy hogy az eredeti számítások 242 vastag foliansra rúgnak. - ~é
azemről a mai napig nem voltam ilyen szerencsés, egyrészt nem tudom, valJon 
az Akadémia könyvtárán kívül Budapesten megvan-e még egy példányban, 
(a müegyetemiben nincs meg), másrészt megielenésekor számításaim leg
nagyobb része már megvolt épen Oppoltzer syzigialis táblái alapján. 

*** 
Említettem volt t. h. hogy részben nem bevégzett munkával lépek fel és 

most eljutottam addig a pontig, melytől fogva tényleg egy szerencsésebb 
utódra kell a munkát hagynom. U. is a fentiek szerint meglévén már most a 
887-896-ig terjedő összes nap~ogyatkozások (mert a részleteseknek elemeit 
is számítottam, és csak azokat az ekliptikus syzigiákat hagytam el, melyeknél 
még részleges napfogyatkozás is kérdéses), - keresni és kutatni kellene a 
krónikákban az ezekre vonatkozó adatokat, így megállapítani a teljes árnyék 
észlelt övét, valamint a számítottól való eltérését, és aztán az eltérések alap
ján az elemeket változtatni, javítani és~úgy~visszafelé a Holdtáblák megfelelő 
correctioit megállapítani. Tulajdonképen már nem is nyernénk független cor
rectiokat, hanem csak is a,z Oppoltzer által már bevezetett ú. n. empirikus 
correctiok pontosabb értékeit, a mennyiben én az elemek megállapításánál 
már az Oppoltzer által adott ezen correctiokat tekintetbe vettem. 

De mondom t. h ., ezt a munkát már~ másnak kell örökségül hagynom; 
engem az élet ilynemű kérdések - hogy úgy mondjam - légköréből nagyon 
is messze elvezetett. Megemlíthetem csak azt, hogy pl. a 891 aug. 8-án volt 
gyűrűs napfogyatkozásnak, - mely az engem themám másik részébe.n tulaj
donképen érdeklő fogyatkozás volt - a számított centralitás-öv korűlbelül 
1 °15'-re marad délre Byzancztól, holott Georgius Monachus folytatójának, 
Glykas- és Cedrenusnak egybehangzó feljegyzései „ szerint a fogyatkozás 
Byzanczban a napnak 6. órájában és pedig oly mértékben volt! látható, hogy 
a csillagok is feltűntek, tehát mindenesetre centralis volt. 

Ennélfogva az elemek úgy corrigálandók, hogy a középponti öv Byzanczot 
is magában foglalja és az így corrigált elemekből aztán utolsó sorban meg
állapítható a Hansen-féle Holdtáblák javítása is. Különben már az eltolódás 
csekélysége mutatja, hogy ezek a correctiok mind csak igen csekélyek lesznek, 
mint a hogy pl. Ginzel, ki főleg a középkori napfogyatkozások vizsgálatával 
foglalkozik, más 22 fogyatkozásból a srecularis variátiót ezen korra nézve 
11".47-nek, és így 1000 évnyi időköznek megfelelőleg csak körülbelül 1/ 2 má
sodpercznyivel kisebbnek találta, mint a mennyi Hansen értéke. 

Az általam számított 21 napfogyatkozásnak az Oppoltzer tá~lái alapjá~ 
uyert elemeit a következőkben összeállítva, azokhoz már most keves mondam 
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v~ló_m van. A fogyatkozások elemei gyanánt a conjunctio idején kívül a syzi
g1ahs táblák berendezésének megfelelőleg nem magok a Nap- és Hold-coordi
náták és parallaxisok szerepelnek, hanem azoknak bizonyos függvényei. És 
pedig a következő mennyiségek az elemek: a conjunctio ideje (valódi green
wichi ~d~ben kifejezve) T; a Nap látszólagos hosszasága L', az időegyenlet Z, 
az ekliptika ferdesége (s) és azon függvényei a coordináták és parallaxisok
nak, melyeket Hansen értekezésében ((Theorie der Sonnenfinsternisse und 
verwandter Erscheinungem megállapított és Oppoltzer a számításra alkal
~asabbá tett; ezek : P, Q, log p, log q, log 6 L, u~ és log fa-, melyeknek 
Jelentősége sorban a következő : 

, . P- sin (b-b') B 
p sm - . ( ') = (Hansennél) , 

Sln 7r-1C 

q cos Q = 6 B az előbbi kifejezés óránkénti változása; 
A L cos b sin (L-L') k'f . , , , . á 
u a . ( ') i eJezes oránkenti változ sa sin n-n 

, k 1 . 
1
. k k sin n:' 

u„ = s + R' . ( ') es a = R' + R" . ( ') , Sln 7r-7r Sln 7r-7r 

hol b és b' a sz,okásos módon a Hold, illetőleg Napnak szélességeit, n: és n' 
azok parallaxisait jelentik, L a Hold hosszúsága, R' a Földnek a Naptól való 
távola, s és k pedig két a Nap-rendszerben és az elméletben gyökerező állandó. 

Ezeken kívül adom még B absolut értékét [B], melytől függ, vajjon van-e 
egyáltalán fogyatkozás, vajjon az részleges-e avagy középponti; és pedig: lm. 
rBJ < 1.0048 a fogyatkozás középponti, ha 1.0048 < [BJ < 1.0073 + 11;, a 
fogyatkozás részletes, és ha [BJ > 1.0073 + 'll~ nem lehet fogyatkozás. 

Itt köz bevetem még, hogy középponti fogyatkozás esetén it~ mutatja meg, 
vajjon az teljes-e, gyűrűs-e avagy részben teljes, részben gyűrűs; 

u. is u~ < 0.5473 esetén teljes, . 
0.5473 < u~ < 0.5519 esetén részben teljes, részben gyürűs, 

és végre u;, > 0.5519 esetén gyűrűs lesz a napfogyatkozás. 
Középponti napfogyatkozásoknál ezen kívül még annak a három pont

nak közelítő földrajzi coordinátáit közlöm, melyekre nézve a centralitás nap
keltekor illetőleg délben és napnyugtakor áll be, mely pontolmt a földön 
összekötő legnagyobb kör tehát a centralitás megközehtő görbéje; azaz az 
ezen vonalon fekvő helyek látják sorban egymásután a centralitást. Ezen pon
tok alapján van a 1891 aug. 8-iki fogyatkozás centi·alitás görbéje - és pedig 
hogy minden önkényszerűséget elkerüljek, a 3 ponton átmenő kör alakjá
ban - a csatolt térképbe berajzolva. 

A térképet illetőleg meg kell jegyeznem, hogy az Oppoltzer által 
ajánlott és a syzigialis táblákhoz példának is használt Peírce-féle quincuncial
projectiot nem használhattam, mert épen a fentebb is említett 891-iki nap
fogyatkozás pontosabb középponti görbéje a projectio singularis pontján me
gyen át és azért nem folytonos. Ezen projectionál u. is az fEquator egy négyzet 
és így természetesen a csúcsokban és azok környékén discontinuitás lép fel. 
Ennélfogva a Mercator-projectioban kapott térképet kellett használnom, mely 
projectioban azonban a fogyatkozások képe nem köralakú, hanem inkább 
S alakú, de mely tájékozásra a középső szélességekben kielégítő képet ad és 
mint azonnal látni fogjuk, főleg az ezeken átmenő fogyatkozások érdekeltek. 

*** 
XXV. Vándorgyűlés Munkálatai. 
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T (greenw. i.) L' z p Q lgp lgq lg~L 

d h 

1 887 ápr. 26 14 0~'1 40o. 293 _ 1o·o8 23°·583355° · 148356°·962 o ·735o 8·7139 9·7139 

2 • okt. 20 O 18· 1 ':!11 ·256 -3·73 

3 888 á,pr. 14 15 36·4 29·513 --0·49 

4 • okt. 8 16 29·3 200·658 -3·37 

5 889 ápr. 8 16 50·0 18·667 +0·31 

6 1 sept. 28 6 21 ·0 189·997 -2·70 

7 890 febr. 22 12 56·4 338·939 +3·49 

8 • aug. 18 21 54·4 150·065 +0·28 

9 891 febr. 12 4 25·0 328·368 +3·93 

10 • aug. 7 22 14·4 139 · 181 +o·81 

11 892 febr. 1 20 14·9 317·747 +1-·05 

12 • jul. 27 2 5·9 128·497 +1 ·04 

13 893 jan. 21 7 52·6 306·891' +<Ml 

14 • jun. 17 5 13·3 90· 129 - 0·22 

15 • decz. 11 16 32·3 265·316 - 0·39 

16 894 jun. 6 22 35·6 80·120 -0·77 

17 1 nov. 30 16 10·0 253·834 -1 · 76 

18 895 máj. 27 H 19·0 70·029 -1·18 

19 • nov. 19 21 38·0 242·612 - 2 ·83 

20 896 máj. 16 0 10·7 59·692 -1·43 

21 • nov. 8 10 6·5 231·711 -3·52 

•584 175•195 174•195 0·6915 8·7581 9•7612 

•584 3•103 3• 124 0'7446 8·7052 9·7011 

•584 183•198 184•513 0'6925 8•7571 9•7604 

•584 10·959 9•185 0'7357 8·7139 9•7128 

'581 191·396 193•890 0 •7144 8•7395 9•7425 

•584 348'503 346·4.SO 0·7015 8•7475 9•7508 

•584 168•745 169•834 0·7418 8•7082 9•7047 

•584 356'712 356•408 0 •6891 8'7.604 9•7638 

•584 176•508 175•658 0•7426 8'7071 9·7037 

•582 4•791 6 •542 0•6975 8'7520 9'7548 

•582 184•670 182•367 0·7264 8'7232 9•72481 

•582 12•855 15•221 0·7201 8'7293 9·7295 

0 582 163 ' 669 162 •303 0·6945 8•7550 9•7602 

•581 348·242 348'518 0·7442 8·7063 9•6997 

•581 172·358 173·129 0'6916 8'7582 9•7631 

·58c 355·356 353·814 0 ·1374 8·7H!8 9·7085 

·58ü 181·102 183· 393 o ·7078 8·H20 9·7459 

•579 3•002 0·556 0"7157 8·734( 9•7346 

·579 189·739 191·805 0•7310 8•7191 9·7193 

•579 10·939 9•451 0•6947 8·7555 9'7580 

1 „ 

u' a lg fa [B] (f>a 

0·5602 7'6646 0 •4591 -49°·0 

0'5382 7•6745 0•4117 +48•8 

0'5681 7•6658 0'3007 - 9·0 

0'5889 7•6734 0 ' 2748 +11·9 

0'5623 7•6663 1 ·034.i -

1 

0·5485 7'6721 1•0238 -

0'5484 7·6720 1 ·0025 -

0•5669 7•6669 1 ·069C -

0•5369 7•6733 0·2801 -41·1 

o·51i68 7·6657 0•8368 +41·8 

0•5425 7·6745 0•414~ + o·s 

()•5544 7•6647 0•4:33( - 4·4 

0•5574 7·6755 1' 1680 -

0•5323 7·6625 1•3915 -

0•5762 7 •6775 1·1306 -

0·5315 7·6625 0·653E +37·9 

0·5709 7•6774 0·442~ - 22·9 

0·541117'6627 0·098~ - 7•8 

0•5557 7•6770 0·2984 +21·4 

o·556n 7•6631 0·9101 -63•1 

0•5418 7·6764 0·9395 +68·6 

l.a 'f'm 

101°·2 - 15•1 

298•3 +15·2 

66·4 +80·9 

46 ·8 -26·1 

- -

- -

- -

- -

220·9 -30·2 

310•0 +s6·7 

355•1 +11·2 

267•7 - 9•3 

- -

- -

- -

:288·8 +68·8 

4-0•6 -48·7 

84•3 +16·5 

887 ·7 - 3·4 

326•9 -45•6 

184•2 +53•2 
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Byzanczi közép idö 
l.m '!'u l.u 

legn. ke;:det fázis vége 

155·3 -2°·9 213°·3 neJ látható e. a. 

h '" h "' 
,, 

'" 355·9 - 1·9 57•5 1 51 •1 2 23·3 2 57•2 e. t. 
0·10 

121•8 +42•9 198•7 nem látható 17 49•( e. a. 
1 

106·2 -43·2 178·5 nem l~tható 18 19•9 e. t. 

- - - n.láth. 17 52 ·2 19 1 ·c part. 
0·78 

- - - nem látható part. 

{-55•2 266•( 1 1 
e. t. - -67•3 280•1 nem látható 

J 

- - - 1 21 ·o 156·1 2 29·E part. 
0·20 

300·5 + 9·6 o·~ nem látható e. t. 

80•61 - 4•3 87·~ F..!2 5•76 2a 46·02 1 23•6' e. a. 
i 0•90 

56' 7 +45·7 111 ·1 21 32•7 22 5•5 22 4-0· E e. t. 
o· 11 

326•2 -43•5 17·~ nem látható e. a. 

1 1 
- - - nem látható part. 

1 1 
- - - nem látható part. 

1 1 
- - - nem látható part. 

18·3 +35·6 106•8 23 59· 7 1 0•7 2 3·< e. t. 
0·38 

114•7 -25•1 189·[ nem látható e. a. 

1 1 
144·5 - 2'6 206·5 nem látható e. t. 

1 1 
34·3 +10·9 93•( { nem látható; a lát- e. a. hatóság éjsz. határán 

47'1 
1 1 • 

1 •5 -52•8 nem láthato e. a.. 

211 ·1 +55·0 263·! 
1 

nem 
1 

látható e. t. 

1 1 
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Van u. is a már régen múlt napfogyatkozásokkal való foglalkozásnak egy 
másik oldala és a jelen kérdés ezen részére már határozottan felelhetek. 
A mint az már megesik, mást czéloz az ember és ~z idő tartama,. a dolo~gal 
való foglalkozás ismét egészen más irányba tereli. Igy jártam én is themam: 
mal. Mert eredetileg nem a napfogyatkozásokna~ az eddigiekben vázol~ eln:élot1 
oldalát volt czélom kutatni, hanem csak egy bizonyos napfogyatkozast iden
tifi.cálni. 

Nem a csillagászati tünemény mint ilyen, hanem annak az embe~·i _fejlő
dés és művelődés egy teljesen más ágára való kihatása, a~ az.zal val~ ossze
függés volt u. i. kiinduló pontom. Az annyiszor és annyira impraktik:isnak 
mondott astronomia a hajózás, földmérés stb. mellett még . egy ISmeret~gban 
és tudományban nélkülözhetetlen, t. i. a historiában és pedig annak mmtegy 
csontvázát alkotó részében, a chrcmologiában. 

Azt hiszem, t. h. nem sok bizonyítgatás kell ahhoz, hogy belássuk, hogy 
az astronomia szolgáltatta az időnek mértékét. Hiszen már magának a nap
és éjnek váltakozása tisztán csillagászati tünemény, bár észl.elése az ős~mber
nek mindenesetre legelső és így talán még ismeretileg nem .is, t'.1datos ~e~yke
dése volt. De már a Hold fényváltozásainak, majd a Nap évi tltJának fehsme: 
rése, észlelése és időszakosságuk megállapítása a csillagászatnak , őskon 
tartalmát képezi, az időnek mértéke pedig kezdettől fogva ezek volta~ es mo~t 
is azok. Könnyen belátható tehát, hogy az emberi történet «.mi~o,l'll: es 
«mióta»-inál a csillagászatnak döntő szava lehet. A hold· és napjárasu evek 
összeegyeztetéséről, az egyes ::erák és cyklusok egymásra v~ló átmeneteiről 
egyáltalán nem akarok mint bizonyítékokról bővebben sz~lan~, csak az as~ro
nomiának azt a szerepét akarom feltüntetni, mely neki bizonyos eseme~~ 
időpontjának megállapításában jut, ha amaz esemény valamely astronomiai 
tüneménynyel hozható összeköttetésbe. 

Csak felemlítem azon a legrégibb korból reánk marad~ emlékeket, me
lyeknek korát kizárólag a megfelelő astronomiai adato~ alapján lehetett meg-

allapítani. Mert h~gy az égi tüneményeket már az emberiség legősibb korában 
feljegyezni és megörökíteni méltóknak tartották, természetes; így már a -
XVII. századból való ninivei agyagtáblácskákon találjuk feljegyezve Venus, 
Jupiter és Mars felkeléseinek észlelését, valamint a Draconisra vonatkozó 
megfigyeléseket, mely csillag akkor a legszembeötlőbb volt a sark körül. Az 
i~őnek meghatározása azonban ez emlékeken vagy hiányzik, vagy olynemü -
kizárólag emberi - dolgokra vonatkoztatott, hogy azt évezredek multán még 
csak nem is sejthetnők, ha nem volnának épen ama maradandó, mert után
szám~tható csillagászati adatok. 

Igy - hogy ebből a ma már igen gazdag anyagból csupán mutatónak 
néhány példát tüntessek fel - a medinehtabui ( egyptomi) síremlékre a val
lásos ünnepek egy nagy naptára van vésve, mely III. Ramses uralkodása idejé
ből való; a hozzávetőleges évnek (az egyptomiak régi 12 harmincznapos hó
n~J?Ú és ~ pó~lólagos napú éve) ama napjából, melyre a sothis-ünnep, tehát a 
Smus ha:inah felkelése is téve van, meg lehetett állapítani a hozzátartozó -
1299-ik évszámot. Két ninivei táblácskából két Venusz-megfigyelés került 
napfényre, melyekből a táblácskák idejét - 758, illetve - 684-re lehetett 
kiszámítani; a seleucidák idejéből reánk maradt három táblácska korául a 
rajtuk levő csillagászati feljegyzések - ·124, -123 és -111 éveket szolgáltat
ják, valamint ezen adataik folytán a seleucidák ::erájának kezdetét a - 31 L 
évre adják. 

De a legtöbb, sőt ·a legmesszebb terjedő adatokat az arch::eologiának és 
chronolo~iának mégis a fogyatkozások, első sorban a teljes napfogyatkozások, 
szolgáltatják. Messze vezetne tárgyamtól annak megvilágítása, miért épen 
ezekre vonatkozólag találkozunk az emberek évezredes emlékeiben legtöbb 
~özlésre és különben is t. h. szíves türelmét már nagyon is igénybe vettem. 
Ep azért ~sak annak kiemelésére szorítkozom, hogy - bár, mint láttuk, 
Hold-táblámk még nem állanak a tökéletesség azon fokán, melyet épen a 
csillagászat követel, mert hisz alapjaiban megvan és legtöbb feladatánál már 
elérte - mégis az eltérések, a szükségelt correctiók oly kicsinyek, hogy még 
ezer és ezer évekre való alkalmazásnál is minden egvéb következtetésnél 
megbízhatóbb eredményt szolgáltatnak. Ezt összevetve a feljegyzések régiségé
vel és nagy számával, habár azok többnyire csak magáról a fogyatkozásról 
emlékeznek meg közelebbi meghatározás nélkül, bátran egyik legjobb vezető
nek mondhatjuk őket az emberiség történetének egymásutánjában! Még a 
nehány kétséges esetben is - minő pl. az a legrégibb megfigyelt napfogyat
kozásról szóló feljegyzés, mely Oonfucius Su-king könyvének yao-tien fejeze
tében található (a csillagászok röviden a Su-king fogyatkozásának nevezík) és 
melyre Oppoltzer a Hansen táblái alapján a - 2136-ban, saját syzigialis táblái
val a - 2071-ben volt fogyatkozást találja a legvalószínűbbnek, Jegujabban 
pedig Schlegel és Kühnert a - 2165 máj. 7-ikit veszik fel új szövegmagya
rázat folytán, - nagyban hozzájárulnak a chronologia helyességének megálla
pításához; a legtöbb esetben pedig vagy megerfüátik valamely máshonnan 
ismert v~~ követke17,tetett évszám helyességét, vagy eldöntik két kérdéses 
évszám vitáját, vagy végül igen gyakran egyes-egyedüli támaszai az idő- és 
korszámításnak. 

Az emberiség történetén végig ez irányban többnél-több példát találunk, 
melyek közül mintegy illusztrálásul akarok egy-kettőt érinteni. A Mahabhara
tában . egy fogyatkozás van említve, melyet Indiában észleltek, . évszáma 
Oppoltzer szerint - 1409. A British Museum egyik táblácskáján foglalt fogyat-



kozást Oppoltzer a - 762-ikinek igazolt be; másik 2 táblácska Assurbanipal 
uralkodásából jegyzett fel egyet a nagyon vékony adatokból mégis kimutathatta 
Schwartz, hogy az - 661. junius 27-én volt. - A klasszikus ókorból a 
filozófusok, költők és történetírók munkáiban reánk maradt értesítések közül 
a leghíresebb napfogyatkozások a Thales-féle - Hansen szerint - 584. máj. 
28-án; a Cicero említette Ennius-féle, mely számos vitára és 45-féle conclusiora 
is adott okot, de melyet Oppoltzer végérvényesen a - 399. junius 21-ikivel 
azonosított; a - 309. aug. 14-én volt Agathokles-féle fogyatkozás, végül a 
Plutar?h által említett fogyatkozás, melyet Ginzel identificált és pedig a+ 71. 
márczms 20-ival. 

De nemcsak az ős- és ókor feljegyzései és hagyományai olyanok, hogy 
azoknak évszámait csak egyes bennük foglalt fogyatkozás számításával álla
píthatjuk meg, hanem még az aránylag fiatal középkori emlékeknél is gyakran 
válik ez szükségessé. A krónikás akárhányszor - kezdve Ádámnál és roha
mosan végigszaladva azon a kevésen, ·mit akkoriban világtörténelemnek 
ismertek - saját korának és városának történetét szélesen és részletesen 
elmondja, de. azt megmondani, mi melyik évben történt : igen gyakran feles
legesnek tartJa. 

Különben még a művelt nemzetek mai életében is mindennapos dolog, 
h~gy a nép az idők egymásutánját, valamely esemény megtörténtét vagy 
saJát korát az évek szerint nem tudja, hanem valamely más esemény vagy 
természeti jelenséghez köti. 

*** 
Azt hiszem t. h. most már maguk is levonták azt a következtetést, mely 

felolvasásom utolsó részét képezi és mely reám nézve évekkel ezelőtt tulaf
~onképen a kiinduló pont volt. 

Az a kérdés merült u. is fel, vajjon volt-e a magyaroknak Pannoniába 
jövetele idejében vagy a körül egy nagyobb napfogyatkozás, mely Byzancz
ban is látható volt? Egy közelebbi adat még az volt, hogy a napfogyat
kozás alkalmával délben a csillagok is láthatókká lettek, tehát Byzanczra 
a fogyatkozásnak délben teljesnek kellett lennie. Minthogy azonban ezen
kívül ~alam~n Ferencz tanár úrnak akkoriban tett közlése ~zerint egyszer a 
nap 3-ik óráJa (délelőtt 9 óra) is előfordúl és különben is Pingrének munkája. 
<1L'art de verifiér les dates11 épen nem ad teljes és megbízható feleletet: a tekin
tetbe jöhető 10 évi időköz: + 887-től + 896-ig, összes napfogyatkozásait 
kellett számítani. 

Hogy mely alapon és hogyan számítottam a 21 napfogyatkozást és me
lyek azoknak elemei, az eddigiekben már elmondtam t. hallgatóimnak. Hogy 
ezek közül melyik a kérdéses napfogyatkozás, az iránt sem lehet semminemű 
ketség.; egy tekintet oly térképre, melyen a közelítő görbék felrajzolvák, 
mutatJa, hog_y a 891 aug. 8-án volt gyűrűs napfogyatkozás az egyedüli, 
melynek telJes-árnyék öve a Közép-tengeren megy át. - Kiegészítésül 
és ~gy. netán tehető kérdésre feleletül csak azt jegyzem még meg, hogy a 
partiahs fogyatkozásoknak, minthogy azoknál természetszerűleg a centralitás 
főpontjai imaginarek, közelítő görbéit nem lehet felrajzolni. 
. Lehetne azonban az első érintkezés éjszaki vagy déli határgörbé
,Jét számítani, a szerint a mint az árnyék-kúp csúcsa délre vagy éjszakra 
~ara~ el a földtől; azonb1tn a par1falis napfogyatkozások vagy csak igen 
Jelentektelenek azon területeken, melyek e kor történetében szerepelnek, 

és így I~incsenek is eml~t~e, vasY i;nás részt, mint Oppoltzer helyesen megjegyzi, 
ha .~m~1t~etn~k,, gyakor:saguknal fogva nem szolgálhatnak chronologiai viták 
el~ontesere es igy a .szamításukra fordított gondot és időt sem érdemlik meg. 
Mmdazon.által - m~nthogy azoknak a partialis fogyatkozásoknak elemeit is 
már szám1tottam, melyeknél esetleges centralis conjunctio is lehetett volna ~ 
ezekre is a Byzanczban való láthatóságot, illetőleg a fogyatkozás kezdeté~ek 
legna~obb f~~is~na.k ~s végé.nek idejét byzanczi középidőben épúgy számítot~ 
tam,, mmt a tobb1 ko~epp~nti fo~atkoz~sokr.a .. Ezen számok azok, melyek a 
t~.blazatban a centrahtás főpoiltJamak foldraJzi coordinátái után esetleg még 
kovetke1>mek. 

Ezen_ számok is csak mege~·ősítik előb~i állításomat, hogy t. i. a kérdéses 
fogy.atk~zas - melyr~l Georgr~1s foly?ttóJa a délolasz hadjárat után azzal 
emleksz1k meg, hogy delben a csillagok is látszottak (Salamon Ferencz A hon
foglalás éve~? és m~lyet még Gly~as és Cedrenus is 'említenek (Ginzel,' Astron. 
Untersuch. uber Fmst.) - csakis a 891 augusztus 8-iki gyűrűs Fogyatkozás 
lehetett. .1 • · • 

Ha ennek a fogyatkozásnak teljes árnyék-öve a számítás szerint nem is 
megyen. át By~a1~~zo?, min.t később látni fogjuk, ezt az eddig mondottak szerint 
már ~elJese~ ertJuk es ,tudJuk, ho~ az elemeknek, illetőleg a Hold-helyeknek, 
cs~~ igen„k1s változtatasa volna szukséges, hogy a különben is csekély eltolódást, 
eltuntessuk. 

Mí?. ellei;i~en p~l~ául a Byzanczban még eléggé nagynak látszódhatott 
8~9 ápr1~1s .~~1k1 partial:s napfogyatkozás az elemeknek még megengedett bár
mily vana:10.Ja mellett is nem lesz teVessé, és a mellett a kora reggeli órákban 
kovet.kezven be Byzauczra olyformán, hogy a nap már részben elsötétülve kelt 
~el, b1z~n;y~ra ne~ is vet.té.k észre. A 887. okt. 20-iki, 890 aug. 19-iki, 892 
febr. 2-iki es 894 JUH. 6-1kiak pedig kiE méretük miatt mindenesetre észrevét
lenfü folyt1tk le. 

*** 

:~gyatl~?z~~~nkra. az ele.~ek t~blázatában közölt mennyiségekből a 
centrnhtás gorbeJere nezve a kovetkező pontokat nyertem : 

? = + 43°.02 
46 .74 
47- .98 
46 .84 
43 .21 

+ 40 .13 

A = 313°.93 kel. Greenw.; 
332 .51 
349 .47 

4 .86 
18 .69 
24 .85 

'!' = + 36°.89 
27 .94 
17 .27 
6 .78 

+ 2 .23 
- 1 .58 

A = 30°.62 k. Gr. 
40 .84 
50 .77 
62 .81 
70 .28 
78 .80 

melyeket összekötő görbe, mint á térképen szemmel látható a három föpon
ton megyen át és 1tz azok által adott első meaközelítéssel' szépen összeillik 
és csak a már jelzett módon, a fekvő S alakban tér el. ' 
. Mint. már többs.~ö~· emlí.tettem, t. h. é.s mint azt különben is tudják, 
nem~sak ~pe_n ezen kozepponti vonalon látszik azonban a fogyatkozás közép
pontmak es ,Jelen esetben gyürűsnek, hanem ezen vonal mindkét oldalán is 
m:ég egy ~eskeny sávolyban ; együttesen tehát egy övön, melyen belül fekvő 
helyek k1s,ebb-nagyobb .mértékben gyönyörködhetnek a gyűrűs phasisban. 
Fogyatkozasunknál a teljes árnyék ezen övét a következő, és pedig: 



éjszakr61 a 'f' = + 44.38 
47.97 
49.13 
47.95 
44.33 
41.26 
38.02 
29.08 
18.44 

+ 7.98 
- 0.36 

A= 313.70 k. Gr . . 
332.31 
349.30 

4.85 
18.73 
25.00 
30.83 
41.13 
51.10 
62.99 
79.03 

i\füől a 'f' = + 41.56 
45.52 
46.83 
45.72 
42.12 
39.02 
35.78 
26.80 
16.16 

+ 5.63 
- 2.86 

l. = 314.16 k. Gr. 
332.70 
350.26 

4.92 
18.60 
24.70 
30.40 
40.52 
50.44 
62.42 
78.58 

földrajzi coorclináták által meghatározott pontokon átprnnö görbe vonalak hatá
rolják. - Mint térképünkön is lá~juk, ez az öv Byzancztól - melynek földrajzi 
helyéül a ((Connaissance des TempsD egy régibb évfolyama cp=+41° 1'2711

, 

), = + 28°55'15".4 Greenwichtöl ad, az ((Astronomische Nachrichtenn 
2365-ik számában pedig a seraskierat tornyára vonatkoztatva ~=41 °0154.11 .11, 
)... = -;- 28°53'46".6 van Pulkovával való összeköttetésből közölve - délre 
marad, de mint már említettem, csak közel 1 °15'-rn, úgy hogy még ezen 
elemek mellett is a fogyatkozás Byzanczra nagy mérvű volt. - Tényleg, mint 
a táblázatban már ki van tüntetve, a fogyatkozás Byzanczra nézve (az utóbb 
említett földrajzi helyzettel) 

kezdődött: 
legnagyobb volt : 
végződött: 

891 aug. 8-án 10" 5"'.76 byz. köz. idő délelőtt 
11 46 ~2, U.L 

1 23 .64-kor d. u.; 

a fogyatkozás tartott ennélfogva 3 óra 18 perczig; és minthogy legnagyobb 
phasisában a Nap átmérőjének 0.90-edrészére t_erjedt, tehát még ily alakb.an 
is mindenesetre a krónika-író által való felemlítése természetes. - A mmt 
különben a teljes árnyék öve halad, ez a fogyatkozás megérdemli a közelebbi 
és messzebb menő búvárlatot, mert a többi közt Francziaországban Nantes, 
Angers, Orleans, Lion és Dijon, a Svájczban Genf és Bern, Olaszországban 
Milanó, Verona, Velencze, Bologna eshettek be a centralitás övébe, azonkívül 
még középponti és gyűrűs volt Spalatoban és Salonichiban, Smyrnában, 
Beiruth- és Damaszkusban; és így főleg a franczia és olasz kolostorok, vala
mint az olasz városok krónikásaiban mindenesetre e fogyatkozás nyomára 
kell akadni, mely adatokból aztán a tényleges centralitás-őv teljesen recon
struálható lesz. 

*** 

A 887-töl 896-ig terjedő 10 évben tehát Byzanczban délben csakis a 
891 aug. 8-iki napfogyatkozás volt oly mértékű, hogy. a:zt ~z akkori idők 
krónikása feljegyezte. Ezen kívül még a 887. okt. 20-iki telJeS napfogyat
kozás volt látható, de csak részletesnek és igen kis mértékűnek - 1"51.111 1-tól 
27'57111 .2-ig vagyis összesen alig 1 óránál tovább tartott, mi alatt a Nap átmérő
jének csak 0.1-ecl részéig hatolt be a sötét holdkorong; ép úgy közel il3~ tar
tamú -1 h21 1".0-tól 21129 1".8-ig - és szintén csak kis méretű (a Nap átméröJének 
0.20-ig tei:jedőleg) volt a 890 aug. 19-iki részletes fogyatkozás; va.lamint a 
892 február 2 iki teljes, melyet Byzanczban 91132111 .7-tól 101140"'.8-ig láttak 
részletesnek, ha ugyari a Nap li.tmérőjének 0.11-ocl elsötétülését észrevettéJc 
Végül csak ilyen megítélés alá esik a 894. jun. 6-iki teljes fogyatkozás is, 

-
mely Byzanczra részletes, a Nap átmérőjének 0.38-ad részére terjedő volt 
11". 59.71"-2"3'".3-ig. 

A 889 április 4-iki részletes napfogyatkozás pedig - mint már utaltam 
reá - napkeltekor már majdnem elérte legnagyobb - a Nap átmérőjének 
8
/4 részét befedő - tei:jedelmét, és 7"1"'-kor már befejeződött. 

*** 

Teljes bizonyossággal azonosíthatjuk tehát a Georgius folytatójának 
fogyatkozását a 891 aug. 8-ikival és ennyiben igazolhatjuk Salamon Ferencz
iJ.ek ((A honfoglalás évé1>-ben tett felvételét. - A mit azonban kitünő törté
nészü~k Pingré nyomán még mond, t. i. hogy (38. lapon) két nagy napfogyat
kozás is volt az említett években, 887 és 891-ben, melyek mindegyike Olasz
o~·szá~ban és_ G.örögországba~ lá~ható volt volna, ez, a mint látjuk, nem áll; 
Pmgrenek kulonben a maga ide.Jében nagyérdemű munkája e tekintetben is a 
használt reduktionalis elemek nem egészen helyes értékénél fo!Na elavult 
látjuk különben, hogy a 887-ki 2-ik fogyatkozás· felemlítése csakei arra veze~ 
tendő, vissza, hogy ez is mint igen kis méretű részletes fogyatkozás volt látható. 

Epúgy hiányos tehát Salamon azon további <1sajnos1>-nak mondott állí
tása, hogy ((meglehetős biztossággal még maga a napfogyatkozás éve sem 
ellenőrizhető, két oly égi tünemény fordulván elő a kérdéses évek alatti>, és 
hogy <1 888-tól, a délolasz expeditiótól 902-ig . . . a mi byzanczi krónikáink 
évszámai közül csak egynek van hiteles ellenőrzése, s ez épen a fuldai év
könyv 896-os évszáma, a bolgár háborúra1> ; mert - ha csak a teljes és gyű
rűs fogyatkozásokra szorítkozunk és csak 887-894-ig - mégis 9 volt, melyek 
közül 4-et is láthattak volna Byzanczban. De oly mértékű, hogy külön is fel
en::líttessék, csakis egy volt és ez nem csak meglehetős biztossággal, hanem 
mindpn kétséget kizáró határozottsággal 891 re teendő, ez tehát a bolgár 
háború évszámánál is biztosabb és hiteiesebb. A mi azonban Salamonnak 
többi állítását és conclusióját illeti, azt természetesen már nem hozzánk tar
tozik elbírálni, különben is -- minthogy mint említettük Salamon is a 891-iki 
fogyatkozást veszi fel - a mi bizonyításunk az ő conclusioin nem változtat. 

*** 

, Egy vonással akartam hozzájárulni, igen tisztelt hallgatóság, ahhoz a 
kephez, melyet a magyar haza nemzetünk ezeréves ittléte után összeségében 
-~yújt, midőn egy oly természeti tünemény megbeszélésével és reconstructio
.Jával terheltem becses figyelmöket, mely a honfoglalás és alapítás idejében 
volt és az azon időből reánk maradt il'ásbeli emlékekben a honfoglalás szom
szédságában említve van. Ha a krónikás hozzátehette volna, hogy ugyan ez 
é~be~ volt a honfoglalás kez~ete vagy vége, vagy ha astronomiai hajlamai oly 
k1válok lettek volna, hogy mmden általa még feljegyzett történeti esemény 
idejét, - és így a bolgár háborút és a reá következő honfoglalást is - ezen 
napfogyatkozástól számitotta volna: ma teljes positivitással jelölhetnők ki a 
millennium évét! · 

De így is eléggé szűk határok közt mozog a történettudósok véleménye 
és mert am{1gy is tudjuk, hogy 1000 év előtt egy egész népnek vándorútja és 
letclepecléso nem egy nap, sem egy év munkája nem volt, ez évszázad utolsó 
4-3 éYének b:írmelyikében joggal megünnepelhetjük a magyar haza ezred-

( 



éves Ünnepét. Csakhogy ideje volna mái· megállapodnunk egy bizonyos év
ben! annál is inkább, mert még elegendő rendezni és elvégezni val.ónk van 
addig. Épen azért nagyon megszívlelendőnek hiszem egyik nagynevű törté
nészünk abbeli nézetét, hogy az évszázad utolsó előtti évét - 1899-et -
tűzzük ki a millennium megünneplésére. 

Legyen azonban a döntés eredménye ezen avagy egy előbbi év, meg1s 
azt hiszem nem felesleges indítványnyal lépek most - tárgyalásom végered
ményeként - a t. szakülés elé és kérem erre nézve szíves pártolásukat ! 

ccHatározza el a magyar orvosok és természetvizsgálók 25-iki vándor
gyűlésének ezen szakülése, hogy a millennium egyik kiegészítő mozza_natán:a~ 
egy nyilvános csillagvizsgáló létesítését és használatra kész átadását ~s te.kinti 
és e tekintetben legczélszer1íbbnek véli az 1849-ig fennállt gellérthegyi csillag
vizsgáló visszaállitását. Ebbeli határozatát elfogadásra a vándorgyűlés 
összeségének is 0;jánlja. 1> 

Nem sok szót kell vesztegetnem t. szakülés indítványom indokolására és 
pártolására. 

Midőn Nyugat minden népének és nemzetének megvannak számottevő 
csillagvizsgálói, midőn már a keleti újabb államok, az Ujvilág minden nagyobb 
állama és gyarma.ta a maga intézetével e tudomány általános feladatainak 
nemz(ltközi kivitelére a sorompóba lépett: akkor csa,k Magyarországon van az 
astronomia egyesek buzgalmára és kegyére bízva! Es most, mikor királyunk 
kegyelme épen azt a helyet, melyen egykor állt nem kisebbek mint Encke és 
Gaus dicséretére érdemesen Urania temploma, újra teljesen rendelkezé
sünkre bocsátja, mindenkinek kell, hogy az embertársaink mellének szegezett 
ágy{rnsövek és az ég fenséges mélyére irányított messzelátó csövek közti ellen
tét agyában azt a képet felkeltse : mily szép része lesz az · általános nemzeti 
ünneP,nek Urania csarnokának felavatása ! 

Es mert egy nyilvános - értve, hogy nem magánember tulajdona -
csillagvizsgáló felállításának többször szóba került és egyszer már a ccbizott
ságig1> érkezett ügyét és ennek áldástalan meddőségét, mely competentia körei
nek és személyes momentumainak vitatásában posványodott el, nagyon is 
ismerem; és mert ugyanazok a meddő ellenvetések az Akadémiában újra kisér
teni látszanak~ azért tartom szükségesnek, hogy hazánk oly kulturalis factora, 
mint vándorgyülésünk, is határozott állást foglaljon 1 

1 
? 
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1. 

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY A NEMZETGAZDASÁGBAN. 

Dr. GERLÓCZY GYULA műegyetemi tanártól. 

A közegészség és nemzetgazdaság vagy közgazdaság között való összefüg
gés, az első pillanatban alig tűnik fel egyébben, mint hogy mind a kettő a 
közönség, a társadalom, a nép, az állam összérdekét képezi, az egyik az egész
ségre, a nép érzéki erejére, a másik a gazdaságra, a nép anyagi érdekeire, a 
vagyonosodásra vonatkozik, tehát a kettő között a népben inkább csak alanyi 
összefüggés van. 

Ha azonban kikeressük pontosan azokat a szálakat, melyek a nép köz
egészségét és közgazdaságát egybefüzik, oly benső realis vagy dologi össze
függést észlelhetünk, mely meggyőz bennünket a közegészségnek rendkívül nagy 
szerepéről a nemzetgazdaságban, tehát a nép érzéki életére, egészségére, testi 
épsegére, természetszerűleg döntő hatásán kivül, a nép anyagi érdekeire, az 
értékek keletkezésére, forgalmára, fenntartására és fogyasztására, röviden a nép 
egész gazdasági életére is befolyásáról; sőt mívelödési szempontból fontos és 
bő tanuságul szolgál általában a tudományoknak, különösen a közegészségtan· 
nak mint alkálmazott természettan- és orvostannak és a nemzetgazdaságtannak 
benső kapcsolatáról is. E befolyás és összefüggés egészben és gyakorlatilag, 
részint abban nyilvánul, hogy a közegészségi érdek a nemzetgazdaságtan 
alapelveire, czéljára s eszközeire módositólag hat, részint abban is - bár 
kisebb mérvben - hogy a közegészségi érdek érvényesülése a nemzetgazdaság
tan elveihez viszont alkalmazkodni kénytelen. A közegészség és közgazdaság 
egyes érintkezési pontjai vagy szálai már magukban egyenkint egy-egy tudo· 
mányos értekezés önálló s mindig érdekes anyagát alkothatják; ily érintkezési 
pont, kölcsönösen összefüggő benső kapocs pedig annyira számos - jelen kuta
tásom szerint is már az 50-et meghaladja-, hogy ez alkalommal inkább csak 
rendszeresen fogom a nemzetgazdaságtan jelzése szerint, azt a szerepet kijelölni, 
melyet a közegészség a nép anyagi jólétére gyakorol, azonban e nagy szerepnek 
bővebb kifejtésével, részletesebb indokolásával én jelenleg nem foglalkozhatom; 
de igen is foglalkozhatnak ez utmutatás s irányjelzés után, a fennforgó szük
séghez képest, a közegészségtan és nemzetgazdaságtan hivatottabb apostolai, 
az orvosok és kitünő államférfiak, mivel minden egyes érintkezési pont egy 
önálló, az emberi haladásunkra nagy befolyást gyakorló tudományos értekezés
nek hálás feladatát és tárgyát képezheti. 

A jelzett szereppel s követendő iránymutatással való részletes s tudomá
nyos foglalkozást indokolja pedig, különösen jelenleg az, hogy az államférfiakat 
s jogászokat a nemzetközi jogban ma még nagyon olcsónak tartott emberi élet 
s egészség nem látszik annyira megindítani, hogy a közegészség értékét felfogva, 
érette nagyobb anyagi áldozatot hozni hajlandók legyenek ; talán az egyénre, 
társadalomra és az egész államra a közegészség biztosításából eredő nagy 



anyagi haszon, őket akkor hajlandóbbá alakitja át, a köfegészségért áldozni, ha 
kézzelfoghatólag lá~ják s tapasztalják, hogy az áldozatok dúsan kamatozva anyagi 
értékekben (pénzben) kerülnek vissza! 

I. 

Vizsgáljuk meg tehát a közegészség szerepét s feladatát a nemzetgazda
ságban, az egyes érintkezési pontok szerint, egyenkint: 

A nemzetgazdaságtan alanyát az . ember s nép, tárgyát pedig a. jónak, az 
értékeinknek miként szaporítása, a társadalom egyes tagjai között helyes meg
oszlása és általuk czélszerü használata képezi. 

A nép ereje és jóléte egyes tagjainak (polgárainak) erejétől és jóllététől 
függve, az ember vagy a nép rendeltetését, vagyis egészben tökélyesbülését, 
egyedül akkor töltheti be, ha érzéki, szellemerkölcsi · erejét kellőleg kifejteni 
képes; mivel pedig az egyén és a nép kedvező egészségi állapot nélkül, mint 
együtt élni kényszerülő társas lény, érzéki erejét fentartani, kifejteni nem 
képes, ép test nélkül, még ép szellemi s erkölcsi erő sem létezik, kétségtelen, 
hogy a közegészség állapota, törvényei, magának az embernek, a népnek ren
deltetésével, a tökélyesbüléssel is egybefügg; sőt mível ez (t. i. ép s edzett érzéki 
erő), a létért való küzdelmében az egyén és nép egyik legerősebb fegyvere. ezt a 
rendeltetését is a közegészség biztositása nélkül, még betölteni sem képes, 
t~hát teljesen megelégedett, boldog sem lehet ! ... 

A közegészség állapota e szerint egészben, ha az emberiség czélját, a testi 
vagy érzéki tökélyesbülést és a philosophia és philosoph alapelveinek első 
követelményét érinti, úgy ez által nagy befolyást gyakorol az államban élni 
kénytelen niivelt ember összes jogára s egész gazdasági életére is; a mennyiben 
a közegészség, a jogtudósnak és nemzetgazdának alapelvét, az állambani létnek 
első követelményét, az ember személyiségét, az emberi méltóságot, a polgári 
kötelességet is érinti, vagyis röviden minden épeszű s szabadakaratu embernek 
azt az egyenlő jogát is érinti, hogy az ember, mint érzéki, szellemerkölcsi, s 
társas lény itt a földön, a gondviselés által kijelölt legvégső határig létezhessék 
s szabadon működhessék. 

Az államban élni kényszerülő embernek létéhez való joga magában fog
lalja : az élethez, a testi épséghez és az egészséghez való jogot, de egyszersmind 
a kötelességet is embertársainak ugyanez egyenlő jogát szintén érvényesíteni; 
érzéki erejének szabad működéséhez való jog ismét, a házasságkötéshez, pálya 
vagy foglalkozás választásához, letelepedéshez, lakáshoz, a tápszerhez s italhoz 
~aló, oly sza~adságot foglal magában, mely sem maga, sem más érzéki erejének 
artalmára nincsen. 

Az embernek e méltóságát és az abban foglalt imént elősorolt jogait, 
minden államnak okvetetlen, s kellőleg biztosítania kell, mivel a jogász szerint, 
az emberi méltóság vagyis a léthez s szabad működéshez való ősjog képezi az 
ember mindennemű jogának forrását, alapját, mely nélkül jog nincsen, állami 
lét hiányzik; a nemzetgazda szerint pedig, az emberi méltóság biztosítása, a 
gazdasági tevékenységnek, a javak szerzésének, észszerü használatának, a 
munkaerő s munkakedv kifejlődésének, a tőkeképződésnek, takarékosságnak, 
szóval a vagyonszerzésnek, az anyagi jóllétnek nélkülözhetetlen alapfeltételét 
alkotja, e nélkül erőteljes gazdasági élet nem fejlődhetik, az emberiség sorsa 
szegénység s miveletlenség lenne! ... a mit (a napról-napra élést, inkább állati 
tengődést) jelenleg, az emberi méltóság biztositása nélkül élő vadtörzseknél, 
még ma is eléggé meggyőzőleg észlelhetünk ! 
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Azonban e fonto.s érdekek mellett, tudjuk, hogy az állam czélját, elenged
hetlen. fela?~t~t al~o~Ja, a léthez s szabad működéshez való jognak, a jogállapot
nak b1ztos1tasan k1vul, még a polgárok anyagi jólétének előmozdításáról is 
gondoskodni; ezt pedig elérni a polgárok érzéki, testi életének biztosítása 

. a közegészségüg~ kel,lö ~rvényesitése nélk~l, . nem lehet: I~e a közegészségr1 
ke!lö go,ndosko.das nelkul, az állam polgaramak sem JOg1, sem közgazdasági 
föe~d~ket . (t. 1. az ember személyiségét, méltóságát s anyagi jólétét) sem 
valos1thatJa !:°eg, sőt így a közegészség, a bölcsészet-, jog- s nemzetgazdaság
t8:°n~~! hadugynek, de maj.d látni fogjuk még a pénzügytan alapelveinek is, 
nelkulozhetlen elemét alkotJa. 

,Már. a nemzetgazdaságtan első alapfogalmának, t. i. a jónak, az értéknek 
m~gallap1,tása, . ,az egészségnek és közegészségnek miként felfogásától függ; 
1;mvel valoban JOnak, hasznosnak, értékesnek a nemzetgazda csak azt tarthatja 
es csak oly értéknek termelésére, használatára irányulhat állandóan törekvése 
mely valami emberi szükség fedezésére általában elismert képességgel bir és a~ 
emb,eri;iek, n_épnek érzéki,szellemerkölcsi s társadalmi létét legkevésbbé sem veszé
~yezteti, te~~t ~e~ a, maga, ser;i más egész~égének, test~· lelki épségének nem árt ; 
ugy hogy aJo es ertek fogalmanak nagy v1szonylagossaga mellett is az egyes dol
g?kn,ak é~tékké„ jóv~ átalakulásánál, a szükségesség kellékén kivüÍ, az észszerii
seg es m1veltség feJlődésével az fog dönteni, már belénk oltott önfentartási 
?sz~ö~ünknél, az önérdeknél fogva is, valjon a kérdéses dolog használata, az 
er~eki ,egészséget s testi épséget veszélyezteti-e vagy nem!?* Ennélfogva a köz
egeszseg, a társadalom egyes tagjainak egészsége s testi épsége, a nemzetgazda
ságtan fötárgyát, sőt egész körét érintve, jelzi a nemzetgazdaságnak nemcsak a köz
eg~s~s~g?el s ~oliti~ai hatalmával egybefüggését, az értékek tőle függő körét, 
mmőseget s .~alt~za.sát, hanem azt a rendkívül nagy jelentöségü szerepet is, 
~e~y~yel ~ koze~.eszs~g ~z állami, társa~a~.mi, különösen a közgazdasági életben 
bir ~. ~~ez:ek a. kozegesz~egnek e rendk1vul nagy szerepét s folytonos hatását 
a gorog es latm népek 1s, midőn már állami fejlődésük kezdetén, közmondássá 
~ált nálok : ((hogy. ép lé~ek - és én hozzáteszem, ép erkölcs - csak ép testben 
e~~. et: >J Azonban .1gazolJa a történet és a rabszolgaság tartásából is világosan 
k1tui;i1k, h?gy ez igaz kozmondásnak első feltételét, azt az eredeti alapját fel
f?.gn1 ~ellőle~ nem tu?t~k, hogy az ép s egészséges test, az anyagi jóléttől 
fugg ~~ a nep, an:yag1 Jóléte ismét a közegészséggel bensőleg s kölcsönösen 
egybefugg; tehat mmt Chyzer Kornél ''Közegészségi bajaink>) czimű értekezésé
ben .. is helyesen mondja: ((míg egyrészt a jólét, a miyeltség, a mora! a közegész
ségugy rendezhetésének feltételei, másrészt a közegészség azok megszerezhe
tésének egyik alapfeltétele. >J 

Ez általán_os és. régen ismert igazságok akkor lesznek meggyözöbbek, ha a 
ren~s?lerese.b? attekmthetés kedveért, a közegészség és nemzetgazdaság érint
k~zes1 pontJait~ ~ nemzet~azdasági élet három föjelenségében (alakjában), t. i. 
a ~avak termeleseben, a Javaknak a társadalom tagjai között megoszlásában, 
a Javaknak fogyasztásában, az őstermelés, ipar, kereskedelem s közlekedés 
szempontjából, röviden megvizsgálom és utóvégre a népesedési politika állás
pontjáról az embert, a népet, mint az államtársadalomnak termelő, s egyszer-

. * E~ ?l".i álláspont~t nem változtatja meg, sőt megerősiti Leroy-Beaulieu-nek 
leguJabb ertekertelmezése is, mely szerint: «az érték nem egyéb, mint bizonyos kite1je
désü vágyaknak, szükségleteknek és a szükségletek fedezésére szolgáló dolgok (javak) 
megszerzési nehézségének összetétele» (un composé). ' · 



smind fogyasztó elemét, a cultura s politikai hatalom tényezőjét is, közelebbről 
megvilágítva szemléljük. 

A nemzetgazda a termelés alatt, a termelő erőknek (vagy productiv erők
nek) t. i. az anyagot s erőt nyujtó természetnek, az ernberi rnunkának és az 
ember által létesített tőkének (vagyis mindenféle termelési eszköznek, mint 
épületeknek, gépeknek, műszereknek, közlekedési eszközöknek, pénznek stb.) 
segélyével kifejtett azt a rendszeres tevékenységét érti, mely uj értékeket őster
melés utjén létesit, a meglevő nyers értékeket átalakítás (ipar) vagy áthelyezés 
(kereskedelem) által értékében fokozza, növeli, vagy pedig mind e foglalkozás
nál, különösen a magán és állami háztartásban, az értékeknek minél hosszabb 
ideig fentartását, biztositását eszközli. 

Az ember által létesithető értékek mennyiségére, minőségére, s munkájá
nak, gazdaságának irányára, sikerére nagy, sőt mondhatnám döntő befolyást 
gyakorolnak az illető nép, egyén lakhelyén működő kültermészet és a nemzet
gazdaságtanban egy szóval úgynevezett természeti viszonyok, tehát az állam
területnek, vagy vidéknek égalja, földrajzi fekvése, orographiai s hydrographiai 
viszonyai, a föld minősége, geologiai alkata, ásványokban, érczekben s egyéb 
földalatti kincsekben gazdagsága, hegyes-völgyes, lapály vagy sik kiterjedése; 
mert ezektől függ az ember szükségleteinek száma, minősége, bizonyos termék
nek haszonnal létesithetése, forgalmi képessége, a foglalkozások mennyisége, 
minősége, az alkalmazandó munka és tőkeköltség mérve és így a termelés 
olcsósága, bizonyos értékeknek használata, fogyasztás- és végelemzésben, az 
ember és a nép életmódja, sőt testi-lelki épsége és egészsége is. Mind e termé
szeti viszonyok a közegészségi állapotot, s mindketten, mint látszik, okvetetlen 
a népek nemzetgazdasági állapotát szabályozzák; e szerint a természetnél, mint 
termelő erőnél a közegészségi és nemzetgazdasági érdek egy és ugyanazon 
alappal bir és a természet törvényeinek befolyása alatt áll, mely közös alap 
világosan jelzi, hogy az egészségtan és közegészségtan elvei nemcsak a termé
szettannal, de a nemzetgazdaRágtan alapelveivel is benső összefüggésben lévén, 
egymástól elválaszthatlanok, annál inkább, miv~l végelemzésben a közegészség
tan sem egyéb, m,int alkalmazott természet- s orvostudomány. Ha tehát a 
természeti viszonyoknak, mint az anyagi jólét alapfeltételeinek, az ember s nép 
létérdekeinek megfelelő rendezése, a közegészségtan elveinek helyes alkalma
zásától függ, következtethetjük, mily nagy befolyást gyakorolhat a közegészség 
állapota, a természetnek, mint productiv erőnek kifejlődésére, hatására az 
ember életviszonyainak (nem, kor, foglalkozás, miveltség, vallás, erkölcs stbnek) 
alakulására. 

A természeti, s ezeken alakuló közegészségi viszonyoknak, a nemzetgazda
ságban ily döntő szerepénél fogva, a nemzetgazdaságtan régi s helyes követel
ményét is képezi a népoktatásnál, hogy szorítkozzék a természettani s termé
szetrajzi oktatás első sorban a vidék természeti viszonyainak pontos ismer
tetésére, hol az egyén s nép lakik, s csak másodsorban az egész állam 
természetviszonyainak oktatására; az általános a világ természeti viszonyainak 
ismertetése, a felső s részben már a szakoktatás köréhez tartozik; ez által a 
fölös ismeretekkel tulterhelés csökkentése mellett, hazánk elrejtett kincsei 
csakhamar kiaknáztatnának, az értékek legolcsóbb termelése is érvényesülne! 

Ha a természet, s viszonyai nagy befolyást gyakorolnak a közegészségre, 
s általa a közgazdaságra, nem csekély befolyást gyakorol az emberi munka, 
mint productiv erő, szinte az anyagi jólétre, s visszahatólag a közegészségi s 
természeti viszonyokra. 
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.. Mivel pedig a termelésnek alanya, vezetője a magángazdaságban az egyén, 
a koi1gazdaságban a nép, mindkettőnek egészségi állapota és testi épsége és az 
ezzel járó munkaképesség és kitartás nagyon befolyásolja, nemcsak a termelés
nek minden alakjában (az uj érték létesitésében, az értékfokozásban és érték
biztosi~_ásba?) értékeink mennyiségét minőségét, szóval eredményét, tehát 
hogy tobb, JObb és olcsóbb értéket létesíthetünk kedvező egészségi állapotunk
ban, hanem befolyásolja az egyes termelési tényezők (természet, munka s tőke) 
kedvezőbb kifejlődését és nagyobb sikerét is. 

Tehát e szerint világosan észlelhető, hogy az egyénnek, mint munkásnak 
egészségi és a népnek közegészségi állapota, a termelés legfőbb nemzetgazda
sági érdekét érinti, e nélkül a termelés gazdasági követelménye, a sok, jó és 
olcsó terméknek létesítése, tulajdonképen nem is teljesíthető (oldható meg). 

De az emberi munka az értéktermelésnek nemcsak vezénylő szelleme, 
melytől a termelés minősége, mennyisége, szóval eredménye függ, mely a 
természet adományait értékekké, javakká változtatja és általa az ember földi 
lételét fentarthatja, hanem egyszersmind a munka, az embernek biztos eszköze is 
tökélyesbülni, érzéki, szellemerkölcsi erejének kifejtése által, rendeltetését 
betölteni s így a külvilág felett fölényt és hatalmat gyakorolni. 

Tudjuk azt, hogy az ember a kültermészetet és adományait, mezőgazdaság, 
erdészet, bányászat, vadászat s halászat utján, leigázhassa, szükségeinek fede
zésére fordíthassa, tehát mint őstermelő feladatát kellőleg betölthesse, okvetetlen 
egészséges, ép és edzett érzéki és szellemerkölcsi erőt igényel. 

Tudjuk azt is, hogy a vas az emberi munka által aczélrugóvá, vagy tűvé 
változtatva, a nyers vas értékéhez képest, 60-70-szeres értékké alakul át, 
a gyapju, selyem, len s kender, munka, ipar által szövetté készítve, a nyers 
anyagának értéke 5-6-szoros értékfokozásban részesül. 

De tudjuk azt is, hogy kereskedelem által, a helyben, bőségben levő 
csekély értékii nyers anyagok, vagy iparczikkek - ott, a hol azokban hiány 
van, vagy nagyobb szükséget fedeznek - sokszor mily nagy értéküekké ala
kulnak át! 

Már most, ha ezeknek tudatában kérdezzük, a munka és sikerének (pro
ducti vitásának) természetes feltételei, a munkakedv és munkaerő mitől függ
nek? ... ismét be kell ismernünk, hogy ezek, a munka jutalmának biztos, 
s megfelelő élvezete mellett, az ép s egészséges érzéki erőtől, ez pedig az egész
séges életmódtól (tápláléktól, ruhától, lakástól, élvezettől) különösen czélszerü 
közegészségi intézkedésektől feltételeztetnek. 

E szerint a nemzeti munkaerő számszerü hiánya, csekélysége, kicsinysége, 
a munkaképes, erőteljes munkaerő által pótolható, azért a nemzetgazda nem a 
népesség absolut nagy számát sorozza a munka sikerének társadalmi feltételei 
közé, hanem csak a rnunkaképes, erőteljes népnek számát; * ez eléggé intő 
például szolgálhat nálunk - hol a népesség ritka és erőteljes fejlődését nem a 
népesség szaporodási képességének hiánya, hanem számos közegészségi hiányok, 
mulasztások okozzák -, hogy a kormány, törvényhozó és közigazgatási tiszt
viselők a czélszerü közegészségi intézkedések végrehajtásában, erőteljes, munka
képes népnek nevelésében és a jólét fokozásában keressék a munkahiány meg- i 

* Belgium 5 millió 500 ezer lélekből, vagy a britt királyság 35 millió lélekből álló 
munkaképes népe, hányszorosan több értéket létesít évenként az európai Oroszország 
82 millió lakosából álló csekély munkaképességgel bíró s erőtlen népénél. 
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szüntetését és a munkabérnek észszerüleg indokolt és gazdasági érdekeinknek 
is megfelelő nagyságát. 

A munkás minél inkább van érzékileg testi erejében biztositva, s tudja, 
hogy munkájának eredményeért a jutalmat vagy a bért hosszu ide.ig maga 
élvezi, s minél inkább tudja a munkaadó, hogy a munkaképes, cró'te0es mim
kásra számithat, nemcsak a munkás munkakedve, tehát a több s jobb munka 
növekedik, hanem magának a munkának használati értéke, becse, söt verseny
képessége is a munkaadóra nézve, szinte növekedik, s hajlandó a nagyobb bér 
megadására, mivel több jobb és folytonos munkát, s általa tölib terméke után 
ö is nagyobb árt s hasznot kap; vagyis a közönséges bérmunkás helyzetének 
javitása, mai nap ez égetö sociális kérdésnek czélszerü megoldása is, nagy 
részben a munkásosztály egészségi és munkaképes állapotától függ, mivel ez 
ismét a több, jobb s olcsóbb munkaszolgáltatással, a kereset és bér nagyságával, 
a versenyképességgel, a munkás kedvezö életbiztositási feltételeivel, söt egészben, 
a munkaképtelenség, baleset, özvegység, árvaság, aggkor stb. ellen való biztositás 
könnyü foganatositásával, a társadalom és állam teherviselési képességének 
nagyságával is szorosan egybefügg. · 

Azért ha igaz, miként Hoscher V. német nemzetgazda helyesen mondja: 
cchogy az élet legnagyobb jarni egyedül az ember legnagyobb munkája által 
létesithetök, szerezhetők meg és biztosithatóki>, akkor igaznak kell lennie 
szerintem annak is, hogy e legnagyobb munka ismét s egyedül az embernek 
és népnek nagy, ép és egészséges érzéki és szellemerkölcsi erejéből származhat, 
s állandóan egyedül ily erö által tartható meg és biztositható. 

A természeteu és emberi munkán kivül, az értéktermelés harmadik 
nemzetgazdasági tényezője a töke, mely mint a termelésnek eszköze, tulajdon
képen a termelö munkának az eredménye s nem egyéb, mint kii.lönféle alakot 
öltött (pl. gép, műszer, közlekedési eszköz, pénz, stb. alakban) átváltozott 
emberi munka. 

Már ez értelmezésből is könnyen kimutatható az egészségnek a töke 
képződésére vagy a töke megszünésére való befolyása. Az egészségtől és köz
egészségi állapottól függnek, mint láttuk a munka természetes feltételei, a 
munkakedv és munkaerő és müködésöknek sikere; világos tehát, hogy a töke 
keletkezése, sikere, mivel a töke nem egyéb, mint az emberi munka eredménye 
és a természet által nyujtott anyagnak emberi munka által átváltoztatott 
alakja, vagy röviden bizonyos anyagban rögzitett munka, a töke képződése és 
termelési sikere is, szinte az embernek és népnek egészségi állapotától tételez-
tetik fel. 

Érdemes azonban a közegészségi állapot befolyását a töke növekedésére 
vagy megszünésére, söt a tökejövedelem (kamat) alakulására - eltekintve már 
most, hogy a töke átalakult munka és az utóbbira nézve megállapitott törvények a 
tökére is vonatkoznak - még részletesebben is megvizsgálni. 

A töke szaporodásának, növekedésének, egyik leghatalmasabb tényezője 
a takarékosság, ennek megvalósitásához pedig egyrészt takarékossági ala,p, 
vagyis az szükséges, hogy a gyümölcsöző productiv emberi munka bizonyos 
mennyiségü oly fölös terméket hozzon létre, a mit a rendes szükségletei kielégi
tése mellett, a munkás biztosan félre tehet; de szükséges még a takarékossághoz 
másrészt ettől elválaszthatlanul a takarékossági erély is, vagy elhatározás 
(önmegtagadás, előrelátás) a termelt termék egy nélkülözhető részét a köz
vetlen élvezettöl, a fölösleges személyes szükségletek kielégitésétöl elvonni; 
még pedig vagy a vagyonszerzés, termelés kiterjesztése végett, vagy a . jövö, a 

54.7 

mu:ikást .~rh~tö ~iz~nyta~an veszély, baleset eltávolitása, enyhitése kedvéért 
tehat kello elorelatás alapJán.* ' 
t ·h, tAzon ban nagymenn_Yiség~i, úgysz.ólván fölösleges termény létesitéséhez, 
e„ ~ a ~agyobb munkake~esseghez, mmt takarékossági alaphoz, úgyszinte az 
~}0~~ládas~oz, o?m~gtagadas~oz, ren?szeretethez, szorgalomhoz, erőteljes hosszn 
e e u atal~oz, is~et .~z egyen s nepnek kedvező egészségi állapota nélkülöz
~etetlen, mivel et~öl tu,gg, mennyi~en biztos a létesített tőkék, értékek jövő 
elv~z~te, a ~ak~r~kossag. ~z , elememek erélyes működése és végeredménye, 
a ~ök~nek ~epzöd~~e .. M1_nel e~ebb, egészségesebb az egyén s a nép, annál több 
~ermeket kepes elöalhtam, annal nagyobb lesz nála az előrelátás, önmegtagadás 
rnnds~ere~et, sz?rgalom s munka, vagyis röviden a takarékossáa s így a töké'. 
nek kepzese, novekedése. "" 

D~la~erikában, a járványos, földrengéses vidéken lakó népeknél, vagy általá
~an ~ne~ ,bizonytalan gazdasági állapotában, a tökeképzödés lassusága a takaré-

a.ssag. h1anya, sőt a nagy pazarlás, tékozlás, egyéni nagyobb vagyonhián e e
dul, s főképen er~e, mi?t fö~orr~sra ,vezethetők vissza. Altalában tudva vJ;, :Igy 
a nagy 171unkakepesseg erőtelJes elet, rendszerint tökenövekedéssel vagyon. 
szaporodass~l, ~ !111;1nkaképesség csökkenése munkakerülés, munk~me vetés 
avagy az egesz~eg1 allap°.t _h~nya~lá~a ismét tökecsökkenéssel, sőt a v~gyon~ 
nak sokszor ~elJes megszunésevel is Jár. 
, . ~z ~gJ'.ennek. és nép,nek egészségi állapota szabályozza röviden a jelzett 
t~;e.kepzödesen ,lnv?l, _i;ueg a töke jövedelmét, kamatát is. A tökekamat alkat
re. z~t,. ~ ha~znalati d1Jat, vagy a nyereményt, valamint a biztositási díjat 
l.esza~htJa, m~vel az eg?s~ség .mepe~t, a nagyobb s állandóbb munkaképesség 
f~lytan,_ a „ toke szerzesevel Járo aldozatok csökkennek a személyes hitelre 
lnkolcs~n~ot~ tökét ~rh,etö risikó, kárveszély, a hosszabb s munkaképes élet 
tartamanal fogva, s~mten, ~pad. Igy a tökének egészben termelési költsége, 
ap~dva, ez, a takarekossagr alapnak és takarékossáai erélynek növekedésére 
a tökes.z~porodá~ képesség_ére a tökekamat alászállás~·a is visszahat. ' 

. ,Y~agosan esz_lelhetm a közegészségnek befolyását minden alaku töke
k~~.~od~sr~ ,s tökenove~edésre, a.v~rosok legtekintélyesebb s legnagyobb jelentö
~eou to~e.!e~ek, a hazakna~, epuleteknek építésénél, és a házbérjövedelem 
~melked.e,senel . . va~y ~sokk~nesé~é~. Ismeretes a városoknak fejlődéstörténetéből, 

ogy ~ va~os kiterJedese, nepessegenek növekedése s J
0

Óléte mennyire függnek 
az eaeszseges l<> öt"l ·' · t"l t' , 'tk0 • • .ve~ o, JO v1z o, iszta talajtól, észszerii csatomázástól az 
e.pi. ~~es1 rei:dtö! , illet~leg ,az egészséges lakásviszonyoktól, szóval a közegÓsz
~eg1. a l~po~tol; itt a kozegeszségnek legkisebb javulása a város emelkedését 
~ kozeg~s~seg hanJ'.atlása a város politikai, közgazdasági, pénzügyi, culturali~ 
, ~nyatlasat eredm~n!ezte s eredményezi, kapcsolatban a közgazdaságban is 
cr,dekes az:.zal a k1v~teles bér- vagy árképzödéssel, hogy ily, a közegészségre 
nezve ~eszelye~nek bizonyult városban, bár a lakbér a házakba fektetett töké· 
nek meg t~~me~zetes kamatát sem jövedelmezi, még sem lehet azért a tökét 

hm,egsen;m1~Item'. a házakat lerontani, a pénztőkét nagy veszteség nélkül a 
azakbol k1vonm. 

Ily tökepwiztulástól fejlődő városainkat megóvni, az előrelátó kormánynak 

':' E szerint a takarékoss: · 1 k t · · 1 ' ék k · 'öv"• ·t t . „. '„ , , ag a Je enne · 1. a Je en ert e nek s elvezeteknek a 
J oe~ · l. a .iovo .értek~kert s élvezetekért, nagyobb haszonért feláldozása lévén azért 
~::Y1~ kell t~·r::el.~t te~at n~gy lllUn~akéJ?esség kif~jtése által legalább annyit kell 'létesi
s b~: t 0.gyt ~ k~aal el ohssag mar egyeclul bizonyos Javaknak jövő élvezetét megszerezni 

lZ os1 am epes e essen. , 
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s hatóságnak első és fö hazafiui kötelességét képezi; a társadalmi életben az 
állami kényszerült együttlétünkben, a közegészséget elhanyagolni, kellőleg nem 
ápolni, ugyanegy, vagyonunk, anyagi jólétünk elvesztésével, ezt a materiális és 
hozzá teszem még erkölcsi pusztulást sem az állam alkotmányos kormányzásá
val, sem a hatóság autonom igazgatásával, sem a bll-óság szervezésével s oda 
elhelyezésével stb. pótolni nem lehet. 

Ily tőkeszegény államban, mint Magyarország, a tőkeképzés és tökeszapo· 
rodás szempontjából is nagyon figyelemre méltó, e közgazdasági feltétlen tör
vénynek, t. i. a közegészségnek, a tökeképzéssel való benső egybefüggésének, 
kellő tiszteletben tartása és a közegészségi állapotnak minden erőnkből 
folytonos javitása; ez ma már nem csupán a nemzetközi jogban eddig olcsónak 
tartott emberi életnek s egészségnek akademikus kérdése, hanem ez a nemzeti 
munka s töke alakulásának, növekedésének, a legfontosabb anyagi érdekeinknek 
valóságos ápolása, a jólétnek, vagy még egyszerűbben, a tökét legforgalmasabb 
alakjára, a pénzre átalakitva, a pénznek valóságos kérdése ! A tőkeböség és a 
tökekamat alacsonysága e szerint, nagy közgazdasági érdeke mellett is, tulajdon
képen közegészségi érdek érvényesülésétől van feltételezve, ennek emelkedésé
vel vagy csökkenésével bensőleg s kölcsönösen egybefügg. 

* 
. Az élet s egészség nagy szerepét a közgazdaságban, e nemzetgazdasági 
elméleti fejtegetésen kivül, erősen bizonyitják még azok az érintkezési pontok 
s kölcsönös összefüggés, melyek az értéktermelés gyakorlati alkalmazásánál, az 
östermelésnél, különösen itt a fölcljavitásnál, erdészetnél, bányászatnál, továbbá 
az iparnál és a kereskedelemnél nyilvánulnak. 

Az őstermeléssel (földmiveléssel, állattenyésztéssel, kertészettel, gyümöl
csészettel, erdészettel, bányászattal, vadászattal és halászattal) foglalkozás 
vagy röviden, az embernek s népnek létfentartásához szükséges nyers anyagok
nak létesítése, a kültermészetnek ez érdekekből leigázása, s így vele erős és 
folytonos küzdés, általában nagy érzéki erőt, ép testet, edzett egészséget 
igényel; a népnek tehát közegészségi állapota, már e nagy nemzetgazdasági 
érdeknek, az emberi élet s ipar anyagának jó és olcsó minőségben biztositása 
végett is, az állam és hatóság kiváló gondozását követeli; e követelmény az 
őstermelés minden egyes ágánál is megtartja érvényét, sőt mondhatnám nagy, 
döntő hatását is ! ... 

Az úgynevezett földjavitásoknál (amelioratióknál), a telkesitésnél, az 
improductiv területeknek productiv területekké átalakitásánál, a nép egész 
jóléte szempontjából, minden esetben fontosabb a nép élet- s egészségi érdekei
nek kellő biztositása, a nyerhető, mivelésre alkalmas föld mennyiségénél; így 
nagyon jól tudjuk, a hol a talajt az egészségnek s vele az életnek is ártalmas 
lápok és mocsarak boritják, milyenek nálunk az ország különféle vidékein 
hol 1, hol 2, hol 3, hol 4, hol 5, hol 6, ool 7 sőt 8 0 mértföldnyi területben, 
és többen találhatók, az ezek környékén uralkodó folytonos váltólázak az ott 
lakó nép életerejét nagy mérvben emésztik, lecsapolás, levezetés által, nemcsak 
közegészségi, hanem egyszersmind nemzetgazdasági érdekből a munkaArő bizto
sitása s tőkeképződés érdekéből is kiszáritandók; a belvizes, vizbő, folyton erjedő 
talaj, a mezőgazdasági érdeken kivül, még a jó, egészséges lakás érdekében is 
vizmentessé teendő, a száraz talajon ismét öntözési, az egészségnek nem ártal
mas mtiveket vagy közelében erdőséget kell létesiteni, ellenben ott, a hol az 
égalj zord, a földet őserdők fedik, az élet s egészség érdekében, megfelelő erdő-
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irt~~ ~lt~l , kell azt enyhébbé változtatni; tehát ime közegészségi érdekből, 
a foldJavitasok, még a nyerendő telek jövedelmére való tekintet nélkül is 
határozott közgazdasági követelményképen, mindig s feltétlenül foga atosi~ 
t~_ndók; ,sőt a k~~egészségi ér?ek teljes érvényesülését, e nemzetgazdasági 
kovetelmenyen felul, még a hadúgyi érdek, a hadsereg részére minél több ép 
egészséges és edzett legényt besorozhatni, szinte parancsolja. ' 

, Nem ke.vésbé na~y közgazdasági érdek fűződik az erdögazdasághoz vagy 
erdesz;ithez is ; ugyams a fa és egyéb erdötermények értékénél nem 'csekély 
befolyast gyakorol az erdő az ország és vidék égaljára, az erdő területén és 
nagy kiterjedésű környezetében, az ott tenyészthető állat és növény mennyi- . 
ségére s minőségére, a patakok képződésére, a folyamok vizböségére csendes 
folyására és pusztitó vizáradásoknak meggátlására; mivel az okszerÜen kezelt 
erdőségge~ bizonyos i;nérvig a vidék levegőjének hőfokát (melegségét, hidegségét), 
a csapacl~~ mennyiségét s egyenletes eloszlását (szárazságot, nedvességet), 
a szelek JO s rossz hatását szabályozni lehet, továbbá, mivel az erdőség 
a csapadékot, mint a szivacs a vizet, részint felszivja, részint gyors lefolyását 
~e~akadályozza, úgy hogy már e jelzett jótékony hatásánál fogva, a föld és 
v1dek la~hatására, a nép közegészségi állapotára is a legkedvezőbb befolyást 
g:y~~orol.ia. Innen van, hogy az erdőknél működő nagy önérdek korlátozásán 
k~vu~, az erdők fentartását, kezelését egészen a magánerdötulajdonos tetszésére' 
b1zm nem lehet, és az állam, község, testületek birtokában levő erdők az 
okszerü ,,erd~művelés ~ellett, a közgazdasági és közegészségi érdekeinknek 
megfeleloen, zs ke~elen_dók. Nálunk az erdőség czélszerüen kezelése, közegészségi 
szempontbol, .azm:t is fontos, mivel szeszélyes, az élet s egészségnek ezért 
ártalmas égatjunkat, climánkat, egyedül ennek segélyével lehet kedvezőbbé 
alakitani, s közegészségi érdekeinknek megfelelően szabályozni ! 
, Nagy élet-, testi épség s egészségi érdek füzödik a bányászathoz is, mint 

reszb~1!. a nye~s termelést, az értékfoglalást, részben az ipart is magában 
egyesito oly nepfoglalkozáshoz, mely nagy élet- s testi épségveszélylyel jár és 
ma~á~a~ a szen;iély: és va~yonbiztonság megóvása az államkormánytól és 
h'.ltosagto! . megk1vánJa a sz1goru rendőri s még inkább a közegészségi, élet
biztonság~ mtézkedéseknek pontos végrehajtását; e nélkül annyira megapadna 
az emberi munkának a bányászathoz vonulása, hogy a közgazdaság érzékeny, 
sőt némely termékeit illetőleg, pótolhatatlan kárt szenvedne ! 

, Yégre a, közegészségi állapot befolyást gyakorol - a forgalmi részben majd 
meltauyl~ndo kereskedelmen kivül - még a müiparra is, vagyis arra a nép
foglalkozas~a, mely az őstermelés termékét, a nyers anyagot átalakitás által 
használhatobbá, az emberi szükséglet kielégitésére alkalmasabbá, tehát végleg 
még nagyobb értékké változtatja át. · 

, A müi~arral egybefüggő munkás-kérdésnél, a mult vándorgyűlésen már 
reszletesen Jeleztem, hogy az iparos műhelyében és a gyárban mennyire fontos 
feltételt képez a közegészségi érdek teljes érvényesülése, és mily mérvben hat 
ez a közönséges bérmunkás kedvezőhb helyzetére, jólétére, sőt a munkás-kérdés 
megoldásának miként képezi az egyik kiváló eszközét! ... 

A _közegészség állapotának a müiparral - a munkáskérdés, a műhely és 
gyár vizsgálata szempontjából - érintkezése, már magában is eléggé jelzi a 
közegészség nagy szerepét a müiparban; e közegészségi s egyszersmind erkölcsi 
érdek érvényesülését pedig különösen észlelhetjük még a házi ipar mindkét 
alakjánál is; vagyis akkor, midőn bizonyos gyári vagy iparczikk létesitéséhez 
szükséges munkarész (kézmü), a gyár által a munkásnak kiadatik, hogy azt 
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otthon, saját lakásában, tehát egészségén~k s erkölcséne~ kedv,e~ö?b helyen 
elkészitse, vagy másik alakjában akkor, midőn az őst~rmelő a h!1:zi ip~t (len: 
kenderfonást, szövést, faipart, stb.) télen, vagy mikor munkaJa szunetelm 
kényszerül, mint mellékfoglalkozást, maga s családja iparczikk-szükségletének 
kielégitése végett üzi. . 

Mivel pedig a házi iparnak e mindkét alakja, 11: munkaerő és ~un~aidő 
értékesítésén kivül, a közegészségi érdek s erkölcs feJlesztése s kellő bi~~osit,ása 
szempontjából, nagyon fontos és jelentékeny marad, az államnak a koz;g,es~
ségről különös . gondoskodását, a munkáskérdés könnyebb megoldhatasanal 
foqva is, valóban megérdemli. 

· Bármily furcsának tessék, a közegészségi érdek az iparszabadságmí.l, tehát 
az iparczikkeknek a képesség kimutatása s engedély nélkül való szabado_n 
termelésénél, szabadon eladásánál is, nagy mérvben i=:zerepel és szerepelm_e 
kell; söt az iparszabadságnak még közegészségi érdekből is egyenes megszon
tását, korlátozását igenyelhetni, általában, a szakképesség kimutatá~ána~ meg
kivánása, vagy a termelési engedély kieszközlése, vagy államhatósági felugyelet 
alá helyezés által oly iparolmál, melyeknél az ipari szakképesség kimutatása 
nélkül az ipar termékei az ember életét vagy egészségét veszélyeztethetik 
(pl. éÍelmi szer, italok, méreg, gyógyszer, tüzi, robbanószer készité~énél, az 
építési stb. iparnál), valamint a szakképesség kimutatását oly szellemi foglal· 
kozásoknál is szinte igényelhetni, melyeknek P.rtékét a nem szakértő közönség 
megbirálni nem képes, s foglalkozása s terméke az ember életét, , testi é~sé~ét 
és egészségét könnyen veszélyeztetheti, mint pl. az orvos, vegyesz, mernok, 
gépész, építész stb. foglalkozásánál.* 

II. 

A nemzetgazdasági élet második nyilvánulási alakját a forgalom képezi; 
vagyis az egyes gazdaságokban termelt, rájok nézve fölösleges javaknak (~r~~· 
keknek) a társadalom egyes tagjai között, bizonyos intézmények é~ eszk?.z?.k 
segélyével (mint pl. pénz, hitel, közlekedési eszközök és forgatási eszkozok 
[vagyis mértékek, vásár, árutárak stb.] segélyével) kezdetben csere, később, vagy 
fejlődött gazdasági állapotban, adás-vevés által megoszlása. 

Az évezredeken át lassan fejlődött forgalomnak nemzetgazdasági jelentősége 
éppen abban nyilvánul, hogy a terméket onnan, a hol bösé~ben van, ~ így 
inkább semmi vagy csekély értéke van, elviszi oda, a hol ez illető termekben 
teljesen vagy részben hiány van, s így annak nagy, vagy legalább is nag!.o~b 
értéke van mint a termelő birtokában; úgy hogy az eladó s vevő kozott 
e közvetité~e által a forgalom is tág értelemben a termelés. ala~j~t ölti fel, 
mivel valóban az értékfokozást eszközli; továbbá még abban is reJhk a forga· 
lom nagy jelentősége, hogy az egyén fölösleges termékét - legyen az anyagi 
vagy szellemerkölcsi termék - közvagyonná változtatja és a termékeknek 
közbenjárásával elfogyasztása, folytonos használatának kiterjesztése által, magát 
a termelést is növeli, tényleg kiterjeszti. 

E szerint a forgalom fejlődése és ennek imitt jelzett ke~~ező. ~~tása 
lényegesen függ - egyéb nemzetgazdasági itt ~ellőzött ténye~őkon k~vul -;
az áruforgalom képességétől, tehát attól a tulajdontól, mennyiben haJlandok 

* Az egészségi érdek, a munkaszabadság érintése mellett és ebbéSl foly6lag _lén_ye: 
gesen hathat iparunk versenyképességére is vagy _arra a k~zdelemre, h~gy a ~ulfold1 
termékeket a mi jobb, olcsóbb és több belföldi termékemk az orszagb61 biztosan 
kiszoritsák. 
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az emberek az illető kínált áruért más árut vagy pénzt adni a cserében vagy 
adás-vevésben; különösen pedig az áru minőségétől, használhatósági fokától, 
a közlekedés, szállitás és a forgatás eszközeinek fejlettségétől s könnyü 
használatától. 

A műveltségnek és észszerübb gazdaságnak terjedésével, az áruk minőségé
nél, főképen az ember tápszereihez, ruházatához, lakásához, élvezetéhez, rövi~en 
az emberi életmódhoz tartozó legtöbb árunál, a használhatóságnak fokát és igy 
az értékét lassankint az fogja meghatározni, árt-e annak használata, fogyasz
tása az emberi, sőt az állati egészségnek vagy nem? A mindennapi tapasztalat 
folytonosan igazolja, hogy azoknak az áruknak forgalomképessége, ke~endőség;, 
melyek az egészségre jótékony befolyást gyakorolna.k, folytonosan fe3lődnek es 
a nép műveltségéhez képest, értékökben emelkednek; egyik világos példa erre, 
a fő- és nagyvárosok közelében az egészséges nyári lakásokra forditott költségek 
nagysága és nagy értéke is; a tisztaságnak, rendnek, mint társadalm~ követel
ménynek folytonos emelkedése, az évszaknak megfelelő ruhának viselése és 
azoknak megfelelő · élvezetekben részesülés stb. 

A közlekedésnél szállitásnál ismét, mint a forgalom kiváló eszközeinél, 
döntő marad, vajjon ~z ember élete, testi épsége az utazás alatt veszélyeztetik-e 
és mily mérvben? az áru az áthelyezési éR szállítási idő alatt, az uton, raktár
ban, vásáron megromlik-e? s különösen az egészségnek ártalmas változást 
szenved-e vagy sem? .... 
· Innen van, hogy a forgalom már csak az emlitett két, illetőleg a forgatási 

eszközökkel, e három főtényezőjénél fogva, a különféle államban, nemcsak 
különféle s időszakonkint változó, hanem az egyéni és közegészségi állapothoz 
képest, különbözősége, változása mellett, az egész áru- és személyforgalom 
fejlődésére az áruk értékfokozására, a termelésre, és evvel az áruk használatára 
és fogyasztására is, döntő és nagy befolyást gyakorol ; úgy hogy minden további 
részletezés nélkül, már elvileg is tisztán látható a közegészségnek az a nagy 
szerepe, melylyel a forgalomra, ennek szab~lyo~ásá~·a, anyagi érdekeink s 
jólétünk fejlesztésének e második nagy tényező.Jére is bir. * 

A közegészségnek a forgalomban ez elvi jelentősége mellett, nézzük csak 
közelebbről, mily fő irányban érinti az a forgalmat. A forgalomnak kereskede
lemnek életelve a szabadság, létérdeke pedig, az elérhető, minél nagyobb haszon, 
szinte szabadságot és a szabadság akadályainak eltávolitását igényli; a kereske
delemnek e természetéből folyó szabadsága és követelménye mellett, valóságos 
állami érdek s minden művelt államkormány s hatóság követelménye marad, 
hogy a ker~skedelem oly árúkat forgalo?Iba ne hozhasson~ melye_~ ~ n~p 
érzéki erejét és az egyéni és közegészségi állapotot, szellemi . s erkolcsi erőt~ 
bármily csekély mérvben is veszélyeztetik, vagy a melyek a kereskedő anyagi 
hasznáért az embereket pótolhatatlan élet-, egészség- vagy testi épségveszteség: 
ben részesitik ; mivel az ily kereskedés nemcsak hogy nem fokozza a n~.mzeti 
vagyont, hanem egyenesen csökkenti; ily árúknak forgalomba hozása kozgaz
dasági és közegészségi érdekből nem is engedhető meg. , 

Különben nagy szerencse a miveltség teijedése mellett, hogy az állam 
szicrorú felügyelete nélkül is, valódi társadalmi s természeti törvénynél fogva, 
ott~ a hol a kereskedő s kereskedés az erkölcsöt s közegészségi érdeket mellőzi, 

* A mi pedig a közhatalomnak a javak eloszlásánál közvetlen ténykedését. illeti, 
helyesen idézhetem Montesquieu értelmezését: «Hogy a törvén~ek,_ném egyebek, mmt oly 
szükséges viszonyoknak létesitése, J:!1elyek a dolgok természetéből onként folynak.» 



az illető árúkereskedésnek hanyatlása, sőt teljes megszűnése bekövetkezik. lgen I 
hathatós példa jelenleg nálunk a fővárosban a tejhamisitások csökkenése, a csa· 
lásból élt kis tejárúsok pusztulása, a tejszövetkezet létesülésével és üdvös műkö
désével, mely a jó és egészséges tej szolgáltatása által a fővárosi egészségügy 
javitásához, a gyermekhalandóság csökkenéséhez járult, sőt a tejesasszonyok 
egészségtelen tejhamisitását is erősen korlátozta. . 

1 A forgalom fejlődésénék leghatalmasabb tényezöinél : a szárazföldi, külö· 
nösen vasuti közlekedésnél, valamint a vizi, különösen a tengeri gőzhajózá~ 
közlekedésnél, éppen a nagyobb forgalmi közlekedési képességüknél fogva, és 
a müveltségökkel még inkább tökélyesbülésökkel, a közegészségi érdek napról
napra nagyobb tért foglabmd el, és minél inkább fog a törvényhozás és a 
kormány föfelügyelete, az egészségi érdekek teljes megóvására irányulni, annál 
inkább fog a közlekedési eszközök használata, forgalma terjedni, az ebből 
eredő haszon vagy jövedelem is növekedni. · 

Ma már nem elegendő a közlekedési eszközök (vasutak, gőzhajók és egyéb 
járművek) orvosi megvizsgálásánál, különösen a tengerészetnél, a tengeri hajó
zásnál, s fejlődésének biztositása végett, a ragályozás és járványok behurczolása 
ellen, a határzárok alkalmazása, vesztegintézetek felállitasa és a fertőztelenités 
szigorú végrehajtása, ma már az élet, egészség becsének öntudatosabb felfogása 
s a miveltséggel terjedő kellő mérlegelése mellett, kiváló gondot kell forditani 
az élet, testi épség és egészség legkisebb veszélyeinek is eltávolitására; e veszély 
mérve, emelkedése és csökkenése mindinkább ki fog hatni a közlekedési 
eszközök használatára, forgalmára, de jövedelmezőségére is. 

Ha gazdasági szempontból jelenleg, a személyszállitási díjaknak általunk 
már régen ajánlott leszállitásával (pl. a zónarendszerrel) az intéző körök azt 
hiszik, hogy a nemzetgazdaságtan régi követelményének s feladatuknak teljesen 
megfeleltek, mivel tényleg ez által a személy- s árúforgalmat fokozták, akkor 
fájdalom nagyon csalódnak; mert igaz ugyan, hogy a termelőre, fogyasztóra, 
sőt magára a· közlekedési intézetre nézve is legfontosabb gazdasági érdek az 
olcsó szállitás, de ennél nagyobb gazdasági, állami s egyéni érdek még az 
életnek, a testi épségnek és a miveltséggel növekedő egészségi érdeknek teljes 
biztonsága; úgy hogy a szállitási díj leszállitásán kivül az egyéni és közegészségi 
érdekeknek érvényesülése még nagyobb rnérvbenf ogja a vasutaknak, a gőzhajók
nak használatát s jövedelmét fokozni. 

Az utazás olcsósága mellett, az emberek nem csak kényszerülve vagy 
üzleti érdekből fognak utazni, árút szállitani, hanem az élvezet, ismeretek szer
zése, a kulturális érdekek távoli vidéket s népet életmódjukban, szokásaikban, 
megismerni, a tapasztalt jót követni, utánozni, a műveltség fejlődésével, mind· 
inkább fogják ösztönözni az embereket az utazásra. 

Elegendő e nemzetgazdaságtani követelménynek felvilágosítására megem
litenem, hogy a vasuton, gőzhajón, a szigoru tisztaságról, rendről, a jó levegő
ről, s vízről s fertőztelenitéséről, egészséges étkezésről, éjjeli biztos s kellemes 
utazásról, az alvóhelyről nemcsak a gazdagok javára kell gondoskodni, hanem 
mindennek általánosnak, az illető közlekedési eszközre szoruló közönség igényei· 
nek megfelelőnek kell lenni, hogy az utazás nélkülözéssel, testi erőfogyással, 
élet- s testi épségvészélylyel, nagy izgatottsággal ne járjon; minél inkább lesz e 
közegészségi érdek kielégitve, annál biztosabb leend a forgalom fejlődése, a 
jövedelem növekvése is. · 

Az egyéni, a közélet- s egészségi érdek fenforog természetesen nemcsak a 
közlekedést használó közönségnél, hanem a közlekedési eszköz vagy intézet 

tisztviselőinél és szolgaszemélyzeténél, röviden az egész közlekedési, főképen a 
tengerészeti szolgálatnál is. Az élet, egészség és testi épség érdekeinek szigoru 
megóvása nagy költséget látszik ugyan magában foglalni, de e nagy költség 
valóban csak nagynak látszik, mert mihelyt a közegészségi érdek komolyan érvé
nyesül, e költség épen úgy visszatéritve lesz a nagyobb forgalom és jövedelem 
által, miként visszatérült a személy és árúszállitási díj leszállitásával, (olcsósá
gával) a vasut és gőzhajó üzleti költsége -a vonerő teljesebb kihasználása 
alapján! ... 

Nem hiányzik az élet, testi épség és egészségi érdek parancsoló tisztelete 
s nagy hatása a nemzetgazdaságtanban úgynevezett forgatási eszközöknél 
sem, vagy az adás-vevés közvetlen előmozditására szolgáló mértékek, árútárak, 
árúcsarnokok, vásárok, vendégfogdók s alkuházak berendezésénél s igazgatásá
nál sem. 

Úgy hogy mindezek létesitésénél, engedélyezésénél ma már nem elegendő 
egyedül a forgalmi érdeket figyelembe venni, de az egyéni és közegészségi érdek 
teljes érvényesüléséről is kellőleg gondoskodni kell. 

A közegészségnek nagy, szabályozó hatását, sőt még az egészségről tévhit
nek, babonának is hatását a forgalomra alig tünteti fel jobban valami, mint a 
keleti népeknek, különösen a töröknek, az ismert tejeskék szinű ék-kőről, a 
turquisről felfogása és hite. 

Keleten a turquist nemcsak ékkőnek tartják, mint mindenütt a világon, 
hanem hiszik, hogy oly tulajdonsága is van, mely szerint birtoka az embert 
minden betegségtől és életveszélytől megmenti; azért aztán keleten a turquis 
már nagyobb forgalomképességgel bir, mint máshol; és legtöbb esetben ott 
még ma is 3-4 anynyi árt is adnak érette, mint nálunk. Ez egyszerű tünemény
ből is okulhatni, mily befolyást fog gyakorolni a közegészség valódi érdekeinek 
biztositása a forgalomra, oly népnél, mely a műveltségben haladva, az élet, testi 
épség és egészség becséről öntudatos felfogást s valódi meggyőződést szerzett. 
De ez egyszersmind elég bizonyíték arra nézve is, mennyire benső összefüggés
ben van a közegészség a műveltséggel és forgalommal, és a közegészségi érdek 
kellő ápolása mily erős gazdasági fejlődést, jólétet, árú- és személyforgalmat 
leend képes éleszteni. 

III. 

Az egyéni és közegészségügynek nagy szerepe van még a nemzetgazdasági 
élet harmadik főágában, az értékek, javak czélszerü fogyasztásában is, vagyis 
a javaknak rendeltetésük szerint bizonyos ésszerű szükségletek fedezésére fordí
tásában. 

A nemzedgazda még a javak fogyasztásánál is a termelés, a vagyonszerzés 
nagy érdekét tartva szem előtt, különösen a termelő vagy productiv és a ter· 
méketlen vagy improductiv fogyasztást különbözteti meg. 

Termelő fogyasztásnak azt az értékhasználatot, értékemésztést tartja, mely
nek közvetlen vagy közvetett eredménye: az elhasznált értékkel legalább is 
egyenlő értéknek, sőt rendszerint nagyobb értéknek keletkezése, s végső esetben 
a termelő egyén vagy nép valódi jólétének a fen tartása; terméketlen vagy 
improductiv a fogyasztás, ha ez sem új értéket nem szül, sem a termelők 
valódi fenntartásához nem járult. 

A takarékos, mondhatnám rationalis és moralis fogyasztás mellett, mely 
az észszerű és erkölcsileg megengedett szükségletekre sem több, sem kevesebb 
értéket nem fordit, mint e szükségletek teljes kielégitése igényel, a fogyasztás 



elfajulásainál a beteges szenvedélyböl eredő pazarló és fukar fogyasztásánál -
melyet jelenleg már a nemzetgazda is inkább az aberratio mentalis következmé
nyeinek tart - a vagyon megsemmisítésével vagy legalább is indokolatlan nagy 
mérvű csökkenésével jár, - az egészségi érdek valószinüleg szinte nagy szerepet 
játszik, bár még statistikailag megállapítva nincsen, és az orvosok kiváló meg
figyelését közgazdasági érdekből is megérdemli. 

De statistikai vizsgálatok hiányában is, nem csalódom, ha azt állitom, 
hogy az egyén és nép egészségi állapotának javulásával, e gazdasági csodaboga
rak, a pazarlók és a fösvények mindinkább eltűnnek, és csak mint egyes ritkább 
példányok fognak majd a társadalmi életben feltűnni s bámultatni. 

Eltekintve azonban az ép és egészséges emberi erőnek - az értékfogyasztás 
ez elfajulásának megszünése,vagy legalább csökkenése érdekében is - szükséges
ségétől, az emberi életmódhoz tartozó javaknak (a táplálkozás-, ruházat-, lakás
hoz és élvezetekhez tartozó értékeknek) használatánál, fogyasztásánál, melyek 
természetszerűleg javaink legnagyobb részét foglalják magokban, az egészségi, 
sőt még az életérdeknek is nagy és döntő szerepe volt mindig és van jelenleg; 
a mennyiben már az észszerü szükségletek megállapitása mellett csak azok az 
értékek lehetnek észszerűleg ismét alkalmasak szükségleteinket kielégiteni, 
melyek az egyén és nép érzéki-, szellemerkölcsi életét, testi épségét s egészségét 
nem veszélyeztetik. Az élet- s egészségi érdek, már előre is jelezhetjük, a műveltség 
és az észszerű cselekvés terjedésével, mindinkább fejlődik és az élet s egészség 
jövő áldásos szerepe határozottan nagyobb leend, mint a milyennel az birt 
valaha és bir jelenleg. 

Ez elvi álláspont megjelölése után lássuk részletesebben is, mily alakban 
és hol érintkezik az élet- s egészségi érdek a nemzetgazdaságban az értékek 
használatánál, vagy a javak fogyasztásánál! ... 

Az élet- s egészségi érdek a nemzetgazdaságtani alappal nem biró, azonban 
az életben uralkodó nagyon is viszonylagos fogalomnál, a fényüzésnél is nyil
vánul. Ugyanis luxusnak, fényűzésnek tartja az egyén, a társadalom, kor vagy 
hely, mint fogyasztó, az oly értékfogyasztást, mely az általa megszokott érték
fogyasztás mérvén vagy minőségén túl terjeszkedik, vagyis röviden, rá nézve 
egészen fölösleges. 

A luxus nagy viszonylagosságánál s egészen a felfogástól függőségénél 
fogva is - mivel az emberi életmódnál, ehez tartozó értékek, áruk fogyasztásánál, 
az élet s egészségi érdekkel érintkezni kénytelen - már a fényűzés hatásából, 
mint ismertető jelből, nemcsak a fogyasztás mérvére, minőségére, hanem az 
ember s nép érzéki, szellemerköfosi erejére s épségére, egészségére, sőt mivelt
ségi fokára is biztosan következtethetünk.* 

Tény azonban, hogy a fényűzés, mint egészben a fogyasztás, egészséges 
népnel, egyénnél egészséges_, fejlődésére, művelődésére jótékony hatásu, beteg 
népnél a fényűzés is beteg és szervezetének ártalmas leend. Míg művelt népnél 
a fényűzés, az üres fitogtatás helyett, a jónak és szépnek (étel, ital, ruha, butor, 
lakás, fürdő, mulatság, élvezet, utazás, tudománynak és művészetnek) s egyéb 
termékeinknek észszerü, erkölcscsel, f:let s egészségi érdekkel összhangzó, 
állandó biztosításában, . a természetes életrendhez visszatérés mellett, hosszú, 
egészséges, mint kellemteljes életre, főképen szellemi nemes élvezetekre tartós 

* Nem hiába mondja Leroy-Beaulieu legujabb művében ( «Economie politique• 
1888), «hogy a fényil7.és a művészetek atyja; sem a szobrás?.at, sem a festészet, sem a 
zene és ezeknek kisérői, a metszés, lithographia nem fejlőrlhetnek oly társaclalomban, 
mely a fényüzésnek lrncfat üzent!> 

törekv~sben és ez,ek ált;tlánositásában nyilvánul, addig a fényűzés a nép müve
letlell: es hanyatlo koraban, a határtalan anyagi élvezetekben, mértéktelen evés
b~~'. iv~sb~n,, szűkölködő ~selé~eknek nagy számban tartásában jelentkezik, a 
k?l?nfel~ ertekek fog:yasztasánal, a fitogtatás mellett, inkább az árunak külsö
seget, dragaságát, mmt czélszerüségét, jóságát, tehát valódi értékét keresi és 
egé~zben az ember érzéki, szellemerkölcsi erejének hanyatlásában, az oktalan, 
erkolcstelen, az élet- s egészségellenes értékfogyasztásban tünik fel. 
, A ,ró~ai birodalom hanyatlási korának és a középkornak fényűzése, az 
elet, egeszseg, észszerüség, erkölcs ellen elkövetett vétségekről elegendő nagy 
számu példával szolgál.* · 

Igy_ Rómában a ,császárok idejében többen voltak, kik birkanyájaikat a 
drága , b1b?rr~l festettek be,. a h~ztetök, de még a tornyok tetején is, kertet, 
?~lasto~ kesz1t~tte~; Hortensms fáit borral öntöztette, Aesopus szomorújáték
iro I;>~d~g ~endegen:ek eg~ tál ételt adato~t fel, mely neki (sexcentis sesterciusba), 
a m1 penzunk szermt kozel 50 ezer formtba azért került, mivel az Rómában 
éneklésre, beszédre betanított, nagy pénzösszegért egyenként összevásárolt 
madarakból állott. 

IsI?er?te~. C~eopat:.a ~s Caligul~ hasonló esztelen s a nagy vagyonosságot 
fitogtat_o fenyuzese a tortenelemböl is, hogy a drága gyöngyöket borukba föl
oldva itták meg, nem azért, hogy a bort- ízletesebbé, egészségesebbé, hanem 
csak azért, hogy drágábbá változtassák! 

~y, ei;nbe~ek, ,mondta m~r akkor ~elyesen Lucián, még vágyaikat sem képe
sek k~elegiten~, meg ezekben is mellőzik a természetességet. Ily viszonyok között 
n~m ~s volt bamulandó csoda, hogy e korban Apicius a méregpoharat ürítette 
k1, mikor a vagyona pénzértékünk szerint 750 ezer forintra olvadt össze. 

, . Hogy a rend és tisztaság, mint az élet és egészség föltétele, mily nehezen 
vahk általánossá s mennyi akadálylyal kell megküzdeni, míg azok az egész 
társadalomnak s minden egyénnek nélkülözhetetlen szükségévé válnak, erről 
tanuskodnak az ókorban még az athénieknek is feltünt spartaiak tisztátalan
~ága! a _sarkvidéken lakó népek jelenleg is tisztátalansága - kik, részben az 
egalJ miatt, sohasem fürödnek, szellőztetnek, rubájokat zsírral kenik be stb. ; 
a tunguzoknál pedig a szülök gyermekeik taknyát orrtikból, szájokkal szíjják ki 
és lenyelik. Azonban a középkor is me1:1nyire vala hátra e tekintetben, tanusitja 
az, hogy 1342. évben Göttingában különös városhatósági határozattal (statutum
~al) kell~tt megtiltani, hogy a városi tanács pinczéjében, hol az emberek le· 
ul~ek . s iddogáltak, egyszersmind itt szükségeiket is el ne végezzék ! Sőt 
Sz1léz;ában 1571-ben a németek között trágárok társasága vagy mocsok-egylet 
(Verem de: .!Jn.~ather) ala~ult, ama czélból s fogadással, hogy nem mosda
nak .• nem fesulkodnek, nem imádkoznak s a hová csak mennek, mindent be
piszkolnak. Párisban még a 16-17-ik században is az utcza és udvar tiszta· 
sága érdekében szigoru büntetés alatt kellett meghagyni hogy minden házban 
árnyékszékek alkalmaztassanak. ' 

Mily más képe s fogyasztási iránya van a jelenkornak,· mikor a művelt 
népe~nél ~~tal~nos „ szükséggé, sőt szokássá válik a nyarat tiszta, egészséges 
levegőben, JO v1z s furdő élvezete mellett, szóval egészséges vidéken tölteni, a 
fürdőket látogatni, a szabad természetben s általa nyujtott elvezetekben gyö-

':' Láscl bővebben 1874-ben megjele.nt 6 nyomtatott ivnyi érte~ezésemet «A fény-
üzésrőI.. · -



nyörködni, a testet edzeni s így a lelket s erkölcsöt nemesitve, a hosszu, egész
séges s kellemes életet lehetőleg magának biztosítani ! 1 

Minél inkább fogja fel az egyén és a nép az életnek s az egészségnek 
becsét, annál inkább műveltebb s egész fogyasztásában kerülni fogja mindazt, 
a mi életének, testi épségének s egészségének ártalmas. A közegészségi érdekek 
ápolása, »agy elhanyagolása az életkedvre és így a hosszú, munkás életre, az 
öngyilkosságok megszünésére, illetőleg csökkenésére nem csekély mé~vben hat 

· szabályozólag, melyeket a kormánynak s hatóságnak már ez alapon is folyten 
figyelembe venni kellene ! Azért teljesen indokolt _az é!etnek s egé~~s~gn~k 
ártalmas áruk fogyasztását nemcsak belföldön megtiltam, hanem a kulfoldröl 
ily áruk behozatalát s fogyasztását is ellenőrizni s megtiltani. . . 

A nemzetgazdaság s műveltség -fejlődésével mindinkább te1:ied a Javak 
valódi természetének megfelelő használata és közös fogyasztása, mely figye -
lemre méltó különösen azért is, hogy az emberi szükségletek fejlődési törvénye 
szerint a közös használatnak mindinkább növekedni kell, söt ma már meg
győzöl~g látható, hogy a közönséges bérmunkás helyzetén enyhítendő, ez é.getö 
socialis kérdés megoldásában is mint egyik kiváló gyógyszer működik és Jóté
konyan hat a munkás érzéki, szellemerkölcsi erejének fejlődésére is; úgy, hogy 
nemcsak a közlekedési eszközök s intézetek, vasút, gőzhajó, bérkocsi közös 
használata hanem az emberi szükségletek növekedésével a fürdöintézetek, kór
házak, kö~yvtárak, olvasótermek, étkező intézetek, vizvezetés, világítás, fűtés, 
szellőztetés és a többinek közös használata is rendkívül fejlődik; mivel az egyén 
és a nép szükségleteit így olcsóbban és jobban elégítheti ki. Már most, hogy a 
közös használat mellett, az olcsóságon kívül, a minél jobb, tökélyeseb~ ár;i-. 
fogyasztás is biztosittassék, világosan látjuk ismét, hogy az éle~. s egesz,seg1 
érdekek ápolása már ma a közös használatnál elengedhetetlen kovetelmeny
képen lép fel, és a műveltségnek, közös használatnak terje_désével, az jöv~ben 
még inkább nagyobb mérvben fog szerepelni. Azért a mily mérvben te1:ied a 
jónak közös használata, annál nagyobb mérvben is kell a kormány s hat~ság
nak őrködni, hogy az életveszélyes fertőzés, ragályozás korlátozása, eltávohtása 
végett, a kfü;egészségi érdek feltétlenül érvényesüljön, az. olcsóság mellett az 
élet s egészségi érdekek, tehát a valódi jólét is megvalósuljon. 

* 
A productiv fogyasztás előmozdítására szolgáló intézetekhez számítjuk a 

takarékpénztárakat és a biztosító intézeteket is; ez intézetek jótékony fejlöd?
sét, a kedvező élet- és egészségi érdekek szinte érintik és általáb~n a produc~1~ 
fogyasztásnak lényeges feltételét is képezik; nemcsak azért, a mmt a t~rmel~s~ 
részben kimutattam, hogy a kedvező közegészségi állapot, a, t~arek?ssag1 
alap és takarékossági erély fokozására hat, hanem főképen azert. is, ~nvel a 
tőke gyüjtésére, productiv alkalmazására, a termelésre, ~öt ,a b1zt~s1tá~nál! 
különösen az életbiztosítás terjedésének egyik legfőbb feltetelere, a b1ztositás1 
dij leszállitására is hat !· 2 

1 Lásd bővebben: 1874-ben hat nyomtatott iven megjelent, «A fényüzésről» irt érteke· 

zésemet. , ' , k ké ődé élő 2 Mennyire összefügg a közegészség~ á~apottal a takarékossag es . tő e ·, pz s, . 
például szolgál a kedve7.őbb közegészségi allapotnak 01:vendő Francziaornza~ról Le~oy
Beaulieu franczia nemzetgazda következő határozott nyilatkozata : «a franczrn polgarok 
között nem ritkaság, hogy általában az évi takaritmány az é\i jövedelem negyed.ét, har
madát, sőt némelykor még felét is képezi.» 
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Ebből ismét a közönséges szegény bérmunkás huzhatja majd a legna
gyobb hasznot, mert minél nagyobb gond fordittatik, a ~özegészs~gi, állapotra, 
a személy- s vagyonbiztonságra, a munkást é~·het~ ve~ze~~ nag?'s.~gan~k c~ok
kenésére annál inkább csekélyebb leend a biztos1tás1 d1J, az evJamdek, elet, 
házasság'. özvegytartás, orvosság, betegség, baleset, m1:1-nkaképtelensé~, aggk?r, 
halál temetés eseteiben való biztosításnál, sőt annál mkább fog a mmdenfele 
bizto~itás is terjedni, mi, mint productiv.te1:melé,s az_ért i~. f°.n.tos, .mivel általa a 
nemzetgazdaságban számos érték tartatik fen? es tobbs~o:·osi~tet~k. , , 

Tehát a közegészségi érdek ápolás::t, az cgetö soc~ahs kerd~s mego}~,asa
hoz, a bérmunkás helyzetének javításához, még e teJ4ntetben IS, ~ozzaJa:·ul, 
az államnak és társadalomnak, fenyegető nagy anyagi megterheleset hataro-
zottan csökkenteni fogja. · 

De nem kevésbbé fontos a munkáskérdés könnyebb megoldásánál, a 
·fogyasztási egyletek, vagy szövet~ezetek létesítése, k~önöse]) oly cz~~ból: hogy 
a munkás egészséges, valamint JÓ árukat (élelmet, italt, !uszert, tuzelöszert, 
ruhanemiit, butort stb.) nagyban megvásárlás által, olcson megszerezhess~; 
ily egyletek a munkásokat a csalárd eladóktó~ m~gó_;ják, lehetővé válik, lns 
bérökböl is, többet, jobbat s olcsóbbat vehetm, lns aldozat mellett, nagyobb 
jólétnek örvendeni! 

Szintén nagy változást idézne elő ez elégedetlen, egész műveltségünket, 
állami jólétünket folytonosan fenyegető elemnek, a kö~ö?séges , ~érm_un~ás
osztálynak átalakításában is ha a társadal?m,_ állam és h~tosa~, olcso, es ~g~s~s~ges 
munkásházak, vagy legalább olcsó és egeszseges munkaslak_aso,k letesitesero~ ~ 
legczélszerübb módon gondoskodnék és egyáltalában n_em tu:ne me~ az ~gy~n~ 
s közegészségi érdekeket veszélyeztető lakásokat, ezaltal, es ~ kozegeszseg1 
érdekeknek itt is érvényesülése által, a munkás megkedvelne az otthont, a 
családi erkölcsi életet emelné a munkásnál az élethez, a jelen társadalomhoz 
·s álla~i rendhez ragadzkodást, a jelen jólét ellenségéből, valósziüűl~g a kö~
egészségi érdekek szigorú ápolása mellett, a bér~u11:kásosztály, .. ~z ~llam es 
társadalom éppen oly erős oszlopává válnék, mmt _Jelenleg a foldbirtokos-: 
tőkés-, vállalkozó osztály, vagy az ipar kereskedelmi osztály, vagy a szellemi 
munkás osztály! .... 

Végre, a nép élet- s egészségi érdeke, a javak fogyasztásában, nagy jelen
tőségi.i. gazdasági válságot (crisist) és az állami fogyasztást, avagy az állam 
pénzügyét is közelebbről érintheti. . , , 

A nemzetgazdasági válság alatt, a nemzétgazda, a Javak termelese ~s 
fogyasztása között szükséges, söt nélkül~z~et~tl~n ~gyensúlypak. felbo~ril~
sát, és ennek folytán, a forgalom megakadasat ert1; nemelyek ismet, a v~Is~g 
kitörésének első hatásából indulva ki, gazdasági crisisnek (krachnak) tartJak a 
nemzetgazdaságban számos termelési vállalatnak hirtelen s tö~eges ~ze~é?
képtelenségét, s innen eredő adás-vevés fennakadását, ez által pedig, az mgo es 
ingatlan javaknak bizonyos ideig, nagy értékenyészetét. 

A műveltségtől, és. ezzel kapcsolatban fejlődött közegészségi állapott~l, 
nem csak az függ, hogy a crisis a nemzetgazdaságban mily mérvb~n pu~ztit, 
hány milliárd érték enyészik el, hanem a nép élet- s egészség erdekemek, 
létének nagy mérvben veszélyeztetése, - pl. a járványok elhanyagolása, nagy
·mérvü terjedése, gyakorisága által - a kedvezőtlen közegészségi állapot, egye
nesen maga is oka lehet, a nemzetgazdasági cr~sisnek, a .nemze.t~t . érő na?y 
anyagi-szellemerkölcsi vagyonvesztesé?nek; bel~ove.tk_ezhetik a c1:is1s v~gy .. (v~l
ság) a termelés és fogyasztás egyensulyának rogton1 megzavarasa nelkul is, 
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azáltal, ,hogy a na~ymérvü halálozás útján, a nép vagyonának nagy része egé
s:;,e~ mas ,te~·melók. és egészen más fogyasztók (örökösök) kezébe, birtokába 
k~rul, ,teh~t i~ ~ ~irtelen bekövetkezett, új vagyonmegoszlás á.Ital is; sőt a 
n_ep. erötelJes erzeki, szellemerkölcsi ereje még a válság lefolyásának idejére, 
ro".1de~b vagy hossza?,b tartamára, s így az értékpusztitás mérvére is nagy 
befolya~t gy~korol. A Jarványon kívül, mely az egyén és népérzéki erejét hir
telen ~a~adJa meg, v~nnak és lehetnek oly közegészségi bajok is, mint pl. a 
~~rph1111s?1us, ~l~oh?hsmus, nicotinismus stb„ melyek lassú, nem oly pusz
tito, de,aze~·t megis kisebb-nagyobb gazdasági s egéE<zségi crisisnek okai; 6l'16k-
1;1ek el~avohtását vagy l~galább korlátozását majd a jövő, fejlődő, közegészségi 
erdek is megparancsolm fogja! 

Az ~lla~i Jo.~as~tás vagy államháztartás, vagy pénzügy alatt oly érték
fol?Yasztas, kulo~osen,Javak ~zerzése s kezelése értendő, melyet az államkor
:i;a;ny, „az áll.a1?i cz,el, vagyi~ .a személy- s vagyonbiztonság létesitése és a 
Jül~t elom_?zditasa ;eget~ v~losit meg; már az életbiztonsági czél megvalósi
tás,ana~ k?teleze.ttseg~ eleg~_e u,ta! az államháztartás, államgazdaság és a köz
eges,zse~ erdek~mek osszefuggesere, azonban az élet és egészségi érdek érinti 
a penzugyet meg más tekintetben is. 

~z államcz~l r:iegv~.Iósit~sa, bizonyo~ értékbevételt kíván, mely czélszeri1 
kezeles mellett rnmet czelszeruen az állami czélra az állami kiadásoha fordit
~ató. Az állami be".étel ~?yik legtekintelyesebb forrását ké;ezi jelenleg az 
~!la~polgá~·oknak n:mdenfele fog~alk~zásukb?} eredő jövedelme, melynek egy-
1~szet az ,all::im. ado, re.gale, s illetek alakJaban, az egyéni s közgazdaság 
serelme nelkul, Jogosan igényelhet. 
... De, a ~olgárok jövedelme, akár értelmi, akár közönséges munka, akár 
fold, ~az,, töke, akár. őstermelés, ipar s kereskedelem útján keletkezzék, mit 
fent e_le.g ~eszle~e~~1 kim?ta~tam, az egyén s nép munkaképességétöl, jövedelem
s~e~·~e.~i k~pesseg.etöl, ez i~met az eg.}'.énnek s népnek élet-testi épség és egészségi 
e~eJeto! f?gg; mivel pedig rendszerznt az állami kiadások is a polgárok fizetési 
~epesseg?~ez, alkal,m~zand~k, s?t ,a kiadások megállapitásánál az állampolgá
l~~ fiz~_tesi kepessegenek ~?velesere kell állandóan törekedni, és az egyes pol
ga1~k JO.ve~elme, a~, államJoved.elem, leg~~gyobb s legbiztosabb forrását képezi, 
~sa~ tei.meszetsz~ru, hogy a .kozegeszsegi állapot, az államháztartás legfőbb 
feltetele17·e, a ?eve~elek,re. ~s kiadásokra, nagy és szabályozó befolyást gyakorol. 
, . A~ el?t- es egeszsegi erdek, a fogyasztási, különösen az indirect fogyasz

tasi adok es a vám sarkelveit is érintik. 
, Ugy~n~s rationalis és pénzügyi érdekből, indirect fogyasztási adót oly 
a~·u~r~ _(e!·tekre) alkalmazm. nem lenne szabad, melyek a valódi életszükség 
kielegiteser~, ok;etetlen. forditandók. A~ért jelenleg a Msfogyasztási főképen 
n~gy .terh~l? ado, bárn;iily alakb,a1;1 sem md?kolt, mivel az emberi élet s egész
seg biztositasára, a legiobb táplaleknak tartJa a vegytudománv is. 

A fokozatos, vagy progressiv adóláb alkalmazásai az általános és direct 
~ogJ'.~~~tá?i adónál,, az i~~zságos adózás ~ö.vetelményének megfelelöleg, szinte 
a , kulonfe!e i:agysag:~1 .. Jo.~edelem, szerzes1-, vagy fizetési képességhez, tehát 
vegeredmenyeben, kulonosen a munkásnép keresetének megadóztatásánál az 
egészségtől van feltételezve és a közegészségi állapothoz van kötve. ' 

. ~ termelés fejlődésének, egyik alapfeltételét képezi, a nyers vagy ipari 
te~meke~ ~olyto,nos n~gy el~elese v~gy elf??Yasztása.Ha t~hát, a nagy közönségi·e 
n?zve, a Kulonfele áru szakismeretenek hianyában, az áru hamisítás mecwátlása 
vegett, vagy élet és közegészségi érdekből (élelmiszereknél, italoknál,"'; ruhá-

zati czikkeknél, stb-nél), a szigorú, folytonos s ingyenes árúszemlék tartása, a 
vásári, vegykísérleti állomásokr szervezése jelenleg már a nemzetgazda;;ágtan 
elengedhetetlen követelményeképen szükségesek, nem kevésbbé szükségesebb 
a vámkezelésnél, és ebből eredő jövedelem biztosításánál - bármily vám
rendszer alkalmaztassék is - a behozott ámknak közegészségügyi szempont
ból pontos megvizsgálása, ellenőrzése. A haszon, a nyereség biztosítása, még 
a belföldön is, a termelőket, a kereskedőket, - polgártársaik egészségével 
mitsem gondolva,- bünös és büntetendő cselekvényekre ingerli,mcnnyire köny
nyebben és lelkiismeret fordulása nélkül követi el azokat a külföldi termelő 
vagy kereskedő, ha tudja, hogy életveszélyes vagy egészségtelen áruját nem 
saját polgártársa, hanem idegen, külföldi ember, sőt talán épen ellensége fogja 
elfogyasztani. A vámok kezelésénél, sokszor a fenforgó nemzetgazdasági vagy 
pénzügyi érdek mellékeslehet, de a közegészségi érdek mindig nagyobb figyelmet 
érdemelne, a nép anyagi, szellemerkölcsi jóléte, sőt a személybiztonság szem
pontjából is. 

IV. 

Ha az egyéni- és közegészség a magán- s közgazdaságra és tényezőire ily 
nagy és szabályozó hatást gyakorol, - a mint e nemzetgazditságtani elemzé
semböl világosan észlelhető, - akkor csak természetszerü, hogy már ez ala
pon is az egészség, a népesség állandó s változó állapotára, az úgynevezett 
népesedési politikára lényeges befolyást gyakorol és ebben is kiváló szerep
pel bír. 

Mellőzöm a népesség jelentőségére vonatkozó különféle elméletnek meg
vizsgálását, melyek a népesség nagy számában, majd a nyomban keletkező nagy 
jólétet, majd ellenkezőleg az okvetlen jelentkező nyomort keresi s véli érvé
nyesülni, majd a népességet a nemzetgazdaságban oly érzéki, a természet tör
vényének alávetett tényezőnek kivánják csak egyedül tartani, a mi a jólét 
növekedésével önmagától nő, a jólét csökkenésével ismét önmagától apad és 
így a népnek, mint a nemzetgazdaság alanyának állapotát, létét, a kormány, 
hatóság kiváló figyelmére érdemesnek alig tartják. Ez elméletek megbírálásá
nak mellőzése mellett azonban, ném mellőzhetem az egyéni- s közegészség
nek azt a jelentőségét, melyet az a népesség absolut és relatív számára, vagyis 
a létszerekhez való viszonyára, valamint a népesség állandó viszonyai (nem, 
nemzetiségen, valláson kívül) közül,'az emberi korra, foglalkozások választására 
s egymáshoz viszonyaira, a müveltségre és erkölcsre és a népesség változó 
viszonyaira, különösen a házasságok számára, születésre, halálozásrn, a be- és 
kivándorlásra és mindezek százalékainak emelkedésére vagy csökkenésére gya
korol; de nem mellőzhetem azt sem, hogy a közegészség, mily mérvben érinti 
az észszerü népesedési politika ama betöltendő követelményét, inkább eszmé-
1!-'#~t: hoqy ~z álla_~ban élő legnagyobb népesség, mindig a legn,agyobb anyagi 
Joletben is reszesül7on ! .... 

Mivel azonban az egyén és a népesség nem tekinthető csak egyszerüen a 
gazdaság alanyának, vezetőjének, - a kiért s kedveért a gazdaság létezik, -
hanem a nép, a nemzetgazdaságban a fogyasztó és termelő elemet is egyszers
mind képezi, gazdagságától, anyagi jólététöl, az ép és egészséges nép számának 
nagyságától és müveltségétöl, az állam politikai hatalma, sőt állandó szellem
erkölcsi léte is függ, a népesség szaporodását vagy csökkenését nem lehet egé
szen s egyedül a természet törvényére annál kevéHbbé bízni, mivel a népesség 
életmódja, ebből folyó közegészségi állapota, száma, viszonyai, a gazdasági fej-
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lödés, jólét és müveltség külső, de' biztos ismerteto jelének is bizonyult, és a jó 
kormányzatban a népességre vonatkozó statistikai adatok ma már egészen 
nékiilözhetetlenek. 

Azért a népesség fennt jelzett állandó s változó viszonyainak okai, -
melyek mindössze a népesség közegészségügyi állapotában összpontosulva, az 
anyagi jóléten kívül, a közegészségi állapot kedvező vagy kedvezőtlen alalm
lásához képest, majd kedvezően, majd kedvezőtlenül alakulnak - a kormány 
által folytonosan nagy figyelemmel ksiérendők, s a közegészség czélszerü 
népesedési politika megvalósulása végett, továbbá egészséges, ép, gazdag 
és mívelt és így hatalmas népnek létesülése érdekében is, az állam által 
mindig gondos ápolásban annál inkább részesítendő, mivel a létért való 
küzdelemben, az egyénnek s népnek valóban egyik legerősebb fegyverévé 
válik! .... 

A közegészségnek a népesedési politikában imitt jelzett elvi álláspontjá
nak indokolása után csak természetesnek kell tartanunk, hogy a népességnek 
absolut száma, az alsó müveltségi fokon, nemcsak kicsiny, hanem a népesség 
viszonylagos száma, vagyis a nép száma az állam földterületéhez és az általa 
nyujtható létfentartási eszközökhöz képest is csekély; tehát az alsófokon, rövi
den az úgynevezett gyér népesség nyilvánul és a népnek növekedése is felette 
lassú; mivel a népesség növekedését, a személy- s vagyonbiztonság és erkölcs 
fejletlensége (különösen mértéktelenség, éhség, ínség, járványok, gyakori bete- • 
geskedések, nemi ösztönnel visszaélés (soknejüség, sokférjüség, nőközösség, 
magzateliizés, kéjelgés stb.), szóval a közegészségi intézkedések hiányából szár
mazó nagyobb halandóság erősen meggátolják; ez által pedig az államnak 
egészben gazdasági s politikai gyengeségét, az általános műveltségnek hiányát 
is szüli. 

Jól mondja Sismondi franczia nemzetgazda, a népességszámnak az állam 
terület által nyujtható létszerekkel szükséges viszonyára vonatkozólag: <1A föld 
'elnyeli azokat a gyermekeket, a kiket a föld táplálni - és én még hozzá teszem 
a nép ápolni - nem bír)) ... 

Nem leend fölösleges, e hosszú elméleti fejtegetés után, államunk élet
egészségi s közegészségi állapotának némi megitélhetését megkönnyítő, érde
kes, de szomorító népesedési statistikai képét is megszemlélni. 

Ezer esztendős ittlétünkben, a népesség nálunk 20-25 évi átlag szerint 
alig szaporodik évenkint 0·59-, mások szerint 0·850/o-kal, az 1870-1880-ig átlag 
szerint pedig csak 0·130/o-kal; mígaművelt nyugati államokban ugyanez alapon 
a népesség évenkint átlag 1 ·80/o-kal növekedik; ha népünk, mint 1870-1881-ig 
terjedő idő alatt, 1 ·440/o vagy évenkmt 0·130/o-:-0·140/o-kal szaporodnék, még 
akkor közel 400 év kellene, még népességünk így megkétszereződnék; Angliában 
pedig már 48 év alatt kétszereződik meg * és míg a magyar állam 5884 D geo
graphiai mérföldnyi területen (vagy 322,285.27 0 kilométernyi területen) a?so
lut népessége jelenleg kerekszámban 16,500.000 lélekre rúg, addig Belgrnm 

::: Wappiius szerint a népesség megkétszereződik: évi 0·20°/o szaporodás mellett 347 
év alatt, évi 1 °!o szaporodás mellett 70 év alatt, évi 20/o szaporodás mellett 35 év a~att, 
évi 4°/o szaporodás mellett 177 év alatt. A legutóbbi 100 év alatt 1785---1885, a magyar 
állam volt 9 milliónyi népessége csak 6 millió 500 ezerrel szaporodott, tehát nem két
szereződött meg ; holott az európai nyugati államokban, az utóbbi tapasztalatok szerint, 
már rendszerint 70 év alatt megkétszereződik, Angliában pedig 1801-1881, tehát 20 évvel 
rövidebb időszakban a volt népessé" 8 millió 800 ezer megháromszorosodott, tehát 15 millió 
900 ezerre emelkedett. 
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2!:>,456 0 kilométernyi területén 5 millió 519 ezer absolut népesség él. Ellen
ben az osztrák állam 299,984.2 O kilométemyi területén 22 millió lélek képezi 
az absolut népességet. Míg nálunk egy D mérföldre 2600-3000, vagy egy
egy négyzetkilométerre 48 lélek esik, addig Belgiumban ugyan ily területen 
7000-9000 lélek, illetőleg egy négyzet kilométeren 187 lélek lakik, az osztrák 
álamban pedig 3500 lélek, illetőleg 74 lélek él, még pedig nagy része guda
gabb s míveltebb állapotban; úgy hogy l\fagyaror,;zág gyérnépességére nézve, 
Európában a 11-ik helyre jut. 

Gyérnépességün k tartóssága,( elegendő házasság,vagy esketés (átlag évenként 
135 ezer) kedvező születési százalék mellett is) ugyanis 22 lélekre esik nálunk 
egy születés és évenkint (1881 szerint) 687 ezer születve, a születés a népszám 
4·390/o-ának felel meg, és e tekintetben Magyarország az európai államok közt 
már a 3-ik helyet foglalja el; csak Oroszország mutat fel nagyobb arányt 
(4·950/o-ot ;) általában nem csodaszerü tünemény, mikor a halandóság kivált 
a qyerm.ekhalandóság nálunk állandóan rendkívül nagy. 

Az ~.880-iki népszámláskor betegen találtatott összesen 198,350 egyén, tehát 
a népességnek 1 ·40/o-a. A budapesti munkás egylet pontos tapasztalata szerint 
évenkint egy-egy tagra 5-6 betegedés esik, mely szám az egész munkásnépre 
alkalmazva, nem fog valószinüleg nagy változást feltüntetni. A betegség tar
tamából indulva ki, a hevenykórokra - ide értve a két hónapig szenvedő
ket is - esik 29·20/o, az idült bajokra 70·8. Az 1000 megvizsgált ujoncz közül 
hadképesnek találtatott nálunk, még 1871-ben 39·2, 1880-ik évben már csak 
18·5°; o, úgy hogy e rendkívül hanyatló egészségi állapotot és a népesség ked
vezőtlen fejlődési százalékát tünteti fel. A közegészség elhanyagolását tanusitja 
még a közegészség fentartásához nélkülözhetlen egészségügyi szervek cse
kély száma is. Nálunk 1419-1500 lélekre jut egy orvosi személy (ideszá
mítva a sebészt és bábát is), az osztrák államban már 903 lélekre jut egy 
orvosi személy; nálunk 15,714 lélekre, az osztrák államban 6611 lélekre esik 
egy gyógyszertár. 

A magyar államban 305 ezerre rúg általában a halálozások abszolut 
száma; 1880-ban azonban 500 ezer volt a haláleset, a járványokban elhuny
tak pedig nálunk a holtaknak 2·50/o, sőt 50/o-ára is tehetők; míg nálunk átlag 
~9 lélekre esik egy haláleset, addig az osztrák államban csak 35 lélekre esik egy 
haláleset, egész Európában pedig átlag 40 lélekre, sőt a-- müvelt nyugati álla
mokban 50 lélekre esik egy haláleset. Nálunk tehát, világosabban szólva, 100 
élő után esik 3·83 halott és így nincsen Európában állam, melyben a mienk
nél nagyobb a halálozás; mert nálunk 1000 élő lény után 16·4 O/o-kal több hal 
el, mint Angliában, vagyis egész népünk után 256,530-al több hal meg, mint 
elhalna, ha a halálozási arány Anglia halálozási százalékára (100 élő után 
2·190/o halottra) sülyednék le. Igy aztán a halálozási százalék ily leszál
lása mellett, egy év alatt népünk nagyobb mérvben szaporodnék, csak a 
haláltól megmentettekkel, mint jelenleg 10 év alatti szaporodásunk, mely 
1870-1880-ig terjedő évtizedben csupán 226 ezer lelket tüntet fel. 
A 0-5 évig elhúnyt gyermekek száma az elhúnytak 500/o-ára, vagyis 
felére rúg; 0-15 évig elhónytak száma pedig 60·21 O/o, más művelt nyu
gati államban 0-15 évig terjedő gyermek és serdült korban elhúnytak 
száma, az elhúnytaknak csak 40-0/o-ára, sőt Irland s Francziaországban 25·55, 
illetőleg 26'480/o-ra rúg: a gyermehalandóságban csak Oroszország halad min
ket túl, és egészben a nagy halandóság tekintetéből, Magyarország az európai 
müvelt államok között majdnem az utolsó helyet foglalja el. Míg nálunk az 
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átlagos.életkor 25 év, Britanniában 261/2 év, Poroszországban 27 év, Franc,zia
országban 31 év; a 20-tól 60 évig élő, tehát a munkaké~es korban l~vők sz~ma 
pedig az európai külföldi államokban 48·82, sőt 49-ig emelkedik, addig a 
20-60 évig terjedő korban él nálunk a népesség 48·140/o-a. 

Míg nálunk az aggkort (a 60 éven felüli kor) a népesség 50/o-a éri el, az 
európai államokban a népesség 7·730/o, sőt némely európai államban 80/o-a 
éri el az aggkort; tehát 2·72·, sőt 30/o-kal vagyunk hátrányban egyéb európai 
államokhoz képest. 

A gyakori járványok, malariás vidékeink, szóval elhftnyag?lt közegészségi 
állapotunk mellett, a gyér népeRség növeléséhez járul még UJabban a folyto
nosan emelkedő kivándorlás is; míg az 1870- 1880-ig tei:jedő évtizedben, az 
évi kivándorlások száma alig érte el a 7000-et, ma már 20 sőt 25 ezerig emel
kedik a statistikailag is megállapitható szám. 

A kivándorlás egyenes megakadályozása által ezen segiteni alig, sőt nem 
lehet; jól mondja ene vonatkozólag Say: rnz elégedetlen nép kivándorol, ha 
a kivándorlást meggátolják, még sír száján át is>>. A kivándorlás meggát~ásá: 
nál czélszerii.bb az illető vidéken megfelelő termelési vállalatot, ipart létesitem 
és egyszersmind a gyér népességen áttelepités által segiteni; hisz nálunk az 
ipar intensivebb fejlődésének, egyéb közgazdasági hibákon kívül, a gyér 
népesség és különösen a közegészségügy elhanyagolása is képezi egyik lénye-

ges okát. , . , , . , , ' k" 11 k··1 . " 1 , A hanyatlo korban ISmet a nepesseg, az erze i sze emer o csi erone { es az 
anyagi jólétnek fogyása (szegénység, erkölcst.el.e~ség, ~ k?zegészs~gi, ál:apot erős 
hanyatlása) következtében csökken és az eddigi allami, tarsadahm let es müvelt-
ség felbomlásához vezet. . . , , , . " , 

Egészen más alakban Jelemk meg a nepesseg a gazdasagi muveltseg 
magasabb fokán különösen a virágzó korban, mikor az erőteljes népesség 
folytonosan, s a létszereknek megfelelően növekedik; miv~l .~ :1-ép .szapor?dá
sának fent jelzett nagy akadályai csökkennek, az anyagi JOlet novekedik, a 
nemzeti vagyon a társadalom tagjai között nagyobb mérvben s arányosabban 
oszlili meg, az egészséges, jó életmódhoz szívós raga~z~odás, c~é~~zer~ köz
egészségi törvények pontos végrehajtás~ á~t~l, .. a halando~a9 ~endkrv:Ul ~so~ke~, 
sőt nem lehetetlen, számos gyakorlati lni.lonosen Amenkabol eredő peldakbo~ 
igazolható is, hogy a nép nagy szaporodási képességénél (az embe~ erős ne?11 
ösztönénél, a család alapitásához nagy vonzalmánál, a gyermekek iránt hatar
talan szeretetnél) fogva, teljes anyagi jólét, ép érzéki- s erkölcsi erő mellett 
25-30 év alatt már megkétszere.ződhetik. * Ezer éves ittlétünk alatt, mit és 
mennyit vétettünk mi a multban, az élet- s egészség érdeke ellen.' ezt g'f_ér 
népességünk, mint esemény s gazdasági .. tünemény, el~gg~ fel~üi:te.ti; de ~iJe: 
löli egyszersmind azt is mit kell tennunk az erőteljes ep erzeki s erkolcsi 
népünk kedvezőbb szám'ának, a jövőben megvalósitása végett.i ugy~nis a.z ép 
érzéki s erkölcsi erőnk folytonos fentartása, s az alapos :;zakmuveltseg teiJesz
tése mellett, a nép anyagi jólétének, kereseti képességének, szóval e~ész nem
zetgazdaságunk emelésére és közegészségi állapotunknak valahára telJ eS erőnk
ből javitására kell törekednünk ! .... 

* Ha ez elvet és számos esetben megvalósult tapasztalatot szigoruan és számszerü 
pontossággal mindig érvényesnek nem tarthatjuk is,. ani;iyi az~nban bi~~nyos, ho197 a 
népességnek nagy hajlama van gyorsabban növe~edm, .. mmt a l~tfentartas: s.zerek, es e 
nagy szaporodási képességgel szemben, az ember eszszeruségében es szabadsagaban hatal
mas ellensulylyal (erővel) is bir. 
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Dc-azért egyénileg sem szabad megfeledkeznünk egyik külföldi nemzet
gazda által hangsúlyozott aranyszabályról sem, hogy oly gyermeknek létclt 
ne adjunk, kit hasznos polgárrá nevelni, s addig kellőleg eltartani nem 
birunk ! . . . . mert a gyermeknemzés e feltétel nélkül, lelkiismeretlenség és 
a társadalom ellen is elkövetett nagy bűn lenne! .... 

Végre közgazdasági szempontból a közegészségnek még nagy szerepe van 
a szegénységnél és a szegény ápolásnál is; mivel az államra és társadalomra 
nézve nem lehet közönyös, mily nagy a népnek az a száma vagy része, mely 
a valódi létfentartáshoz nélkülözhetlen szereket (az emberí léthez okvetetlen 
szükséges értékeket) saját keresményéből vagy jövedelméből fedezni nem képes, 
tehát alamizsnára (az ember jó szivéből eredő adományra) szorul. 

Már pedig a szegénység okainak legnagyobb része, épen az ember érzéki 
s ebből származó szellemerkölcsi erő hiányaira, fogyatkozásaira vezethetők 
vissza, és tényleg sokszor ezekből erednek; a mi az emberiségre, államra, tár
sadalomra és családra nézve még fájdalmasabb, az, hogy a természeti átörök
lés törvényénél fogva, a szegénység több oka határozottan s egészen a sze
gény hibájául fel nem róható, ezért igazságosan felelősségre nem vonható. 
Ilyenek az érzéki, szellemerkölcsi hibából eredő okok (vakság, süketség, néma
ság, testferdültség, nyomorékság, bizonyos kínzó nyavalyák, betegség, hülye
ség, őrültség, az erkölcsi hibából ismét restség, könnyelmiiség, részegség, pazar
lás, mértéktelenség, játékszenvedély, stb. szegénységi okok). 

Az államban ez okok mily jelentőségüvé válhatnak, tanusitja az, hogy 
már nálunk is az alamizsnából élők száma a 95 ezret meghaladja, a testi, lelki 
hibában statistikailag megállapítható szenvedőknek száma a 70 ezret megha
ladja, ez pedig az európai egyéb államokhoz képest nagyon kedvezőtlen. Igy az 
1880-iki számadatok szerint, kerekszámban találtatott vak 19 ezer, süket-néma 
21 ezer, elmebeteg 13 ezer, hülye 18 ezer. Ugy hogy 10,000 lakos között míg 
nálunk Magyarországban ily fogyatkozásban szenvedők száma 46· 1, Ausztriá
ban 42·7, Németországban 41, Francziaországban pedig szinte csak 41-re· rúg. 

Mily nagy az erkölcsi fogyatkozásban szenvedők (a moral insanitik) száma, 
fájdalom, már statistikailag meg sem állapítható, nagy mérvben elterjedése 
miatt s önbevallás hiányában; de számszerü kimutatás nélkii.l is tudjuk, hogy 
az egyéni- s közerkölcsről, a helyes nézet és észszerü felfogás, az utóbbi évtized
ben. a társadalom és állam minden rétegében erősen szaporodott rossz példa 
hatása alatt, annyira sülyedt, hogy az egyéni, testületi, társadalmi s állami 
tiszta erkölcs valódi léte, tényleg folytonos veszélyben forog. 

A szegényügyi politikának első s legfőbb feladatát képezi, ez okoknak 
nem csak csökkentése, gyengitése, hanem minden czélszerünek bizonyult esz
köz alkalmazásával, azoknak végleges megszüntetése is. 

Ily czélszerü eszközökhöz számítjuk pedig, a munkaképtelen szegények 
számára, különféle jótékony és egészséges intézeteknek - mint aggokat, vako
kat, siketnémákat, hülyéket, betegeket, őrülteket, szegény beteg, pólyás, elha
gyott árva gyermekeket, részint ápoló, részint nevelő intézeteknek - létesíté
sét és az élet-egészség követelményeinek megfelelő fentartását, továbbá a nép 
érzéki, szellemerkölcsi erejének gondos ápolását s kifejtését (főképen az emberi 
életmódban, az egészségi szabályoknak pontos megtartását és a közegészségi 
érdekeknek mindig szigoru megóvását) és a hosszu élet, ép test és egészség 
nagy becsének általános öntudatos elterjedését és kellőleg biztositását. 

Azért csak helyeselnünk kell Garnier József, nagy franczia nemzetgazdá
nak a nyomorra vonatkozó nyilatkozatát, mely hasonlóképen így szól : Az ínség 
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vagy a nyomor kikerülésének legbiztosabb eszközei: az embeTi munkában 
foglalt erélyesség (energie), a productiv erő vagy hatalom növelési eszközeinek 
folytonos megszerzése (oktatás, erkölcs, kedvező termelési viszonyok létesitése, 
stb. által), a javak fogyasztásában okosság és mindenféle alakban nyilvánuló 
előrelátás, (különösen az egészség gondozásánál, az okszerü gazdaságnál, a 
házasságkötésnél i;stb.-nél). 

*** 

Befejezés. 

Ha már most befejezésképen visszapillantunk a közegészség szerepének a 
nemzetgazdaságban imitt inkább jelzett részletes elemezésére, végeredményül 
kimondhatjuk, hogy az élet-testi épség s egészségi érdek, a közegészség, az 
ember és nép egyéni s társadalmi lételével, személyiségével, mint jogainak 
alapjával, a javak termelésével, a társadalom tagjai között helyes megoszlásá
val, a javaknak czélszerü fogyasztásával, a népesség kedvező számával, szel
lemerkölcsi fejlődésével, a miveltséggel legbensőbb összefüggésben jelentke
zik; jó nemzetgazdasági, pénzügyi, művelődési, sőt hadügyi politika, jó köz
egészségi politika nélkül, nagy sikerrel nem gyakorolható s kellőleg soha sem 
érvényesithető ! .... 

Ha tehát az államkormányzatban, az állam egyes kiválóbb egyéb érdekei 
s ágai, önálló egységes, valamint erélyes képviseletben s különös gondozásban 
részesülnek, az illető szakképzettségetigénylő ministerek s államtitkárok veze
tése alatt kellőleg érvenyesülhetnek, jogszerüen kérdem, nem lenne, e szüksége
sebb, az élet, testi épség, s közegészség érdekeinek egységes, önálló, erelyes és 
teljes képviseletéről és szakszerü ápolásáról gondoskodni t. i. a központi kor
mányzásban, ministeri vagy legalább is önálló felelős államtitkári szervezetet, 
a helyi viszonyokat ismerő tanácsadó, képviselő, kerületi állandó szerveket, az 
orvosi kamarákat, kapcsolatban kerületi egészségügyi felügyelőkkel s megye, 
város, sőt nagyközségenként pedig tényleg s erélyesen müködő közegészségi 
bizottságokat, kapcsolatban tiszti orvosokkal, vagy legalább egyes közegészségi 
őröket létesiteni, akkor midőn ez érdek, minden egyéb ér<leknek, mint láttuk, 
alapját s nélkülözhetetlen alkatrészét képezi és a mikor egészben az ember s 
nép érzéki erejének és ezen alapuló szellemerkölcsi erejének épségben, egész
ségben, minél hosszabb i<leig fentartásáról és kellő biztositásáról, tehát a 
magyar nemzet s haza létéről van tulajdonképen a szó, végre mikor termé
szettudományi szakismeretek lassú s általános elterjedésével ez életveszélyes 
közegészségi bajaink gyors és kellő orvoslásban nem részesülhetnek, sőt még 
nálunk hiányzik a magasabb müveltség is, mely a közegészségügy jelentőségét 
felfogni s követelményeit teljesiteni képes, és mikor a jó kormány legneme
sebb feladatát képezi, a közegészség érdekét kezében levő minden hatalmi 
tényező teljes felhasználásával a nép javára kellőleg érvényesiteni? .... 

A közegészség és nemzetgazdaság és mindkettőnek tanai között levő benső, 
sőt kölcsönös összefüggést, mint régi meggyőződésemet, a közegészségi érdek 
üdvös és nagy közgazdasági jelentőségének részletes kimutatása által, nem 
egyedül az orvosok kedveért és jogosult önérdekeiknek megfelelő kielégithe
tése végett jeleztem, se nem azért irtam ez értekezésemet, mivel teljesen osz
tom s követem Chyser Cornélnak, mint a XXIII. temesvári nagygyülésünk 
alelnökének, közegészségi bajainkról tartott értekezésében kifejezett meggyő
ződését : <1 Mindaddig még pa.pjaink, tanitóink - hozzáteszem községi jegy-

i> 

565 

zőink - és ~üv~ltebb osztályunk, az egészségről és közegészségtanról, kellő 
f?galo~mal b1rm _nem __ fog~ak, ,é~ a _napi s~jtó a közegészségi kérdéseket szel
lőztetm n.em fog.Ja, kozegesz~eg1 v1szonyamk i:endezése nagyon lassan fog 
h.?'ladha~m .... , >> hanem azert vállalkoztam szivesen az értekezés "rnegtartá
sara, mivel ~őczélom :olt,, már régen, még nemzetgazdaság.tanomban s elő
adásomban is, a kormany es a hatóságok élén álló vezérférfiak és tisztviselők 
figy:h_n~t, a közegészségügynek az egész állami szervezettel, a társadalmi s 
egyem elettel,, a müv~ltséggel, erkölcsc~él és valódi emberi jóléttel való elvá
l~~zth~tla~ságar~ s I??-mdennek gonc~os apo.lására komolyan felhívni; és hogy a 
~?ze~eszsegnek es, kozgazdasá~nak itt beb1zonyitott benső és kölcsönös egybe
fu~gese által emlekeztessem ismét államférfiainkat s törvényhozóinkat a töb
szor hangoztatott angol államférfi, Beaconsfield találó nyilatkozatára: "Egy 
ország ?ag~s~ga el.ső . sorban ~ak~ii:ak pbysicai fejlődésétől függ, mindaz ami 
~zok egeszsegene.k Jav1~ásá1:a tortem~, a ?e~ze.t nagyságának és fényének alap
Jául fog szolgálm11. Bar m1 a kozegeszseg es mtézményeinek kellő méltatásá
ban a müvalt i:yug~ti államokh?z képest, fájdalom, még nagyon is hátra 
vagyi;ink -; a m_It legJ?bban tanus1t a tény is, hogy a magyar orvosok és termé
szet;1zsgálok kozponti választmánya nevében 1876-ban benyujtott s meabizá
s~b?l általam, sze~·kesztett közegészségi törvényjavaslatban, a nép erŐteljes0fejlő
de~ere: ~z egeszseg. fentartására, a hiányzó egészség visszaszerzésére és a köz
~geszseg1 szerve}~ irá_~t ~oglal~ czé~sze~·ü határozatok, idő rövidsége miatt a 
Jel~n 1876 ,XIV-1k torvenyczikkből .kimaradtak és még ma is, tehát 15 év 
~ltan ~mgy_resz!rnn, csak a kegy~s ól~a~tá~ok (pium desiclerium) tárgyát képezik, 
es b~1 a kozegeszs~~prnk oly meltatasat 3elenleg máshol is alig tapasztalhatják, 
a milyet az embenseg a legfontosabb érdeke, legdrágább kincse az embernek 
és. a nép1:el~ é}ete s egészsége valóban igényel - mindennek da~zára bennem, 
~mt e,gy1~> igeny~elen magyar ne~ze~gazdában, természetszerűleg fejlődött és 
~l az ohaJ, hogy epen szeszélyes égal.Jtmk (klimánk) követelményének engedve 
es . ehhe~ megfelelőn, az emberi drága élet-testi épség és egészséai érdeknek 
teljes, mielőbbi megvalósításában (ez által hátramaradásunk gyo~s pótolásá~ 
?~n) kedves haz~n~, !-'fagyarország ~egyen az eI,ső áll~m; mivel úgy is a jelen 
~1dekek mulandosagaval szemben, es az elörelatás Juányában ez örökké való 
erdekeket, az államnak, mint örökké való társulatnak kell okv~tetlen és állan
dóan me_{Sóvn_i; :égi:~ a, megvalósit~s megkönnyitése végett pedig kívánom, 
hogy a kozegeszseg ugyenek szentsege hassa már át valahára minden egyes 
magyar polgárt, legyen az az állami, társadalmi hatósáci és családi élet
ben bármily kis tényező is; ekkor majd a második' évezred~s ittlétünk alatt 
~~lamunk és ?épünk, nem csupán névleg magyar, hanem gazdag, művelt, önálló'. 
fuggetlen, erős, hatalmas, egészen és Yalóban magyar állam leend ! .... * 

;' Mivel pedi9 sem 11 bel_-, sem 11 külföldi szakirodalomban e tudományos kérdés 
be~iatobb ~negoldásan11k még k1sérletér~. s~m. ako,dta~,. ,ez értekezésemnek egész teijedel
~neben, mmt k1vona~ban bel- vagy kulfold1 saJtÓ lltJ11n közölhetését, a közléshez való 
Járulásomat kényszentve vagyok magamnak ezennel s nyilvánosan fentartani. 

Dr. Gerlóczy Gyula. 
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A CZUKORGYÁRTÁS FŐBB MOZZANATAI, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A CHÉMIA SZEREPÉRE. 

IFJ. Krss FERENCZ gyógyszerésztől Szeghalomban. 

A czukorgyárak szaporítására irányuló törekvések megczáfolják azon 
nagyon téves állítást, hogy a magyar föld nagy része alig alkalmas czukorrépa 
termelésére. Ezen állításnak el kell vala ejtetnie, ha a talajokat szakszerülog 
vizsgálják, a répamaggal helyes irányban kisérleteznek. 

Csak a közel múltba kell visszanyulnunk, hogy megfoghassuk ama fona
lat, melyet nagy gyakorlatú gazdáink türelmes, észszerii. kísérleteikkel fontak 
s mely elvezet a helyes termelési módhoz. Ezzel kapcsolatban ugyancsak ~ 
gazdálkodók egy részét indolentiával kell vádolnunk, mert az egyes gazdasági 
egyesületek által szétosztott útmutatások - a czukorrépa termelésére - répa 
helyett - falra szórt borsót termett. Hiszem azonban, rövid idő alatt meg fog 
jönni kisérletezési kedvük s törekednek a haladásnak indúlt magyar czukor
ipamak támaszaivá lenni. 

Remélhetjük, hogy azon területek, melyek nagy organikus anyag tart1tl
mulmál fogva ez idő szerint nem igen ajánlatosak a répa termelésére, 1-2 
decennium alatt mélyítő ekék- és jószágcsordákkal való töretéssel ugy fel fognak 
kavartatni, hogy humus és az alatta elterülő ásványi sókat tartalmazó réteg 
minden várakozásnak megfelelő répatalajokká változtatnak s meg lesz adva 
az első feltétel a gyárak szaporítására. 

Egy jelentős factonól - a munkaerőről - szólva, szabad talán rámu
tatnom azon emberekre, kik anyagi körülményeik szorúltságából kifolyólag 
rendesebb munkásai lesznek a gyáraknak mint a nem szegény alföld fiai. Ezek 
a betelepített és betelepítendő magyarok. 

Mi sem természetesebb, hogy követelmény legyen: a magyar czukorgyá
raknak minden ízőkben való magyarsága. Vannak sokan, kik egész lélekkel tud
nának a magyar czukor-ipar feljlesztésében lelkiismeretes, ambitiós munkálko
dással bár kis mértékben is közremüködni s ez lényeges körülmény, mert az 
alkal~azottak nem csupán kötelességből fognak dolgozni, hanem mint igazi 
magyartól várható, népének ipara emelésére irányuló jó indulatú becsvágyból. 

Czukor. 

A czukor névvel jelzett szerves anyagokat chémiai alkotásaik s tulajdon
ságaiknál fogva a szénhydrátok hatszénatomos [hexyl] csoportjába sorozzák 
különféle behatások alatt tanusított magaviseletük alapján. 

Nádczukor, saccharose (012 H 22 0 11) szőllőczukor, dextrose (06 H12 06) 
csoportokra választható, melyek magokban foglalják -a különféle czukor
nemeket. 

Közös jellemvonásuk, hogy vagy önmagoktól erjednek, vagy könnyen 
átváltoznak erjedésre képes anyagokká. Előbbiek a szőllő-, méz-, gyümölcs
czukor; mig a nád- s répaczukor híg ásványi savak vagy emeltebb hőmérsék 
mellett szénsav behatására alakul át ei:jedővé. A savakkal kezelést invertálás
nak nevezik. Chémiai alkotását illetőleg az invertált czukor egyenlő tömecs 
számú clextrose és lavulose. 
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A~ említett czukrokatpolárisatorral vizsgálva,különböző eí·edményre jutunk. 
Igy : a J~geczes állap?tú s~ccharos~ n~m változtatja a polárisator síkját, míg 
oldata Jobbra forditJa; lavulose es mvertált czukor balra· dextrose szintén 
jobbra !-llin,t a saccharo~e, de előbbinek speci:ficus fordítÓképessége kisebb. 
Eme saJátsaga szolgáltatJa a meghatározási módot a répaczukor tartalmára. 

Répa. Beta cycla. 

Nem lesz fölösleges nehány szóban megemlékeznem azon feltételekről, 
melyek ·a répa fejlődését, jóságát biztosíthatják. 

H~ me~?syeljük a répa külső alakját, első tekintetre észreveszszük, hogy 
nem sziklanovenynek alkotta a természet; hosszú gyökerei a mély laza nem 
tlÍlnedves, !-11.el.~g __ talaj~ szereti!'' következésképen ép oly kevéssé' 'alkali'nas a 
mag~s talaJvizu fo~d mm~ a szikla. Sok víz a répára hátrányos, sziklatalajban 
a gyokerek nem kovethetik természetszabta irányukat. 

Előbbin segíteni könnyü: helyes alácsövezéssel. 
Legjobb termőknek tartják a diluvialis és alluvíalis agyagos területeket 

mely~k .árp,a és r~zstalaj névvel jelölvék. Ezzel nincs az mondva, hogy minde~ 
alluviahs reteg 1~1fogástalan, mert ha sok humust tartalmaz, a répa buján nő, 
nagy egyének feJlődnek, szóval szemre jó a répa, de feldolgozásra nem, mivel 
czukortartalma aránytalanúl csekély az ú. n. nemczukor mellett. 

Nem jelentéktelen befolyással vannak az égalji viszonyok. Mérsékelt ned
vesség és hőmérsék - főleg a fejlődés 5-6 hónapig tartó ~zaka alatt - okve
tetlenül megkivántatnak. 

Mi sem természetesebb, mint hogy a gyártelep közelsége a termő földekhez 
:agy kedvező sz~llí~ási viszonyo~ egyik fő tényezőjét képezik az anyagi p1·ospe~ 
r~lásnak s ha szamitásba veszszuk, hogy egy napon feldolgozandó 1000 mm. 
repára, 1 200-15~0 m3 '.'Íz.szi.i.kséges, :1' gyámak folyó mentén építése kivána
tbs._ Masre.~zt ped~g az onás1 szénmeny1ség szállítása szempontjából szükséges 
a biztos kozlekedés, mert 1000 mm. répára a kőszénből 220-230 mm. barna
szénből 580-590 mm. számítható. 

V.égül a gyár melléktermékeinek - müvi földtáplálékoknak tovaszállítá
sánál is sulyt kell fektetni a közvetlen összeköttetésre. 

Épen a czukorr~pa hi;tlladé~ai, ~isszamaradó sótartalma a répatala:j 
e~engedhetetlen táplále~a, m1 hektaronkmt 70-80 kgrm kálit, 20 kgrm nitro
gent s 100 kgrm oldhato phosphorsavat képvisel. 

~ hulladék és_mela~s~e mellék productumának szaporítására sok helyen 
sz~ret~k. alkal~azn~ a ch1hsalétro!-llot, mert olcsó s a répa növését hatalmasan 
e~ős~gi~1, d~ kizárolag azon talaJoknak való, melyek a növénynek szükséges 
t~bb1 ta~lálekot, főleg a phos.r~01:~ava,t -már bíi:j~k, ellenkező esetben a répa 
kenyszentve van nagy menny1segu saletromot venm fel s ez a feldolgozás min
den stádiumában fertőzni fogja a répát illetve czukrot oly következménynyel 
hogy a salétromtartalmú czukor robbanó lesr. . · ' 

A ~a~aj .mi~1őségén,ek , eredménye a répa nedves és száraz anyag tar
talma. Utobbit tulnyomo reszben a nemczukor társaságában a czukor képezi. 
A __ n~m~zulrn_r-an;yagokról v~jmi kevés positivet tudunk. Tartalmaz festőanyagot, 
n~v~_ny1 fehernyet, asparagmt, glutamint, betaint (ezen organicus hasis való
szmulega p1:otoplasmában beálló bomlásterméke), czitrom-, sóska-, alma-, borkő-, 
cser-, ~co.~utsa~at -~·é~zben kö~ön,bös, részben _savanyú sókat képezve. Épen e 
savanyu sok kolcsonoznek savi kemhatást a friss répalének A szervetlen i·észek 
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közül foglaltatnak benne: kalium, natrium, mész·, magnesium, vas úgy a fent 
említett organikus savakkal mint kén- és phosphorsavval összekötve, valamint 
salétromsav és ammoniaksók. 

A czukortartalom egyenes arányban a száraz részekével, e kettő megha
tározása után nyert különbség a nemczukor mennyiségét fejezi ki. Tekintetbe 
véve, hogy a nemczukor idő-, pénz- és munkaelvonáson kívül a gyors és könnyű 
kristályosodásnak is u~jában áll s a melasse-képzödésben veszteséget okoz, 
eléggé alapos a gyárak kívánsága, hogy jó a nagy czukortartalom, de jobb az 
aránY.~ag csekély nemczukor-tartalom. 

Ontsünk bö nyílású edénybe czukoroldatot s közönséges hőmérséknél 
hagyjuk párologni, azt tapasztaljuk hogy az oldásra használt víz lassan bár, 
de elfogy s a candis-czukoréhoz hasonló nagyságu kristályok képződnek. 
Ellenben párologtassuk a vizet gyorsan (emelt hőmérséknél), kevéssé fejlett 
kristályokat nyerünk. Harmadik kísérletet ejtvén, igen tömör oldatot kavarás 
között hirtelenül hűtsünk le, apró összefüggés nélküli kristály-halmaz yan 
előttünk, hasonló a nyers czukorhoz. Végül forró oldatot készítsünk, melyből 
már kristályosodni kezd a czukor s kavarás nélkül nyugodtan hagyjuk lehűlni, 
azt látjuk, hogy a kristályok egymásra rako<l.va tömörülnek s az edény alakját 
veszik fel. 

Vonjuk le a következtetést: a czukor különböző alakjai a jegeczités mód
jával s az oldat tömörségével nyerhetők. 

Most vegyünk 2 poharat s egyikbe öntsünk tiszta vizet, másikba hideg 
kávét; a vízbe tegyünk darabka koczka-czukrot, a kávéba finom porrá czukrot 
s figyeljük a vizet. Rövid idő elteltével kisebb lesz a czukor-koczka térfogata, 
maga a czukor likacsos; ha óvatosan körben mozgatjuk, a czukor mellett levő 
víz molekulái lassabban mozognak mint a felső vizrétegei, azaz a czukor 
körötti víz már telített czukoroldat s igy sürübb mint a víz; erősebb mozgatás 
után azt vesszük észre, hogy a czukordarabka szétmállik, az oldat összekeve
redvén a víz réteggel egyenlő sűrűségű oldat képződik s a porossá - illetve 
finom állapotúvá váll czukor gyorsan feloldfttik . 

Kava1juk meg a kávét, azt észleljük, hogy a finoman elosztott állapotú 
czukor jóllehet kezdettől fogva nagy felületen érintkezett a kávéval s ennek 
molekulai egyszerre nagyobb számmal mozoghattak a czukonészek közzé, 
erősebb mozgatás után sem oldatik gyorsan mint a vízbe vetett czukor. 
Ebből az következik, hogy minél tisztább az oldószer, a czukor annál könnyeb
ben és gyorsabban ol<l.atik. Tegyük fel, hogy a kávébftn levő kivont növényi 
anyagok a nemczukort képviselik, látható a répában foglalt nernczukor jelen
létének hátránya, mi még a czukor kristályosításánál is nyilvánul, amennyi
ben a nyúlós növényi részek az oldott czukor-molekulák közzé fészkelődnek s 
kristályosítás alkalmával a kristályok egymáshoz tapadását akadályozzák. 

A czukormak másik sajátságát említem, Vízmentes hideg borszeszszel 
rázva nem oldatik; vízfürdőben 58-60° e. mellett igen keveset oldatban 
találhatunk. Ha a borszeszt lehűtjük s vizet öntünk közzé, a czukor oldatba 
megy az alkalmazott víz mennyiségéhez mérten s ha áll rendelkezésünkre 
nemczukor, adjuk a vizes borszeszhe~, azt látjuk, ez is fog oldatni a nélkül, 
hogy a czukor kiválnék az oldatból. Onként következik tehát, hogy czukorral 
telített szeszes folyadékot czélszeriien lehet oltalmazni a nem eléggé tiszta 
czukor kimosására a nemczukortól. 

A czukor vizes oldatának forráspontja normalis légnyomás mellett -
nyilt edényben - magasabban van a vízénél s a czukortartalommal emelke-

. dik. úgy an.nyira,. hogy igen kevés vízzel melegen készített oldat forráspontja 
maJdnem osszees1k a czukor megolvadási pontjával. Szállítsuk le azonban a 
légnyomást, azaz a czukoroldatot vigyük ritkított levegőjű készülékbe, a for
ráspont alább fog szállani. 

Ily czélból alkalmazzák a vacuum-készülékeket, melyek a foralás gyorsí
tásán kivül még óvják is a czukrot az elbomlástól (nem férvén hozzá levegő) s 
kristályosodó képessége ez alapon biztosítva van. 

A czukor chémiai sajátsága legfontosabb előttünk, mert erre van alapítva 
kiválasztása a répaléből. 

Készítsünk a lével egyenlő tartalmú oldatot, például 10·-13 °10 czukorral 
s adjunk hozzá mész-, strontium-, vagy baryum-hydratot; ez esetben chémiai 
egyesülés következik be, melynek terméke ez alkalmazott hydrat szerint: 
mész-, strontium-, baryum-saccharat. Mivel különböző arányokban beleadott 
kiválasztó szerekkel különböző productumok képződnek, térmészetes, hogy a 
czukor kiválasztásánál e körülményt figyelembe kell venni. Ha 342 s. r. czu
korra 56 s. r. mész vétetik, C12 H22 0 11 Ca 0 monocalcium-saccharat (egyaljú 
mészczukor) képződik; még 342 s. r. czukor 168 s. r. mészszel tricalcinm ()

1 
H 22 0 11 3Ca 0 saccharatot (3 aljú m. ez.) ad. E két saccharat egymástól ter·
mészettani sajátságaikban is eltér, mit később lesz alkalmam említeni. 

Baryum csak monobarium-saccharat alakban ismert, melynek előállítása 
könnyüséggel eszközölhető s ezért előnyös volna, de mérges. 

A strontium czukor ismét kétféle: egy- és kétaljú. Ezekröl bővebben az 
egyes leválasztási módoknál. S most térjünk vissza a saccharathoz. A már elké
szitett mészczukorba széndioxydot vezetve, chémiai változást észlelhetünk 
amennyiben az oldatban több-több csapadék keletkezik, melyet a czukormés~ 
mesze Co2-al képez. Tehát a czukorból Co2-al leválasztottuk a meszet. 

Ugyancsak mészsaccharat oldatot vegyünk s főzzük; ekkor bomlást szen
ved s czukor mellett háromaljú mészsaccharat válik le mint melegen oldhat
lan csapadék; ha kihűlés után megnézzük - a háromaljú mész-saccharatnak 
nyomát sem találjuk, mert hűlés alatt egyaljúvá alakúlt s oldódott. 

A. mész-saccharatnak különböző körülmények között történő képződésén 
alapszik a melasse feldolgozásának helyettesítés, kimosás, lecsapásnak neve
zett módja. 

Répa előkészitése. Czukor leválasztása. 

A réparaktár sinein haladó kocsit kísérve, a csusztatókhoz érünk, melyek
ről lebocsátható rézsútos rostát támasztanak a kocsi oldalához s a rostán át a 
pinczébe hull a kocsi tartalma. A durvább rögöktől már itt megtisztúl a répa, 
míg a rátapadt apró szemét, föld stb. az usztatóban mosatik le róla. Az usztató 
téglá~ól, esetleg vasból készült vájú, mely méterenként 5-6 mm.-nyi eséssel 
fut, v1zév~l olcsón és gyorsan szállítva a répát a tulajdonképeni mosó helyre, 
hova a váJúból nagy kanalakkal ellátott szerkezet, emelő kerekek, csigák emelik. 
A mosó dobjából kosaras merítő révén jut a forgó korongba, mi a munkások 
számához mért kerülettel bíró gyürü alakú vaslemez csonka kupot képezve. 
E korong mérsékelt forgásával hozza a mosott répát megtisztitás végett, mi 
abból áll, hogy a szárak töveit s apró gyökereket eltávolítják róla s a tisztí
tottakat tova viszi a szeletelő centrifugalis géphez, mely perczenként 45 ször 
fordulva 800 szeletet hasít. 

A répaszeleteket hatalmas tölcséreken keresztül a seelowitzi Robert által 
előazör alkalmazott kivonó hengerekbe - diffuseúr- öntik, mely munkálátot 
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kevés kitéréssel le fogok frni, miután a gyártás egyik lényeges műveletéről, a 
diffusióról, egyetmást elmondtam, 

A diffusio - átáramlás tömecs mozgásban nyilvánúl, azaz a tömecsek 
akár erőművi akár más befolyás nélkül képesek helyeiket változtatni. 

Diffusió létesül valahányszor egymásra chémiailag nem ható folyadékok 
összekeverés nélkül közeli érintkezésbe jutnak. 

Két folyadék közvetlenül vagy nedvesített hártyán át érintkezhetik s a 
szerint szabadon és hártyán való átáramlást különböztetünk meg. . . . 

A répánál csakis hártyán való diffusióról szólhatunk, mert a répa seJtJei 
finom burkolatban helyezvék el; ha tehát a répa egészben öntetnék a kivonó 
hengerekbe mellőzve a felszeleteélst, a czukornak a legbelső sejtekből kifelé 
eső sejt be áramolva kellene kijutnia. A szeletekre aprítás - mint követ
keztethető - nagy mértékben gyorsítja a diffusiót. 

Az, hogy a répaszeletelmél roncsolatlanúl maradt hártyákon kell a 
czukornak átáramlania, kissé lassítja a kivonást, ha azonban nem feledjük, 
hogy bizonyos körülmények nagy befolyással vannak a hártyára - számba 
vehetetlen ama kis időveszteség. 

Igy például a hártya szürőképessége növekszik a hőmérsék emelkedésé
vel, de egyszersmind a tömecsek mozgása is élénkebb lesz, tehát a szeletek 
hártyái a hőmérsék növekedtével felduzzadnak, megnyúlnak, a tömecsmozgás 
élénksége valamint a forró gőz pállító hatása következtében gyorsan szétpat
tannak s a czukor diffundál a kivonó vízbe. 

A szelet hártyáin való átáramlást legjobban hasonlíthatom a megnedvesített 
pergamenlapon történő szürődéshez. Ugyanis pergamennel elkülönített két 
folyadékot: czukoroldatot és tiszta vizet kísérjünk figyelemmel. 

Rövid idő elteltével a tiszta vízben czukrot mutathatunk ki, mert töme
csei a lapon keresztül átmozognak a tiszta vízbe s ennek tömecsei a czukor he
lyét foglalják el. A czukortartalmúvá lett vizet tiszta vízzel helyetesítve addig 
folytatható az elvonás, míg az eredeti czukoroldat egész tartalma átáram
lik a vízbe. 

Lássuk tehát nagyban a diffusiót. 
A kivonó edények nagy ürtartalmú hengerek, melyekbe .a szeletek feltöltö

getése után forró víz bocsáttatik s 15-20 perczig áll, azután bocsáttatik le. 
A víz feltöltögetése addig ismételtetik, míg csak ad czukorreactiót a kivonó víz 
s ezután a mérőhengerekbe folyik honnan a telítő-választó üstbe jut. Ekkor a 
répa sulyára számított 2·5-30/o tiszta mészoxydot tartalmazó mésztejnek 3
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része öntetik hozzá s egyidejüleg vezettetik be a széndioxyd is. A választás 
és telités alatt a hőmérséklet 88-90° C.-ra, némely gyárban forrásra emel
tetik, de fokozatosan. 

A mészcsapadék összetömörültekor megszakítják a telitést, a csapadékot a 
lével együtt a szürősajtóba viszik, ebből a levet a második telitőbe s hozzá 
öntik a mésztej fenmaradt mennyiségét, felfőzik, saturálják s a mész levá
lása után a zavaros levet tisztító reservoirba csapolják; végül szürősajtóban 
elválasztják. 

Bármily kifogástalan szerkezettel bírjon a szürősajtó, a pogácsák mégis 
tartalmaznak czukrot. Ennek kivonását forró vízzel eszközlik s a léhez öntik. 

.. , A ~ajtóp_ogác,sák a répában .foglalt phosphorsavat, jelentékény mennyiségű 
noveny1 fehemyet, meszet és mtrogént tartalmaznak, minél fogva gazdasági 
szempontból annyira értékesek, hogy· az égetett mész és széndioxyd előállitási 
költségeinek feclezésére elégnek tartják. 

A telitésre szolgáló Co2-ról megemlítem, hogy a mészégető kemenczében 
fejlődő - s az égetésre használt tüzelőanyagtól származó Co~ gázok mennyi
ségéből áll. Azon óriási mennyiségü ()o2, mely különben haszontalanúl 
elszállana - felfogva mily értéket representál ! 

A felfogott Co2 a kemencze mellett álló légszívó segélyével hosszí1 csöve
ken át történő vezetéssel hűtve s vizzel mosva a telitőkbe jut. Ujabb időben 
ugyan Co2 fecskendőt alkalmaznak. 

Széndioxyddal telités után a híg lé szürlézés alá kerül, mely műtét a csont
szén absorbeáló képességére van alapítva s a czukorlé tisztításánál különösen 
a festőanyagokkal szemben tanusított magaviselete szerepel. 

Első tekintetre egészen simán lefolyónak véli az ember amaz opera
tiót, ha azonban a szén sajátságait figyelembe veszszük, meggyözödünk csa
lódásunkról 

Igy első sorban: nem indifferens a czukorral szemben, amennyiben saját 
tömegéhez mérten az oldat tömörségével egyenes arányban szörpöl fel abból; 
igaz, hogy vízzel könnyen kimosható, de már ez időbe kerül. A mészsaccharát
ból szintén felvesz bizonyos mennyiséget, minek az a következménye, hogy 
a szén likacsai szürőképességének rovására betömődnek. A mész eltávolítása 
külön eljárást igényel ; t. i. híg sósavval oldható sóvá alakítják s kimossák. 

Ha a víz nem legjobb minőségű, azon esetben a szén tele tömül gypszszel 
is, minek eltávolítása már körülményesebb miveletet s , több időt igényel. 
A gypsz elvonására a szén kifőzése után kerül a sor, mi abban áll, hogy a kén
savas mész szénsavas nátriummal cserebomlás alá vettetik, ekkor kénsavas 
natrium és szénsavas mész képződik. Előbbi oldható; utóbbi híg sósavval ala
lúttatik át oldható sóvá s mint ilyen mosással vonatik ki. 

A sók közül különösen sóska- és czitromsavas kálival rokonszenvez a 
szén; phosphor-, kén-, és szénsav-sókkal kevésbbé, légenysavsókat s chloridokat 
nem igen szeret absorbeálni. 

Nemczukrot is vesz magába, melynek vízzel ki nem mosható részét chémiai 
szétbomlás után távolítják el. 

Következésképen mindezen anyagok a szürés· gyorsaságát akadályozzák s 
épen ez okból regenerálják a szenet a fennt emlitett módokon, mi által szürő
képességét visszanyeri s ujból használhatóvá lesz. 

Miután jó szürést a szén likacsossága biztosít, nagy súlyt fektetnek a ki
égetésre. Ha a csontok a zsírtól nem tisztittattak meg kellőleg s így izzítás 
után is marad benne, a likacsok bedugulnak. Szürésre alkalmas szénnek tiszta 
feketének kell lennie ; szürkés szin sok szénveszteségre mutat, míg barnás 
szín a szenesítés tökéletlenségét árulja el. 

Kiégetés után darabokra zuzatik s igy vitetik a szürőkbe. 
Ezek 50-100 cm. átmérőjű, 4-7 mtr. hosszú zárt vashengerek ajtókkal, 

csapokkal, csövekkel szerelve s mivel a sűrűbb állapotban levő folyadékok 
emeltebb hőmérsék mellett könnyebben átszürctnek - e végből melegítő csö
vekkel is el vannak látva. 

A lé annyi szürőn hajtatik át, mennyin tökéletes tisztaság elérése végett 
kell áthaladnia s ezekből a 2 vagy 3 tagú besűritő készülékbe bocsátják, 
melyekben az eddigi munkálatok folyamán nagyon felhígított levet annyira 
párolják el, hogy a saccharometer 40--50°-st mutasson. Ekkor másod ízben 
szürlézik s visszabocsátják a második bepárlóba, hol addig pároliák be, míg a 
czulwr jegeczes tömegként marad vissza. , 

A lé másod ízben azért szürléztetik, hogy a víz elpárolgásfl, folytán már 



oldatlanúl maradt nemczukor-részek elkülönittesenek. Egyidejűleg ejtik meg 
a czukoroldatban levő mész közömbösítését is phosphorsavval, nehogy a czukor 
kristályosodását akadályozza. . 

Az elfőzésnek két módja van. Egyik szerint az elpárologtatás annyira 
halad előre, hogy forrón teli tett oldatot nyernek, melyből a czukor ,kihülés,k?r 
kristályosodik; ezen elfőzéskor az oldat oly sürü, hogy szállá huzhato. A mas1k 
eljárást magasabb hőmérséknél beálló lu:istályosodásnak tekinthetjük, m.e~t ~ 
levet annyira besürítik, hogy már az üstben ikrás13á lesz. Nagyobb menny1segü 
nemczukor jelenlétét a jegeczek aprósága árulja el s ha az ~lfőzésn.él cs~k 
melasse az eredmény, az túlsok nemczukor-tartalomnak tudando be, m1 a kris-
tályosodást megakadályozza. .. 

E műtét alatt a víz elpárologtatása 3 légköri nyomásnak megfelelő feszult
ségü gőzzel való fűtéssel eszközöltetik; [135-130° e. hőmérsélmek felel 
meg] franczia gyárak 5 1. k. nyomásnak megfelelő feszültségű gőzzel fűtenek 
a vacuum alatt. A folyadékban igen nagy felületen elhelyezett csőrends~e.r 
vezeti összevissza a gőzt olyképen, hogy a czukros folyad ékot egyszerre melegiti. 

A vacuumban lefolyó művelet után a tömeg vagy nyers vagy fogyasztásra 
szánt czukoná dolgoztatik fel a minőség szerint. A silányabb anyagot meg-
hagyják nyers czukornak. . 

A feldolaozás a már említett elfőzési módok szerint különbözik. Ugyanis, 
ha szálalható~á főzik el a levet a főtörekvés minél több jól fejlődött kristá
lyok nyerésére irányúl, mert ~ tisztitásnál könnyen cs~~is a n_~gy je~e~~~k 
bocsátják át a szörpöt. A jegeczek fejlődése az oldat tömo~·ségétol s a lnhu!~s 
lassúságától függ, kevésbbé sürű levet lassan hűtve ki, a kristályok erősen feJ
lődnek; ellenben gyorsan hűtött és sűrű lé jegeczei aprók l~sznek. .. . 

Ebből önként következik, hogy az elfőzést mérsékelm kell s torekedm 
a kihülés lassítására részben a kristályosító helyiség hőmérsékének 30-35° 
C.-on tartásával, részint a kristályosító edények nagyságáv<.tl. . 

Gyors lehűlés meggátolása czéljából van a vacuum ?' ~öltő (hűtő) és kris
tályosító helyiségek szomszédságában s a vacuum csapiam e~yenesen a fel~ 
töltőbe s innen 5 szögű kristályosító vasszekrényekbe bocsáttatik az __ ol~at. 

A szekrények belső oldalait vizes szivacscsal dörzsölik meg felto~tes előtt, 
minek következtében azon pontokon hí~ oldat képződik, melybő~ .. a~19 vá~_nak 
ki jegeczek, tehát az oldalakhoz riem tapad a czukor tömeg és a kmntes kony
nyittetik. 

Az ikrásra főzés alatt 60-, majd 50° C-ra száll alá a hőmérsék .s a ma~s~ 
mintegy a készülékben hül le s a hűtő elkerülésével egyenesen a lmstályosito 
szekrényekbe hajtatik a czukor. · 

Ebben találjuk a két elfőzési mód közötti különbséget. 
A kristályosodás befejezése után, mi körülbelől 12 óra múltával beáll -

a formák elején levő csövekből eltávolíttatnak a vászonból készült dugók s a 
syrup alácsurog apróbb felfogókba s ezekből közös nagy tartób?'. , . , , 

A syrup elválasztására lényeges befolyást gyakorol a helyiseg h~mersek;, 
mi 30-35 ° e. ; alacsony hőmérsélmél a syrup igen sürű lenne s a k1csurgatas 
tetemes időveszteséget okozna. 

Tekintve, hogy a kristálytömeg nem kis mennyisé_gü syrupot .~ár magába; 
szükségessé vált a tömegnek átlyukasztása, hogy a tomeg belseJeben átfuto 
csatornácska levezesse; e levezetés 5-6 na.pot vett igénybe s csak ezután tör
ténik a formák kiürítése, a tömeg hideg helyen tartása s végül az őrlőben darab
kákra zuzása. 
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Mióta a szörp elválasztására az első productumtól centrifugalist alkal
maznak, annyi óra sem kell, ahány nap kellett a különben is jóval költsége
sebb formákban való manipulatióra. 

Lássuk a Fesca-féle centrifugalist. 
E gép rövid henger alakú, fennt nyitott, alsó részén zárt dob függőleges 

orsóra erősítve s áttevő szíjj révén gőzgéppel hajtatik. Perczenként 1000 -
1100 fordulatot végez. A henger erős vaslemezköpönyegén belöl átlyuggatott 
könnyebb henger van, melybe a megőrölt czukortömeg vitetik. , , 

Fontos a czukor darabolása, mert így lehet egyenletes megterhelest :etc
síteni · ellenkező esetben a hatalmas erővel és sebessége! forgó pergető biztos 
katasztrófa okozója. Más részről veszteség elhárítása czéljából is szükséges 
darabokra törni a czukrot, hogy finom részek ne csapassanak át a rostahenge-
ren, melynek likacsain a szörp hajtatik a két henger közzé: . .. .. , 

Nyers czukor előállitásánál a tömeget egyszer pergetik ki s a szorpot ket 
ízben főzik és kristályosítják. . 

Nyers czukornak fogyasztásra szánt productummá felflolgozását finom1-
tásnak tekinthetjük, mikor is répalével tisztítják. E raffinálás nem e~ged~ető 
el a répaczukornál, mely a rátapadt szörptől kellemetlen ízű és szaga; m1g a 
nyers gyarmatczukor élvezhető. . . 

A raffinálás nem egyéb, mint a zöld szörp eltávolítása centnfugahsban 
akár fehér szörp, víz, gőz, akár tiszta répalé segélyével; e mivelet gyári mester
szava: fedés. Lényegében az idegen anyagokat tartalmazó zöld syrupnak 
kimosása az utolsó nyomokig. 

Bár legovatosaban, teljes szakértelemmel hajtsák is végre a finomítást, a 
nyert czukor sárgás lesz. E szin elfedése végett még a lé főzése alatt kevernek 
közzé szörppel finoman eldörzsölt ultramarint. 

A szörp kihajtása után uj oldatból jegec~itik.. . . . . . , 
A consum-czukrot három alakban gyártJák: Jegeczes, mehs 2 alfaJJal: p1le 

és koczka, farin, lisztté őrölt. 
Különbség csak az alakban van, amennyiben a jegeczes (candis) erősen 

fejlődött kristályegyénekből áll, míg a melis tömöríut apró jegec~ek h~maza 
követve a kristályosító formát, majd pogácsa, lehet koczka, akár mmt pilé sza
bálytalan morzsává zúzva; a liszt elroncsolt j egeczekből álló finom por. 

A süvegczukor kivétetvén az alakokból 3 késsel ellátott kosárban forgatás
sal - mintegy esztergályozva símíttatik. A koczkaczukor külöfi: e c~élra alka!
mazott készülékből kerül ki, mely széltében és hosszában hasítja ki a kocz~a
kat. A pilé egyik faja a melisnek - jobbadán az olasz piacznak termeltetik. 
Kristályosítása koszorú alakban elhelyezett korongokban történik, Fesca-féle 
egyensulyozóval centrifugalisban pergettetik s szárittatik. A liszt azon czukrok 
keveréke, melyek E)redeti alakjokban bármi okból nem adhatók forgalomb~, 
milyenek : melisforgács, nagyon szines melis, koczkahulladék, suvegekről 
ledörzsölt részek, gyalu·an jól áttisztitott nyers czukor. 

Melasse. 

Ezek után a répaczukor-gyárak utolsó szörpjéről, a melassról kivánok még 
szólani, mely nagy nemczukor-tartalma miatt nem kristályosítható, de szaga 
és íze is élvezhetetlenné teszik. 

Közelít5leg 300/o nemczukor, 500/o czukor s 200/o víz alkotják. 
A nemczukrot 1/s részben szervetlen anyagok, túlnyomólag káli s 2/s resz-
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ben organikus anyagok - legkúlönfélébb savak, organikus és anorganikus 
basisokhoz kötve - képezik. 

Ebből kitúnik, hogy mennyire fontos a melassenak ugy a czukor elvoná· 
sára mint trágya készítésére irányuló helyes feldolgozása, melyre többféle eljá
rás van használatban ú. m. osmosis (midőn a kristályosodásra képes czukrot 
dialysis utján választják el a nem kristályosodó anyagoktól); elutio, melylyel a 
czukrot oldhatlan mész-saccharáttá alakítva és alkohollal mosva szabadítják 
meg a nemczukortól; substitutió (Steffens-féle) minek lényegét a m. saccha
ratnak vízzel kimosása alkotja, végúl strontium-saccharát előállítása s víz
zel kimosása. 

A melasse elpárologtatása után osmosis segélyével nyers czukrot kapnak; 
a substitutio és elutio terméke szintén tisztitandó mig a strontiummal eszkö
zölt leválasztás után a czukornak chémiai szempontból vett tisztaságát köny
nyen érik el, úgy annyira hogy közetlenúl dolgozható fel legfinomabb con
sum-czukorrá. 

Az osmosis lényegében egyezik a diffusióval, csakhogy itt a répa sejt hár
tyáját pergamennel pótolják. E művelet igen nagy óvatosságot igényel, külön
ben a czukorral sók is átömlenek a melasseból. 

A ké~zúlék - osmogén - téglaalakú nagy keretek csoportja. Minden egyes 
keretet zsmeggel hálóznak át összeállítás előtt, hogy a pergamen át ne szakadjon 
a folyadékok nyomásától. Minden keret felső és alsó lécze tojás alakú lyukkal 
van ellátva ugy, hogy a készülék összeállitásakor a lyukak csatornát képeznek. 
Midőn pergamennel fel van szerelve, a keretek összesajtoltatnak s a páros szá
múakba vizet, a páratlan számúakba melassét bocsátanak. A czukornak vízbe 
történő átáramlását figyelemmel kísérik s ha már telitett czukor-oldat képző
dött, lebocsátják s vacuumban szálalhatóra elfőzik, majd kristályosítóba töl
tik, melyben 35° e. hőmérték mellett 3-4 hét alatt tökéletesen kijegeczesedik. 

Az osmogénből kibocsátott s czukrot már nem tartalmazó folyadék mezei 
trágya készítésére vétetik. · 

Az elutiót Scheiblernek köszönik a gyárak, de nem az általa hanem 
Seyffert áltas ajánlott módosításban alkalmazzák, azaz nem mészhydrátot 
hanem ;finom por alakl1 égetett meszet kevernek a melasséhoz. 

Ez eljárás előnye abban áll, hogy a melasse víztartalma az égetett mész
szel hevenyében alkot hydrátot, mely egyesülés olyan mennyiségü hő fejlődése 
me~lett folyik le, hogy a hydrát képzéséhez már nem szükséges vizet elpárolog
tatJa s az egész mész-saccharatot laza likacsos melasse-mészszé alakítja, melyet 
mosóedények sorozatába öntenek s 35 tf. 0/o szeszes vizzel kezelnek. A mosók 
alja rostaszerü s felette finom, ónozott sodronyháló feszül a mosó vízzel alá
szálló finom részecskék visszatartására. Szeszszel mosva a nemczukor-anyagok 
oldatnak s a tiszta mész-saccharatot már ismert eljárások alá vetik. 

Ha figyelembe veszszük a szesz robbanóságát, beszerzési, denaturálási, 
ujrapárlási költségeit, továbbá a gyár biztosítási összegének nagy mértékben 
való emelkedését épen a szesz miatt, átlátjuk amaz öröm alaposságát, melylyel 
a gyárak Steffen substitutióját üdvözölték, mert a czukrot szesz mellőzésével 
vonhatják ki. 

Ha vizes melasse-oldatot hidegen ielitenek mészszel, vízben oldható 
monocalcium-saccharat képződik, mely forrásig melegítve oly formán szenved 
bomlást, hogy a czukormennyiségnek 2/s-a mint tiszta czukor válik le, míg a 
harmadik 1/a -a a jelenlevő összes mészszel oldhatlan tricalcium-saccharáttá 
alakúlva lecsapódik, mil:ől a tiszta czukor-oldat forrón leszűrhető. 
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' A tricalcium-saccharat bomlás nélkül mm;ható forró vízzel s ha megtisz
túlt, mészszel kezelve monocalcium-saccharátot ad; ez melegítésnél ismét 
háromaljú lesz s mosatik. Az eljárás ismétlése után szürősajtóban elválasztatik 
a folyadék a mész-saccharáttól s ismert módon 00 2-al tovább kezeltetik. 

Steffen substitutiójával igen tiszta productum nyerhető, mely kevés mosást 
igényel a tökéletes tisztitásig. Ugyancsak tlteffentől ered egy másik eljárás is. 

Ha híg monocalcium-saccharat oldatot 15° C-ra hütúnk le s apránként 
porrátört maró meszet adunk bele, ügyelvén a fejlődő meleg kiegyenlítésére, 
az egész czukormennyiség oldhatlan czukormész alakban válik le s mosható. 

Az így nyert czukor rendkivi11 tiszta. 
Kár e hasznavehető eljárásnál, hogy a mész okozta hő kiegyenlítése rop

. pant mennyiségű Mitő vizet igényel s hogy a lefolyó lúg 5-6 szorta annyira 
szaporítja a melassét, mint eredetileg volt. 

A strontiummal leválasztás bistrontium-saccharát előállítása. 
Ha híg czukoroldatba telitésig dobálunk stront.-hydrát-kristályokat s for

rásig melegítjük, tömör, homokszerű, nagy fajsúlyfr csapadékot nyerúnk, mely 
csak a forráspont hőmérsékénél állandó s hüléskor czukor-levállással bomlik; 
ez a bistront.-saccharat. 

Ebből következik, hogy tisztitása csak forrón szürlézés és forró vízzel 
mosás utján történhetik elbomlás nélkül. Kitünö tisztaságú czukrot ad, mely 
egyenesen dolgozható fel consum-czukorrá. 

Az előbbitől lényegében egészen eltérő, két leválasztási módról kell még 
megemlékeznem, melyeknél a strontium mennyisége felényire reducáltatik, 
mert monostrontium-saccharat előállítására vannak alapítva. Egyik mód sze
rint 1 rész jegeczes strontium-hydrát 3 rész 70-80° e. vízben oldatik s kava
rás közben annyi melasse öntetik bele, hogy a melasse-czukor mennyisége 
egyenlő legyen a strontium·hydrátéval. 

Tekintve az egyaljú strontium-czukor sajátságát, mely szerint háboritatlan 
állás alatt belőle strontium-hydrat-jegeczek válnak le, ha azonban kava1ják 
vagy kevés monostrontium-saccharátot adnak hozzá: rövid idő alatt jegeczek
ből álló péppé keményedik, e két fogás közzül valamelyiket - jobbadán az 
utóbbit - alkalmazzák s a kész strontium-czukrot szürősajtóban, majd centri
fugalisban kezelve elkülönitik a barna lúgtól s a sajtópogácsákat hidegen teli~ 
tett str. hydrát-oldattal mossák. 

Ez Ílton leválasztott strontium-czukorban levő czukor 2fa-8/4 részét képezi 
a melasséban volt czukornak, míg az egész czukormennyiségnek 25-330/o-a a 
barna lfrgban marad, melyből a monostrontium-czukor készitésénél leirt 
módon választják le, elbontják, lehűtik s kevés monostr.-saccharat bevitelével 
meginditják a kristályodást. 

A kristályokról lecsurgó lúg mindaddig ilyen elbánásban részesül, míg 
annyira megsürüsödik, hogy jegeczeket már nem nyernek, mi 6-8 izben tör
tént melasse bevitele után követkeúk be. 

Czukor leválasztása végett az egyaljú str.-czukor meleg- de nem forró -
vizben oldatik s kristályosítóba öntetik, hol nyugalomban nagy mennyiségü 
str.-hydrát válik le, míg oldatban csekély strontiumot tartalmazó czukor marad 
s ezt a kristályoktól elkülönités után telítik. 

Ezen eljárás előnye, hogy hűtő kamarák és szekrények, léghűtő gépek 
nem szükségesek, egyszerüen csak az oldattal ellenkező irányból áramló viz 
eszközli a hűtést; továbbá ennél l/s résznyi strontium-hydr. fogyasztatik a 
Scheibler-féle eljáráshoz viszonyítva, végiil terméke tisztább. 
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Az ecldig nagyon is vázlatosan ismertetett műveletek alatt nye~:t m~llék
termékek jelentékeny értéket képviselnek s épen a répatermelők elott bn11:~k 
becscsel, mert azokban a répának legszükségesebb táplálálóanyagot adhatJak 
vissza a talajnak. .. , , 

Vannak ujabb műfogások, tökéletesebb szer~ezetek, ~e}:;:_eknek .kozlese~ 
illetve leírását nem adhatom, mert az egyes gyarak a lnvalonak b1zonyulo 
mesterfogást, egész eljárást kincs és titok gyanánt őrzik. 

Hozza meg az idővel haladó fejlődés és lelkiismeretes munkálkodás ama 
virágot, melyre tekintetet vetni idegen nemzet is érdemesnek ta:·t~a s ~elyn~.k 
növelésében a kivitelt illetőleg közlekedésünk kedvező feltételei igen Jelentos 
befolyást gyakorolhatnak, ama virágot, melynek neve : versenyképesség ! 

3. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
EMLÉK-ÉRMEI. 

BERNÁTH JózsEF, a m. o. és t. vándorgyűléseinek könyv- és levéltárnokától. 

A művelt államok és nemzetek régóta dívó szokásainak egyike az, hogy 
fontos események emlékére érmeket csináltattak, és innen van,. hog.y hazánk
ban is a magyar orvosok és természetvizsgálók .vándorg:yííl~sei, m~nt foi:itos 
culturális intézmény, tiszteletére szintén emlékermek ~~szulte~, ep~n ~~y, 
mint ez külföldön is szokásos, hol ez például a németorszagi termeszetvizsgalok 
és orvosok vándorgyűlései tiszteletére is történik. . , . , . 

Minden személynek, mely magát mint a gyű~ésnek tagJat be1:·t:i„ ke~bes1~
tetett az emlékérem és az úgynevezett monographia, azaz: helyraJZI emlekmu, 
mely az illető gyűléshelynek orvosi és teri;nészettudományi l?i:·ását ~art~~mazza. 

De ujabb időben az a nézet uralkodik, hogy a helyraJ~i , e~lekm_? sokkal 
hasznosabb mint az emlékérem és hogy az érem előálhtasara szant nam 
csekély pé~zösszeg inkább a monographia bővit~sére, fordittas~ék, ,és innen 
van, hogy az ujabb időben az emlékérmeknek ~10sztasa megszunt, es a hely-
rajzi emlékművek annál testesebbek és. tartal_on;dusab~.a~ lette~. , . , . 

Ebből láthatni, hogy vándorgyűlési emlekermek JOVő?en tobbe ah~ kesz~t
tetnek, és hogy az eddigelé vert érmeknek sorozata b.efeJ~zettnek tek.~ntendő.; 
azért szándékozom az érmeket röviden megismertetm, mire engem tobb ok is 
indított. Először észrevettem, hogy igen sok tagtárs, kikkel a~ érmek ~gJ:ében 
beszéltem, vagy kik kérdéssel hozzám fordultak, .. . érm~inkről igen ke~es :s~~
rettel bírnak ; azután tapasztaltam, hogy éremgyuJtemenyek sza~szeru leir~sa
ban, melyben egyik vagy másik vándorg!'űlési .érem i.s tárgyaltatik, e~:rő~ teve~ 
magyarázatot közöltek; továbbá láthatJuk i;nmdnyá~an, hogy _ama torteneln;i 
műben, melyet központi választmányunk iratott es a XXV. vái:dorgyüles 
minden tagja kapott, a vándorgyülési érn:-ek c~ak. ,f~tólagosan par sorb_an 
említtetnek; végre korszerünek tartottam,~ Jele~ JUb1l.~r:s ~lkal~m~ál a b~feJ~
zett éremsorozatra kis visszapillantást vetm és roluk ;ovid attekii;it~s~ nyuJtam. 

Hogy épen én, ki szakérmész nem vagyok, az ermeknek 1~1rasat ~lvál~~l
tam, onnan magyarázható, hogy én, mint a vándorgyűlés J elenle~1 _lev,E'.1-
tárnoka, az érmeket őrzöm és kénytelen voltam ezekke~ foglalkoz171 es 1gJ'. 
az érmeket annyira behatóan tanulmányoztam, hogy Jelenleg mas valaki 
ezeket i:!-lig ismeri jobban, mint én. 
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A) Az érmek általános megismertetése. 

Az érmek száma. Az eddigelé tartott 25 · vándorgyűlés közül van 18, 
melyeknek emlékére érem veretett, és e 18 gyűlés helye voH, folyószám és 
évszám szerint rendezve, a következő: 

III. 1842. Besztetczebánya. 
IV. 1843. Temesvár. 
V. 1844. Kolozsvár. 

VI. 1845. Pécs. 
' VII. 1846. Kassa-Eperjes. 
VIII. 1847. Sopron. 

X. 1864. Maros-Vásárhely. 
XI. 1865. Pozsony. 

XII. 1867. Rimaszombat. 

XIII. 1868. Eger. 
XIV. 1869. Fiume. 
XV. 1871. Arad. 

XVI. 1872. Herkulesfürdő. 
XVII. 187 4. Győr. 

XVIII. 1875. Elöpatak. 
XIX. 1876. Máramaros-Sziget. 
XXI. 1880. Szombathely. 

XXIII. 1886. Buziás-Temesvár; 

Ide kell még két emlékérmet számitani, melyek nem gyülések, hanem 
személyek tiszteletére csináltattak; és pedig vándorgyűlési tagok által két vándor
gyülési elnök emlékére. E két személy volt: herczeg Eszterházy Pál, a Sopron
ban tartott VIII. gyűlésnek, és dr. Bene Ferencz egyetemi tanár, a Pesten 
tartott IX. gyűlésnek elnöke. 

E husz éremhez lehetne még ama bronzérmet számítani, melylyel vándor
gyűléseink az 1885. évi budapesti országos kiállításon, a kiállitott összes nyom
tatványaiért kitüntettetett. Mivel azonban ez az érem csak egy példányban létezik, 
melylyel a vándorgyűlés választmánya a budapesti nemzeti muzeumnak, illetőleg 
éremgyüjteményének, kedveskedett, és így tehát ez nell?- annyi közérdekkel bir, 
mint a többi busz érem, melyek sok példányban készíttettek és közkézen 
forognak, azért mellőzöm itt a kiállítási érem leírását. 

Az érmek színe és anyaga. Szinre nézve e husz érmet következőleg külön
böztethetjük meg : kettő (az V. és XIV. gyülésé) ezüstfehér, kettő (X. és XVIII.) 
aranysárga, és a többi tizenhat bronz-barna, különféle árnyalatban. 

A két ezüstfehér közül áll a kolozsvári (V.) érem ezüstből, és a fiumei 
(XIV.) ónból; a két sárga érem anyaga a bronz, aranyozott felülettel; a többi 
16 érem áll vörösréz-bronczból oxydált barna fölülettel. 

A bronz eredeti szine hasonlit a vörösréz színéhez, a minőt a frissen vert 
rézpénzünkön láthatunk, és ama barna szín, melyet a mi rézpénzünk idővel 
·kap, a bronzérmeknek pár perez alatt kölcsönöztetik, mihelyest alkalmas 
folyadékban kezeltetnek. E folyadék összetétele és a kezelés módja szerint függ 
az érmek barna színének különfélesége és árnyalata, mely szinkülönféle
ségét a 16 érmünkön is észlelhetünk. Tapasztalt érmészek egyhangu állitása 
szerint a herkulesfiirdői gyűlés (XVI.) emlékérmének barna színe a legszebb és 
legsikerültebb. 

E barna réteg nagyon vékony és könnyen kopik és innen van, hogy az 
éri:neknek legjobban kiálló, domboros részükön, melyek az érintkezésnek leg
inkább vannak kitéve, a fémanyagnak eredeti vörös bronz-színe legelőször 
előbuvik. 

Állitják, hogy mind a busz éremnek néhányát nemes fémből is készitették, 
melyekkel előkelő személyeknek és közintézeteknek kedveskedtek. 

A még avatatlan tagtársak érdekében, kik a vándorgyűlési vagy egyéb 
bronzérmeket gyüjtik, legyen itt különösen felemlítve, hogy óvakodjanak az érmet, 
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ha eredeti szépségét, jelesen az úgynevezett bélyeg-fényét (Stempelglanz) meg
tartani akarják, puszta kézzel ügyetlenül megfogni, mert azonnal látszik rajta 
az ujjak nyoma, melynek eltávolitása alkalmával rendesen a barna oxyd-réteget 
is eltávolitjuk, mi által az érmet rútitjuk és értékétől is megfosztjuk. 

Az érmek nagysága. Az érmek elöállitásának módja (t. i. egy közös aczél
gyűrübeni préselése) okozza, hogy az egy és ugyanazon gyűlésre tartozó kör
alaku érmeknek átmérője pontosan összevág, azaz: az illető érempéldányok 
mind egyenlő nagysággal hirnak. 

A husz érem átmérőjének meghatározását t. Heller Ágoston budapesti 
tanár ur előzékeny szivességének köszönhetem, ki alkalmas aczél mérőeszközt 
szerzett meg, melylyel 1/io milliméterig pontosan megmérhetni valamely 
tárgy átmérőjét. Az egyes érem nagyságát a részletes leirásnál közlöm, és 
itt csak általánosan emlitr-m, hogy a husz érem közül a legnagyobbik a temes
vári (IV.) 51 ·9 milliméternyi átmérővel és a legkisebbik az elöpataki (XVIII.) 
40·9 milliméterrel. 

Az érmek sulya. Az arany- és ezüst-pénz készitésénél nagy gondot fordi
tanak arra, hogy az egyes darabok egyenlő sulylyal birjanak, de ez a figyelem 
a bronzos emlékérmeknél nem szükséges, melyeknek anyaga csekély értékü 
fémből áll, és innen van, hogy az egy és ugyanazon vándorgyűlés érempéldányai 
egymás közt nagy sulykülönbséget és tetemes eltérést mutatnak. 

A rendelkezésemre állott érmeket mind megmértem és csupán a leg
nehezebb, valamint legkönnyebb darabnak sulyát jegyeztem fel az érmek 
részletes leirásánál. Igy például az egri érem leirásánál ez a kifejezés : sulya = 
57-43 gramm, jelenti, hogy az általam mérlegelt legnehezebb darabja 57 
grammot, a legkönnyebb pedig 43 grammot nyomott. 

A busz emlékérem közül a legnehezebbik a buziás-temesvári (XXIII.), 
melynek sulya = 76-66 gmmm; a legkönnyebbik az előpataki (XVIII.), mely
nek sulyát = 28-25 gramm között találtam. 

Szükségesnek tartom itt különösen figyelmeztetni, hogy az általam közlött 
maximal- és minimal-suly csak ama néhány darabra vonatkozik, melye~ most 
rendelkezésemre állottak és vizsgálás alá vehettem, nem pedig az elkészült 
összes darabokra, és azért nem akarom tagadni, hogy talán még nehezebb vagy 
könnyebb darabok is létezhetnek. 

A domborzati ábrák.• Azon kérdésre, hogy mit ábrázolnak, mit mu
tatnak külsőleg az illető érmek, akarok szintén általános áttekintést nyujtani. 

A közönséges forgalmi-pénzdarabnak két oldalát a ((fej» és (( irás>J meg
nevezése által különböztetjük meg; az emlékérmeknél pedig a fejoldal a 
művészetileg díszesebb része és <1elölap»-nak (avers) neveztetik, mig a másik 
oldala az érem ((hátlap»-ja (revers). 

A busz vándorgyűlési érem közül csak hármon találunk fejet, azaz : arcz
képet és pedig az Esterházy- és Bene·féle emlékérmen a nevezett elnökét, 
a buziás-temesvári (XXIII.) érmen boldogult Trefort Ágoston m. k. közoktatás
ügyi miniszterét. 

A hátlapokon van rendesen az írás (t. i. a dedicatió) alkalmazva, mely 
röviden tudatja, hogy az érmet ki és kinek ajánlja. A · dedicatió, ha pár
huzamos és egyenes sorokból áll, az egész hátlapot tölti ki (III., VIII., XXIII. és 
Bene), vagy ha körirásból áll, a közepén levő ábrát (czimert vagy egyéb alle
goriát) veszi körül (IV„ V„ VI., Esterházy, XII„ XIII„ XIV„ XV .. XVI„ 
XVII., XVIII., XXI.). Némely érmeken a dedicatió két részre van osztva; 
az egyik része az érem egyik oldalán, a másik része a másik oldalán áll (VII., 

579 

X., XVII.). Két érmen (XI. és XIX.) a dedicatió szintén két részre van 
s~a~it~a, de mind. a ~ettő egy oldalon van alkalmazva ~ ·a hátlapot akként 
tolti ~1, h.ogy ~ ~ed1~atió kez~etrésze körirást képez és a körnek belső lapját, 
a_ d~dicat!o mas1k resze foglalJa el párhuzamos, egyenes sorokkal. A dedicatión 
k1vul talalunk némely érmen (III., IV., V„ VI„ XI., XV.) még rövid velős 
mondatot (emlék- vagy jel-mondatot). ' 

Az előlapon, néha hátlapon is, léteznek ama disz-ábrák, melyek által a 
vésnök müvészi tehetségét és ügyességét bemutatta, és az éremnek érdekes
séget és mübecset kölcsönözött. Itt találjuk vagy a czimerét ama vá.rosnak vagy 
megyének, melyben az illető vándorgyülés tartatott (III., IV., V„ VII„ VIII. 
X.:. XII., XIII„ XIV„ XV„ XVII., XVIII., XIX., XXI.), vagy a látképét ama 
épuletnek, melyet az érem által megörökíteni akartak (VI„ Esterházy-érem, 
XIII„ XVI., XVIII., XXI.), vagy allegorikus személyeket és symbolikus tárgya
kat, melyek az illető gyülési helyre vagy vidékre vonatkoznak (IV„ V., VI., 
VII„ VIII., XI., XII„ XIV„ xv„ XVII„ XIX.). 
. Az ábrákat vagy növénykoszoruk veszik körül vagy egyszerü ,vagy kacska-

rmgós (arabesque-szeril) görbe vonalok. 
Végre minden érem évszámot is visel, és pedig azon esztendőét, melyben 

~z illető ván.dorgyülés tartatott. De ez a szám néha téves, mi onnan eredt, hogy 
fontos ok miatt a vándorgyűlés nem az eredetileg megállapitott időben, hanem 
más évben tartatott, és hogy az elhalasztási határozatot akkor hozták, mikor az 
érem már kész volt. Ily módon jutott téves időadat a rimaszombati (XII)., 
aradi (XV.) és buziás-temesvál'i (XXIII.) emlékérmekre, melyek a helyes 
1867, 1871 és 1886 helyett a hibás 1866, 1870 és 1884 évszámot viselik, mely 
években az illető vándorgyüléseket eredetileg tartani akarták. . 

Az érmek elkészítéséről (t. i. hogy ki tervezte az illető éremrajzot, ki véste 
az aczél bélyegzőt, mely városban és intézetben veretett az érem és egyéb 
idetartozó kérdésekről) hiányoznak a biztos adatok és azéd na'gy köszö
nettel veszem, ha ez ügyben az egyik vagy másik oldalról részletes értesitést 
kaphatok. , 

Az érmek (kivéve a X„ XVIII., XXI. és XXIII. vándorgyülését) az illető 
vésnök nevét viselik, és e vésnökök betüsorrendben a következők : Böhm 
József Dániel (IV., VI„ VII., VIII., Esterházy és Bene), Bernsee (V.), Karl 
Henrik (III.) és Seidan Venczel (XI., XII., XIII„ XIV„ XV., XVI., XVII. 
és XIX.) 

Seidan nevét találjuk nyolcz érmen, melyek közül a négy utolsó a nevezétt 
vésnöknek 1870. évben bekövetkezett halála után készült melyek tehát Seidan 
kezétől nem származhatnak. ' 

B) Az· érmek részletes leírása. 

A következő szakszeril leirás dr. Réthy László urnak, a magyar nemzeti 
muzeum régiségtára segédőrének tollából származik, ki felszólitásomra a 
munkát teljesiteni sziveskedett. Csak néhány helyen bátorkodtam változást 
vagy bővitést alkalmazni, hol a vándorgyülés ügyében ezt szükségesnek 
találtam. · 

A társadalm~ szakülés, melyben e leirást előadtam, egyhangulag elhatá
rozta, h?.gy a.megjelenő <1,Munkál~tok»;ban e közlemé~y az emlékérmek rajzai
val egyutt kmyomatando. E raJzokrol azonban, tekmtettel a tetemes költsé
gekre, le kellett mondanunk. 

37* 
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Beszterczebánya. III nagygyűlés 1842. 
Anyaga : barna bronz ; nagysága 45·6 mm. ; sulya 42-39 gramm. 

Előlap : Alul szalaggal összeköt9tt babér és tölgyág között hatsoros felirat: 
A ' i MAGYAR ORVOSOK- ! ÉS i TERMÉSZETVIZSGÁLÓKNAK i BESZ
TERCZEBÁNYA · i AVG: IV · MDCCCXLII. Hátlap: Egymás mellett 
két behajlott oldalu paizs egy állványhoz támasztva Beszter~ze?ánya vá1:os 
és Zólyommegye czimerével. Fölöttük szemközt álló bagoly kiterjesztett szar
nyakkal. Felül félkörben: EG YESŰL VE 1 HALADJUNK . A talapzat alatt 
két keresztbe helyezett bányászcsákány és a talapzat szélén apró betűkkel: 
H · KARL F. 

Temesvár. IV. nagygyűlés 1843. 
Anyaga : .barna bronz ; nagysága 51 ·9 mm. ; sulya 69-65 gramm. 

Előlap : Lombvirágok fűlött két szilaj ló által tartott bevágott oldalu 
Temesvár· városi czimer; körirat két sorban: * sz · K · TEMESVÁR · 
VÁROSA · A' · M · ORVOSOK · 'S · TERMÉSZETBUV ÁROK * AZ · 
1843 . ÉVI · A VG · 8 · KEBELÉBEN · TARTOTT · G YŰLEKE
ZETE . EMLÉKEŰL. Hátlap: A mező közepén jobbra álló hosszu ruhába 
öltözött női alak, kinyujtott baljában földgömb, job~jával oszlopra, m.elyen 
irattekercs látható, támaszkodik. Jobbról babérágak, kis kemencze lombikkal, 
könyvek s távcső, balról kigyós bot. Körirat: GAZDAGITVA B OLDOGIT. 
A szelvényben: I · D · BOEHM F. 

Kolozsvár. V. nagygyűlés 1844. 

Anyaga: ezüst ; nagysága 45.0 mm. ; sulya 26 gramm. 

Előlap: Kősziklán jobbra ülő hosszu ruhába öltözött babérkoszorus női 
alak, baljában papirlapot, jobbjában irónt tart. Előtte könyv, távcső, földgömb; 
mögötte kis vegyészi kályhán göreb s a tudás fája felgyürüző kigyóval. Körül : 
MAGY. ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLOK GYŰLÉSE. Alul a szel
vényen : KOLOZSVÁRT i SEPTEMB. 2. 1844 s az előállitás alatt kis 
betűkkel : BERNSEE. Jiátlap : fejedelmi korona alatt barokkizlésü virágokkal 
ékes s nemtő által tartott városi czimer; felirata : ŰDVEZLEK. 

Pécs. VI. nagygyűlés 1845. 

Anyaga : barna bronz; nagysága 51 ·7 mm.; sulya 76•5 gramm. 

Előlap: Talapon jobbra lépő oroszlánon ülő női alak, fején falkoronával, 
jobbjában lándzsát. baljában korong?t tartva. A téren jobbról !élhold, balról 
sugaras nap. Körirat : SZ. KIR. PECS VÁROSA A KEBELEBEN , 1845 : 
AUG. 11 EGYBEGYŰLT MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMESZET
VIZSGÁLÓKNAK. A szelvényben: KERESVE LEL A talapzat szélén kis 
betükkel : I . D . BOEHM · F. Hátlap : A pécsi székesegyház domboru 
ábrája. A szelvényben: SZÉKESEGYHÁZ. 
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Kassa-Eperjes. Vll. nagygyűlés 1846. 
Anyaga : barna bl'Onz ; nagysága 51 ·1 mm. ; sulya 68-62 gramm. 
. . 

Előlap : A mező közepén szemközt hosszu ruhába öltözött két női alak, 
mindkettő fején falkorona. A jobbról álló baljával, a balról álló jobbjával tartva 
a város (Kassa és Eperjes) ovál czimerpaizsát. Körül : A TESTVÉRILEG 
EG YES'ÜLT · SZ · KIR · VÁROSOK KASSA ÉS EPERJES Alul a szel
vényben : M DCCCXXXXVI s apró betükkel : I · D · BOEHM · F · Hát
lap: fenyő - , cser-, bükk- és hársfalevelekböl font koszoru, a rajta átfűzött 
szalagrészeken apró betükkel: v · VÁGÁS-RÁNK - JÁSZÓ -ARANY
IDKA - Ó · RUZSIN - LIPÓCZ - BÁRTFA - SÓVÁR A koszoru
ban sima tükör-mezőn ötsoros felirat: SZIV.ElSEN FOGADJÁK i AZ AUG · 
10-16 j EGYBEGYŰLT MAGYAR ORVOSOKAT j ÉS j TERMÉSZET
VIZSGÁLÓKAT. 

Sopron. VIII. nagygyűlés 1847. 
Anyaga: barna bronz ; nagysága 41·5 mm.; sulya 41·5 gramm. 

Kalászokból, gyümölcsökből s virágokból font koszoruban hatsoros felira,t: 
SZABAD KIRÁLYI j SOPRON VÁROSA j A MAGYAR · ORVOSOK i ES 
TERMÉSZETVIZSGÁLÓK j VIII. NAGYGYŰLÉSÉRE j 1847 AUGUS
TUS 11-17. Alul behajló oldalu koronázott Magyarország czimere. Hátlap: 
A mélyebben fekvő mező közepén egyenes oldalu paizs Sopron városa czimeré
vel, balról Aesculap kígyós bunkóval, jobbról Hygiea * alakjával, baljában koszoru, 
a mint a czimer- felett egymásnak jobbjukat , nyujtják; alul a szelvényen apr~ 
betülF,kel : I . D . BOEHM . F. ·. 

.11.z Esterházy-féle emlékérem. 
Anyaga: barna bronz ; nagysága 41·4 mm.; sulya 43-40 gramm. 

Előlap : A herczeg jobbra néző mellképe; körirat: GALANTHAI HER
CZEG ESTERHÁZ Y PÁL. A mellkép alatt apró betükkel: I. D. BOEHM. F. 
Hátlap: A herczeg kismártoni palotájának látképe; felül két ívsorban: A MAGY. 
ORV. ÉS TERM. VIZSG. VIII-DIK NAGYGYŰLÉSE - ELNÖKÉNEK 
HÁLAEMLÉKŰL. A palotának ábrája alatt: 1847 AUG: 17. (E napon 
kirándultak a vándorgyűlés tagjai Kis-Mártonba.) 

.11. B en e-féle emlékérem az 1863. évben Pesten tartott IX. nagygyűlés 
. alkalmával sitbscriptio utján készült. 

Anyaga: barna bronz; nagysága 41 ·7 mm.; sulya 33- 32 gramm. 

Előlap: Jobbra néző mellkép; körirat: BENE FERENCZ ORVOSTUDOR 
SZÜL. 1 775. MEGH. 1858. A mellkép alatt apró betükkel : I . D . 
BOEHM F . Hátlap : Gyógynövényekből és virágokból font koszoruban 
nyolczsoros felirat: A j MAGYAR ORVOSOK i ÉS TERMÉSZETVIZSGÁ„i 
LÓK GYŰLÉSE ALAPI„ ! TÓJÁNAK ÉS NESZTO„ i RÁNAK HÁLA 
EM„i LÉKŰL. 1 1863. 

* E gy más magyarázat szerint az alak a Floráé. Bern<ith. 
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.Maros-Vásárhely. X. nagygyűlés 1864. 
Anyaga: aranyozott bronz; nagysága 42·0 = ·; sulya 31-30 gra=. 

Elölap : Barokkizlésü diszes karimában monoru paizs kéken sraffirozott 
m~z~jén kardot tartó pánczélos kar; a kardon átszurt vadkanfö s egy szív. 
Konrat : MAROS-VÁSÁRHELY · SZ : KIR : VÁROSA és arabesk-diszités. 
Hátlap: Mélyebben fekvő mezőben ötsoros felirat : A 1 MAGYAR ORVO
SOK j ÉS TERMÉSZET VIZSGÁLÓK j X: G YÜLÉSÉNEK j 1864. 

Pozsony. Xl. nagygyűlés 1865. 
Anyaga: barna bronz ; nagysága 46·0 = · ; sulya 57-52 gramm. 

Előlap: Homályos emelkedtebb szélen: POZSONY SZABAD - KIRÁLYI 
VÁROSA; belül négyes karaju tükör-mezőben, a felső karaj mélyedésében a 
magyar királyi korona, alatta öt sorban A 1 MAGYAR ORVOSOK ÉS 1 TER
MÉSZET VIZSGÁLÓK 1 XI. GYŰLÉSÉNEK 1 1865 ; alul a karaj mélye
désben a város czimere. Hátlap : a mezőben négy lépcsőzetü állványon kerek 
csigakút párkányzattal diszes oszlopokon nyugvó állványnyal, bah·ól szemközt 
ülő s jobbra néző hosszu ruhába öltözött női alak, jobbjával a kut párkány
zatára támaszkodva, baljáb'Bn tükröt tartva ; jobbról szemközt ülő hasonlóan 
öltözött s balra néző női alak, baljában az oszlopot fogva, jobbjában csészével, 
melyet karján körültekerődzö kigyó izlel. A kutlépcsözet alján bagoly. Körirat
ban : SCIENTIA MOTV - CLARIOR. Alul apró betűkkel : w. SEIDAN 
INV. & FEC. 

Rimaszombat. XII. nagygyűlés 1867. 
Anyaga: barna bronz ; nagysága 44·1 mm. ; sulya 52--43 gramm. 

Előlap : kettős vonalközben, homályos szélen e körirat: * RIMA
SZOMBAT A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMESZETVIZSGÁLÓKNAK; 
középen arabeskek közé foglalt vérten a város czimere (jobbbra néző kite1jesztett 
szárnyu sas). Hátlap: Vértezett nöi alak fej én falkoronával, baljával a megye 
czimerét érintve, közötte a tudomány, művészet, ipar, kereskedelem s gazdaság 
jelvényei ; alul : 1866, oldalt: SEIDAN. 

Eger. Xlll. nagygyűlés 1868. 
Anyaga barna broncz ; nagysága 44·2 mm.; sulya 57-43 gramm. 

Előlap : Tükörmezö közepén kétemeletes tornyos épület, mely az egri 
lyceumot ábrázolja; felette kettős ívsorban: EGER A MAGYAR ORVOSOK
NAK ÉS TERMÉSZET j VIZSGÁLÓKNAK 1868. Alul két sorban: EGRI 
ÉRSEKI J L YCEUM. Hátlap : Buzakalászokból és szőlőfürtös levelekből 
font koszoruban, mélyebb mezőben virágfüzérekből képzett kereten két egyenes 
oldalu alul kidomborodott paizs, felső sarkaikkal egymást érintve, felettük 
szárnyas géniusz mint czimertartó ; a paizsokl;>an He.vesmegye és Eger városa 
czimere. Alul: SEIDAN. · 
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Fiume. XIV. nagyyyűlés 1869 . 
Anyaga: fehér ón; nagysága 50·4 mm. ; sulya 33-25·5 gra=. 

Előlap : Homályos emelkedettebb szélen: A MAGYAR ORVOSOK ÉS 
TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XIV. NAGYGYÜLÉSÉNEK * Belül tükör
mezőn hegyek alatt épült város, felette sugaras nap, előtte vizen három
árboczos tengeri hajó és háromsoros felirat: CONGRESSO XIV 1 MEDICI 
E NA_TURALISTI 1 UNGHERESI. Hátlap: Megkoronázott klfüejü sas bal
karma1val egy feldőlt edényt tartva, melyből víz ömlik, jobb karmai szalagon 
nyugszanak. A korona felett : FIUME ; a szalagon mélyített betűkkel INDE
F.~C?.IENTER; a sas mellett 18-69. Az egész előállitást babér- és cserág ve1zi 
korul. Alul : SEIDAN. 

.!!.rad. XV. nagygyűlés 1871. 
Anyaga : barna bronz; nagysága 44·2 =·; sulya 43--41 gramm. 

Előlap : Mélyen '.fekvő mezőben két egyenes oldalu paizs, Arad város és. 
Aradvármegye czimereivel. Felettük korona. Magasabban fekvő párkányzaton: 
A_~ ~AGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK. Alul két csillag 
kozott ARADON 1870. Hátlap: Hosszu ruhás ülő női alak, jobbjával egy 
feldöntött korsót tart, melyből viz ömlik, baljában babérkoszoru. A jobb oldalon 
~ordó, szőlővenyige, kéve sarlóval; a háttérben balról hajó, csigakút és hegyek. 
Job.?ról gőzmozdony. A szelvényben három sorban: A ' TERMÉSZET 1 A' 
MUVÉSZETNEK 1 MESTERE 1 és apró betükkel w. SEIDAN. 

.Mehádia (Herkules-fürdő). XVI. nagygyűlés 1872. 
Anyaga: barna bronz ; nagysága 44·3 mm. ; sulya 34-31 gramm. 

Előlap : Körirat * A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZS
GÁLÓK xvr 1K NAGYGYŰLÉSE EMLÉKEÜL Mélyebben fekvő mező
ben a méhádiai fürdő sétaterme (gyógy- és étterme) melléképületekkel, támla
keritéssel s lépcsőzettel. Hátlap : Lépcsőzetes talapon négyszögletes medencze, 
melybe a kávából 3 oroszlánföből víz folyik. A káván Herkules szemközt álló 
alakja, vállára támasztott doronggal. A szelvényben : MEHÁDIA l 1872. 
Jobbról az oldalban apró betűkkel: SEIDAN. 

Győr. XVII. nagygyűlés 187 4. 
Anyaga : barna bronz ; nagysága 4~„3 mm. ; sulya 50--45·5 gramm ; 

Előlap : Kettős vonalközben emelkedő szélen : SZABAD KIRÁDYI 
GYŐR VÁROS A * 1874 * Középen a mezőben Győr város koronás czimere 
jobbfelől babér-, balfelöl cser-ággal. Hátlap: két álló alak -- Apollo * és 
Mercur - lándzsa és szárnyas bottal, közöttük a tudomány (bagoly) ipar, · 
kereskedelem, közlekedés jelvényeivel, egy szekrényen 1848; körül: A MA
GYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK XVII NAGYGYÜLÉSE 
EMLÉKEÜL. Alul a szelvényen : SEIDAN. 

* Ez alakot inkább Minervának ta.rtom. Bemáth. 
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Előpatak. XVlll. nagygyűlés 1875. 
Anyaga: aranyozott bronz ; nagysága 40·9 mm.; sulya .28,-25 gramm. 

.. Előlap: Középen kettős cartouche-ba foglalt két czimerpaizs, a jobboldalin 
kiterjesztett szárnyu sas, a baloldalin szivet átszuró kardot tartó pánczélos kar; 
a ·czimerek felett nyilt korona. Körül :· * A MAGYAR ORVOSOK ÉS 
TERMÉSZET VIZSGÁLÓK XVIII NAG y G YÜLÉSÉNEK. Hátlap : A fi?rdő-
helyiségek (a födött séta-csarnok és fökút) látképe; alul a szelvényen ELÓ- J 
PATAK 11875. 

Mármaros-Sziget. XIX. nagygyűlés 1876. 
Anyaga : barna bronz ; nagysága 44•2 mm. ; sulya 36-33 gramm. 

Előlap: A szélen e körirat: MÁRMAROS MEGYE ÉS - SZIGET 
KOR. VÁROSA; belül négyes karaju tükör-mezőben a felső karaj mélye
désében a magyar szent korona, alatta öt sorban: A 1 MAGYAR ORVOSOK 
ÉS 1 TERMÉSZET VIZSGÁLÓK 1 XIX. GYŰLÉSÉNEK 1 1876; alul a 
karaj mélyedésében Magyarország czimere. Hátlap : Női alak kibontott hajjal 
hosszu öltözetben, jobbjával Mármarosmegye czimerére támaszkodva, baljával 
M.-Sziget városa czimerét tartva, körötte fenyőfa és váromladék; alul a szel
vényben: SEIDAN. 

Szombathely. XXI. nagygyűlés 1880. 
Anyaga : barna bronz ; nagysága 44·2 mm. ; sulya 36-33 gramm. 

Előlap: Kettős vonalközben, emelkedettebb szélen: * SZOMBATHELY 
REND. TAN. VÁROS. * 1880; belül a város czimere díszes cartouche
foglalatban. Hátlap: Vonalközben tükör-mezőben nagy épület"' felül s alu 
két ívben: A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 1 xx1IK 
NAGYGYŰLÉSE EMLÉKEÜL. 

Buziás-Temesvár. XXIII. nagygyűlés 1886. 
Anyaga : barna bronz ; nagysága 50·5 mm. ; sulya 76-66 gmmm. 

Előlap: Magasabb karimán: * TREFORT ÁGOSTON M. K. v AL-:
LÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISTER; középen mélyitett tükörben a· 
minister szembenéző mellképe. Hátlap: Babérlombokból font, felül nyitott 
koszoru, alul a kötés mellett a koszorura helyezett két kis czimerpaizs; középen 
7 sorban: A 1 MAGYAR ORVOSOK 1ÉS1 TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 1 
XXIII. VÁNDORGYŰLÉSE 1BUZIÁS-TEMESVÁROTT11884. 

* .E diszépület 1880. évben készült el, melynek egyik felében a szinház létezik, 
a másik felében a városház helyiségei vannak. A XXI. váudorgyl'.í.lés tartama alatt szol· 
_gált a városház nfLo"Y tanácsterme mint vándorgyűlési iroda. Be1'1uj,th. 

\ . 

XI. 

TUDOMÁNYOS ESTÉLYEKEN TARTOTT 

ELŐADÁSOK. 



1. 

HAZÁNK KISDEDEI. 

Dr. FARAG-0 GYUI.J.-t61. 

Miért oly nyomorult a kisdedek állapota hazánkban? 
A mikor ezt a kérdést fölvetem - teljes tudatában vagyok annak, hogy 

alig mondhatok akár jobbat, akár ujabbat, mint a mit már Róth Mátyás 
1869-ben a fiumei, másodsorban pedig Weszelowszky Károly 1880-ban a szom
bathelyi vándorgyűlésen, érett tapasztalatuk és hangyaszorgalmuk gyümölcse
ként előadtak. 

És épen az a szomoru, hogy egy évtized után sem lehet jobbat, vigaszta
lóbbat konstatálni; hazánk kisdedei csak úgy pusztulnak, mint azelőtt, söt a 
1egutolsó években még rosszabbodott az állapotuk, mert a halálozások az 
1883. évtől az 1887-ikig, évröl·évre emelkedett. 

Megvallom, hogy némi csüggedéssel teszem ezt szóvá, mert ha sok jeles 
és tudós hazafi, a kik között a két emlitett kiváló helyet foglal el - évtize· 
<leken át nem volt képesek semmit sem elérni, akkor több mint valószinű, 
hogy az én gyenge szavam viszhang és eredmény nélkül elhangzik. De hogyha 
egyszer jobb idök következnek, a mit mindezek daczára reménylek, akkor az 
utódok lássák, hogy minden évtizedben legalább egy találkozott, a ki a gyer
mekeink rossz állapotára figyelmeztette a nemzetet. 

Magyarország még mindig a művelt nemzetek szégyenpadján ül a kisded· 
nevelés tekintetében. A gyermekek halálozása - akár az általános halálozáshoz, 
akár pedig a születésekhez arányitva számoljuk - még mindig nálunk a leg· 
nagyobb, úgy hogy pl. az 1884-töl 1887 -ig terjedő 4 évben, eltekintve Horvát
Szlavonországoktól - a hol sokkal kedvezőbb viszonyok vannak - nálunk 
10,000 halott között (5064, 5154, 5237, 5423 öt éven aluli gyermek volt) ; 
10,000 élve születésre számitva pedig 3421, 3705, 4223 gyermekhalál esett. 
Szóval 1878-ban 274,762 gyermek halt el Magyarországban és Fiumében, 
1887-ben 274,252, csekély változatokkal a közben lévő 10 év alatt, tehát jófor
mán semmi változás. Az emlitett 10 év alatt majdnem 2.600,000 gyermek 
halt meg az országban, bele nem számítva Horvát- és Szlavonországokat. 

Hogy csak némileg megtudjuk ítélni ennek a nemzeti kalamitásnak a 
nagyságát, példaképen fölemlitem, hogy ugyan azokban az években Galiczián 
kivül alig érte el egyik-másik állam - és akkor is csak kivételképen - a mi 
rendki vül magas gyermekhalandósági a.rányszámainkat. Francziaország halottai 
között valamivel több mint a fele, Irországéi között pedig plane csak két ötöd
rész annyi gyermek van, mint nálunk. Francziaország majdnem egy harmad
részszel több gyermeket ment meg a haláltól, Irország pedig több mint kétszer 
Jl'nnyit, mint mi. , 

Vagy talán a születések nagy számában keressük a megnyugvást és vigasz
talást? Tény az, hogy a szűkebb értelemben vett Magyarországon az 187?-80. 
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években átlag 610,165 gyerm3k született évenként, a következő öt évben 
637,429 és ez a szám 1SSG-ban és 1SS7-ben még emelkedik. Nálunk 1000 
lakóra 44-45 1/2 születés esik évenkint s ezt a magas születési számot Európa 
népei közül (kivéve a kik nem vezetnek statisztikát) csak Oroszország és Szer
bia mulják fölül, legalul pedig Francziaország van, a hol 1000 lakosra évenkint 
átlag csak 23 1;2-25 1/2 születés esik. 

Ez a körülmény Francziaországra nézve igen aggasztó, a m~ek ~lgy a 
hatóságok, mint a társadalom teljes J1,1datáb1tn van:µak és azért a baJt mmden 
uton-módon törekednek orvosolni. Az ő kisdedeik javát szolgáló intézményeik 
ennélfogva a tökéletessség magas fokán állanak, és mind megannyi a franczia 
nemzet humanismusáról és áldcizatkészségéről tesz tanubizonyságot. 

Ugylátszik tehát, hogy a francziák productiv életerejegyengült, ~ mie~k 
pedig teljes pompájában virul. Szóval, van minálunk isten áldása _bő~1ben, es 
ha a dér meg is csípi a rügyeknek egy nagy részét, azért mégis mmd1g marad 
elég, hogy a nemzet fáját gyarapítsa. ~ 

Nézzük meg közelebbről, hogy mennyire válik be a hatóságainknak és ·a 
közönségünk .legnagyobb részének e kényelmes - mert a semmittevésüket lát~ 
szólag mentegető - fölfogása. 

Mennyire gya1·apitja a nemzet legértékesebb kincsét : az embereket? „ 

Az 1SS1-től 1SS7-ig terjedő években átlag 161,524 emberrel lett tobb 
évenként a szűkebb értelemben vett Magyarországban, azaz ennél valószinüleg 
jóval kevesebb, mert eddig nem lehetett számításba venni a sok kivándorlót, a 
kiket az ínség kényszerít más hazát keresni. Majd a következő népszámláláskor 
megtudjuk. · 

A fönt emlitett számot véve alapul, 10,000 ember évenkint S0-147-tel 
gyampodik meg (közepesen 112-vel). Szerbiában az évi gyarapodás 200-22S, 
Oroszországban 128-191, a brit királyságokban 116-12S; ezeket a nagyobb· 
szaporodásu államok közül csak találomra emeltem ki, mert a mienkénél ked
vezőtlenebb viszonyok már csak 5 államban, úgymint Belgiumban, Ausztriában, 
Svájczban, Spanyolországban és legkiváltképen Francziaországban vannak. . 

A kinek több jövedelme van, az kétségen kívül többet is költhet, de a JÓ 
gazda a több jövedelemből többet takarít meg és ennek folytán vagyonát gyo~·
sabban gyarapítja, mint akár a kevesebb jövedelemmel rendelkező, akár pedig 
a tékozló ember. 

Mi e tekintetben átkozott rossz gazdák vagyunk. Azt már láttuk, hogy 
emberjövedelmünk oly nagy, hogy bármely nyugot-európai nemzet megirigyel
hetné, azt is láttuk, hogy a halál a zsenge hajtásokból - a gyermekből - már 
idejekorán annyit lekaszabol, mint sehol másutt, de még mindig mar~d egy 
kérdéses rubrika a számításban. Születik nálunk évenkint - mondjuk 
kŐzépszámmal 640,000 ember, meghal pedig 260,000 gyermek, ez utóbbiakat 
leszámítva, tehát 3SO;OOO öt éven felüli emberrel gyarapodik az ország évenként. 

Már pedig az ország lakossága évenként csak 16i1/2 ezer emberrel_ gyara
podik, tehát a gyermekek pusztulásán fölül még 21S1/2 ezer 5 évnél idősebb 
ember hal meg évenkint az országban. . . 

HoITibilis szám ez, a melynek jelentőségét csak akkor látjuk át igazában, 
ha az öt évnél idősebbek halálozását vészszük szemügyre. És akkor azt a meg
döbbentő tényt kell konstatálnunk, hogy ebben is az európai népek között ben
nünket illet meg az elsőség. 

. Nálunk pl. az 1S86. évben 10,000 halott között volt : 
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Ausztriában Bajorországban 
0-1 éves 3260 3223 3825 
1-5 1813 1581 1071 
5-7 349 203 140 
7-10 283 191 121 

10-15 247 185 109 
15- 20 248 212 144 
20- 25 274 261 186 

és így tovább a többi életkorokban is. 

Czélzatosan választottam olyan államokat, a melyeknek n;ia~as gye,rroek
halandósági száma a mienket megközelíti, hogy az összehasonhtas annál ala
posabb és találóbb legyen. 

Mi a következtetés ebből? 
Az, hogy a mi ember-anyagunk gye~~~bb, mint m_ás nemz~te~é, ~er~ 

vagy az embereknek van rosszabb constitut10Juk, vagy pedig nem viselik elegge 
gondjukat, úgy látszik azonban, hogy mind e két oknak van befolyása a nagyobb 
halandóságra. . , . . , , . , · 

Az elsőt a katona-ujonczozási adatok v1lag.~tJak m~g .. nemileg., Nalunk az 
1S71- 1S75-iki években évenkint 10.000 katonakoteles kozul 2013 valt be kato
nának, (1S76-SO-ban 1456, 1SS1-S5-ben 1402) és 1SS8-ban már csak 120S ! 
Ez a hanyatlás férfi-ifjuságnak szégyenére ~álík. , , . , , , 

Hogy pedig a másik említett, o~nak, ~: i.: a.z egeszse!S hianyos gond~zasanak, 
milyen befolyása van a halandosagra, ku!onosen pedig a _gyer~ekekere, .azt a 
hézagos közegészségi kimutatásokból - saJ?O~ ! - c~ak seJth~tJyk: , 

Hogyan is lehetne pontos közegészségi k1mutataso~at, kt~lonosen a halal· 
okokét elvárni egy oly országban, a hol még, ~ l~g~tobb. ~1mutatott . 1SS6. 
évben 1291 orvos tartására kötelezett közegészseg1 korok kozul 372-ben, tehát 
majdn.em egyharmad részében nem :volt ,orvos? Ne csodál.k?zz~nk az?n, h~ az 
ilyen helyen működő halottkém, a k1 talan egyuttal a tamto, kan~or es hara~
gozó tisztségeket is betölti, a blanquettán föltett kérdésre, hogy m1 volt a halal 
oka? esetleg azt irja oda: «már ideje vót ! '' . , , . .. , , . . 
. Pedig a magasabb culturának és az ezzel 1aro JO~b kozegeszseg1 v1~zonyo~
nak egyik kriteriuma a közegészségi személyzet, tehat az orvosok, g~ogyszere
szek és bábák száma. A brit királyságokban 100.000Q lélekre 56.' .~alunk 23! 
Oroszországban pedig 14 orvos és sebész esik - a két szélsőség kozott tehát m1 
a rosszabbikhoz állunk igen közel. . .. 

· Látni való ezekből, hogy milyen nehéz a reánk nézve rendk1vul ~onto~ 
kérdésre, hogy mi az oka a gyermekek óriási hala~dóságán,ak - megb1zhato 
fölvilágosítást kapni. Annyi bizonyos, hogy a ragados .bet~gs~gek, a i:i~~yeknek 
javarészét a gyermekek sínylik meg, aránylag csak kis reszet pusztitJak el a 
lakosságnak. Az 1S78-SO-as években átlag a lakosságnak 2·070/o-a bete~edett 
meg ilyenekben, a kik közül 26·81 O/o meghalt, 18S1-1SS5·b~n 2·050/o-nyi _me?
betegedés és ezekből 1S·240/o halál, 1SS6-ban 1 ·630/o-nyi megbete?edes es 
ezekből 17·99 0/o halál esett a kimutatás szerint. Mindazáltal a ragados beteg
ségekben való halandóság nálunk a legnagyobb a nyugoti népek köziil, például 
kétszer akkora, mint Angliában. „ , , • 

A gyermekek halálozásának okaira . némi világot vetnek a kozeg~~zseg1 
kimutatásnak számai, a melyek azt mondják, hogy az 1SS6. evben ve_Ieszulet~tt 
gyengeség folytán az összes haláleseteknek 11 ·SS O/o-a, gyermekaszaly folytan 
4·760/o-a, görcsök folytán S-'S6P/o-a és b~lhurut folytán 7·54°~o-a halt me?. 
, ·. megerősitik azt a gyanut, ho~ a kisdedeknek nagyobb resze - becsies 
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szerint talán 60 egész 70° /o:a - a gyomor és bél bajaiban, tehát elégtelen vagy 
helytelen táplálék folytán pusztul el. Ezt azonban lehetetlen csak némileg 
megbizható adatokkal is bebizonyitani, valamint annak sem lehet nyomára 
akadni, hogy hány gyermek pusztul el a légző szerveknek betegségeiben. 

Bizonyára ez is tekintélyes szám, a mely a kimutatott tüdőlo b, tüdőhurut 
stb. és talán a nálunk rendkivül pusztitó tüdőgümőkór számai mögé rejtőzik. 
Szóval első sorban az emésztő, azután a légző szerveknek betegségei gyerme· 
keinknek legveszedelmesebb ellenségei. 

Erre. mutat a fővárosnak sokkal megbizhatóbb statisztikája, a mely szerint 
pl. az 1888. évben 1000 halott közül 135 bélhurut és béllob és 99 tüdő-, mell
hártya- és hörglob következtében halt el, a mely eseteknek nagyobb részét 
a gyermekek képviselik. 

Hogy most a városoknál megmaradjunk, általában azt mondhatjuk, hogy 
azokban a gyermekek halandósága általában véve kisebb, mint a vidéken, a 
minek okait a városi népesség magasabb intelligentiájában és hathatósabb köz
egészségi intézkedésekben kell keresnünk. Ezek jóval kompensálják a városiak 
általában véve rosszabb anyagi helyzetét, a nehezebb megélhetést, szóval a létért 
való sulyosabb küzdelmet, a mely kedvezőtlenebb körülmények a kisebb házas
ságkötési, a kisebb születési és a házasságon kivül született gyermekek nagyobb 
arányszámaiban érvényesülnek. A fővárosban az utolsó években 10,000 lakosra 
átlag 372 születés esik évenként, tehát jóval kevesebb, mint átlag áz egész 
országban (449), és jellemző, hogy épen a belvárosban (IV. kerületben), és a 
Lipótvárosban, a melyek a «legvárosiasabb» jellegüek, ez a szám a legkisebb 
(231, illetőleg 300), míg ellenben a III. és IX. kerületekben, a melyekben inkább 
kis városhoz hasonló viszonyok vannak, a születési arányszám a legmagasabb 
(411, illetőleg 409 tiz-tiz ezer lakos után). Forditva van a házasságon kivül 
való születésekkel, a melyeknek arányszámai a fővárosban több mint három
szor akkorák, mint általában véve Magyarországban. És e tekintetben azt a 
különös jelenséget konstatálhatjuk, hogy e szerencsétlen gyermekeknek születési 
arányszáma az egész országban, bár lassan, de állandóan emelkedik, a főváros
ban pedig épen ellenkezőleg lassanként csökken. A szűkebb értelemben vett 
Magyarországban 1876-1880. években 1000 születés között átlag 76 házas· 
ságon kivül volt, 1881-1885-ben már 83, 1886-ban 84, 1887-ben pedig 85. 
Míg a fővárosban ugyancsa.k 1000 születés között 1876-ban 302 házasságon 
kivüli volt, a mely szám több ingadozással 1888-ig 290 re apadt. Hogyha ezek
böl szabad az erkölcsösségre következtetnünk, akkor azt mondhatjuk, hogy az 
ország erkölcsisége általában sülyed, a fővárosé pedig emelkedik, de talán 
jobban eltaláljuk a valót, ha azt mondjuk, hogy az országban sulyosabbakká 
váltak a megélhetési viszonyok. Talán fölösleges is fölemlitenem, hogy ezek az 
apátlan és többnyire anyátlan gyermekek pusztulása jóval nagyobb, mint a 
házasságon belül születtettekké. (Igy a hivatalos adatok nyomán 1000 házas· 
ságon kivül élve született gyermekre az 1881-1885. évek átlagában évenkint 
427 ilyen (0-5 éves) gyermek halt el, míg ellenben a házasságon belül szü
letett gyermekek megfelelő halálozási arányszáma 359). 

Melyik vidékein az országnak halnak meg a legtöbb gyermekek? Szám· 
adatok helyett sokkal jobb áttekintését nyerik az állapotnak, ha a Hatsek tér
képész által a tavalyi orsz. kisdednevelési kiállitás számára mesterileg készitett 
gyermekhala.ndósági tabellákat áttekintik. A felsö kékre festett sor a gyermekek 
1883-tól 1887-ig terjedö halálozását az általános halandósággal, az alsó, 
vörösre festett pedig a születésekkel állitja arányba. A hol a szín sötétebb, ott a 
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gyern;iekhalandóság nagyobb. Es akkor azt látju~ •. horo: a halál e~ éjszak
nyugatról délkelet felé vonuló széles sávban pusztitJa legmkább a kisdedeket. 
Legjobb, leggazdagabb magyar megyéink feküsznek e szomoru zónán belül, míg 
ellenben az észa.ki és keleti sokkal szegényebb vidékei az országnak a gyer
mekeknek aránylag kis halandóságával tündökölnek. Sajnálni való körülmény, 
hogy épen az országot föntartó, tösgyökeres és jómódu magyar elem fordit leg
kevesebb gondot a gyermekeire. Pedig még csak nem is lehet ennek okát 
pontosan, számadatokban kifejezve megtudni. 

Az igaz, hogy azokon a területeken, a hol kevés gyerme~ ha~ meg, ará~~lag 
kevés is születik, de azért szigoru megrovást érdemelnek JÓmodu megyemk, 
a melyek nem törekednek eléggé saját vérükkel - gyermekeikkel - benépe· 
siteni amúgy is emberekben és munkaerőbe~ gyér területüket. A tanyák ?g)'.' 
milliónyi népességének egészségére csak a JÓ Isten, de az emberek vaJml 
keveset gondolnak 

Melyik népfajnak gyermekei pusztulna~ leginkább? En;e a _kérdésre ne~ 
adhatunk feleletet, csak annyiban, a mennyiben az egyes nepfaJ~kat a ;allas 
megkülönbözteti. E tekintetben a legelterjedtebb vallásuak, a katolikusok allnak 
a legrosszabbul, a mennyiben az ő gyermekeik leginkább ~aln_a.k (pl. az 1~8_!. 
évben 1000 születésre 447 gyermekhalál esett), azutan JOnnek a gorog 
keletieknél 428, az ágostaiaknál 421. a reformátusoknál 403, az unitáriusoknál 
417, a görög katolikusoknál 387, legkisebb pedig a zsidóknál 263. Ell~nben 
egyúttal azt is konstatálnunk kell, hogy ugyanabban az évben 1000 lelekre 
számitva a katholikusoknak 47 gyermekük született, a görög keletieknek 43, az 
ágostaiaknak 39, a reformátusoknal 42, az unitá~·~usok~ak 38, a görö~ kath?liku· 
soknak 48, a zsidóknak pedig csak 37 gyetmekuk szuletett.; vagyis a luknek 
sok gyermekük születik, azoknak sok is hal meg, - azaz, Jobban mon~.va ~z 
oki összefüggés forditva van: a hol t. i. sok g1er!11e~ meghal, ott tobb is 
születik, a mi már gyakran be lett bizonyitva stat1sztika1 adatokkal. 

Ennek kapcsán fölmerül a kérdés, hogy mi czélszerübb, ha sok gyermek 
születik és sok hal el, vagy pedig ha kevés születik, de kevés is hal ,~eg 
közülük? Például egy családnak születik 7 gyermeke és meghal 4, egy mas1k· 
nak 4 gyermeke születik és csak egy hal meg. Az eredmény - 3 élő gyer: 
mek - ugyan az, de a tapasztalat azt mondja, hogy általában véve az előbbi 
szaporább családnak ivadékai többnyire gyengébbek, kevésbbé ellenálló szerve· 
zetüek, mjnt az utóbbi ugyan kevésbbé szapora, de erősebb gyermekekkel meg
áldott családé. Ezt legjobban illustrálja például az a tény, hogy míg hazánkb8:n 
az 1865-63. években 1000 emberre átlag 43 született évenként, add1& 
Svédországban csak 30, a végeredmény pedig mégis az, hogy daczára a m1 
magas születési arányszámunknak, a mi népünk szaporodása ugyan ezekben az 
években ezer lakos után számítva évenként csak 4·8, ellenben a svédeké 11 ·3, 
tehát majdnem 2 és félszer nagyobb volt. 

A tanulság ebből az, hogy fölületesen itélve ne bizakod- junk a magyarság 
nagy szaporaságában, ez csak annak a tüneménye, hogy még van elég erő 
pótolni a rengeteg veszteséget, de gyengébb, kevésbbé életrevaló em~eranyaggal. 
Es nem tekintve a nemzeti erő hiábavaló pocsékolását, a sok elhalo gyermekre 
forditott mennyi fáradság, gond és az ápolásukhoz szükséges költségek vesznek 
kárba! 

A legrosszabb pedig az volna, ha ilyetén rossz viszonyaink között a születési 
számunk apadna, ha a halál letarlózta mező kopáron maradna. 
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Min~l~nk; ~agy~ror~z~gban 3'..z ei;nber életéi;iek még vajmi kevés becse ván. 
A~ ember -~lete~ es egeszseget megovm a nemzeti legvitalisabb érdekek követel
~enye. Foldmuvelést_ ipa~·t, ~ereskedelmet, hadsereget csak sok ép és egész
seges e171ber~·el lehet oreg~item. Tehát épen nincs szükség arra, hogy az emberek 
gon~ozasa, vege~t a humamsm~s phraseologiájával elöálljunk. A müvelt Nyugotön 
az · alla~. ,es a ~.arsadalom a kisdedek megóvását mulaszthatatlan kötelességük
ne~ tartJak, sot nemesen versenyeznek e czélra való leleményes módok kivi
teleben. 

·,. Első és '~egh.atah:~asabb es.zköz a fölvilágosodottság, a kultura terjesztése. 
1\t~eg kell t3'..m~a?i a nepet a saját, valamint mindnyájuk életének és egészsé
gene~ megovasara. Legfontosabb helye ennek az iskola a hol már be kellene 
oltam az eg~s~séges lakás, helyes táplálkozás stb. iránt' való érzéket. A tanitást 
p~r~ze a tamtokon kell megkezdeni, kik, ha az ügy iránt érdeklődnek, rend
kiv~l sokat te9etnek. , em phrasis az, hogy Németországot a Schuli:neísterek 
.tettek ~-a~ygya. -'.1z uta? még ezer módja van a népre ebben az irányban hatni. 
Eze~ k_?~ot~. legto?bet ernek azok, a melyek jó példával és élő szóval történnek, 
a mi ,kulonose·n t!l'rsadalmunk intelligens elemeinek föladata volna. Ezek közt 
termeszetesen m~nd.enkor tekintettel kell lenni a nép sajátosságaira. 
. Az angol n:p igen társulékony, a mely könnyen gyűjthető össze egyesüle'-
te~b~, a. hol_ a ~o. eszméket .csak?a_mar keresztül lehet vinni. Sajnos, hogy ez a 
m,o.dJa az eg~s~~egi elvek te1:i~sztesenek a i;nagyar n~p indifferencziáján meg
to~ik, ~zo~k,ivul_ a magyar atlag keveset is olvas. Epen ezért a kevés olvas
manyai ~o~e ~mtegy be kellene csempészni az ilyen czélokat szolg!iló czik
kek~t: P~ldaul i~en ~lkal~as h_elyek volnának a kalendáriumok, a néplapok és 
~ krnJc.zaros Tatar Pet~r-fele kiadvanyok. Hazafias cselekedet volna, ha költőink 
_ekeP, r~gmusokb.aI.t, epigrammatikus rövidséggel megírnák a kisdedek helyes 
ápolasanak elveit es esetleg képekkel is díszítve kiadnák. 

Mosd meg anya kis babádat 
Langyos vízben naponta, 
Különben a szomszédasszony 
«Piszkos gyermek: rosz gazdasszon_y ! „ 
Fűnek-fának elmondja. 

Ezt a. verse.csk~_t egy költő barátom kérelmemre próbaképen megírta, a 
m.ely a~nyib~n sik~~·ult, __ hogy. az anya hiuságára apellál. Ne neves~enek, kérem. 
Bizonyara m:ndnyaJan os~enk , a k~nyvec_skéket, a melyekben magyar néplako
dalmas versei vannak 171egirv~ es i;imdenutt föltalálhatók. Mily nagy haszonnal 
.Vol~a, _ha egy gyerme,kap.olásrol szoló verset lehetne ennyire elterjeszteni, mert 
a nep 1obbai;i m,egemeszti a verset, mint a prózát. 

.. :És 3'.. mi koz?:n, így, _társadalmi úton egyesületek úgy mint magánosok 
torek:dnenek a J~ apolási elveket a népbecsöpögtetni, az államnak is gondos• 
~~dma ~ellen~ a kisdedek hathatós védelméről. Ez az égető postulatum minden 
i.zeben oss~.efu,gg a kö~egészségügy _czéltudatos rendezéséveL A kormánynak 
nemcsak torvei:iye~e~. m.egszavaztatma, hanem azokat végre foganatositania is 
k?llene_'. A~ eg~szs~gugyi személyzet számát emelni, befolyását öregbíteni és 
v?gre folszaba~ita~1 az erkölcsi és a~yagi nyomott helyzetéből okvetlenül szük
.seges? .. hogy h1vatasuknak jó eredménynyel megfelelhessenek. Csak ez által 
erhe~J~k el, ~?gy kellő figyel~~m~~ lesznek az egészséges lakásra, jó vízre, 
h~m.isitatI,an tap~zere~r~, ~anahza~z10,ra, posványok lecsapolására és a közegész· 
segugy meg egyeb szaz kovetelmenyere, a melyek leginkább a gyermek javára 
válnak. 
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Azután sorra vegyem a dajkaságba adás-vevés, a szegény és az apátlan
anyátlan gyermekek nyomoruságait? Azt hiszem, hogy elég, ha ezekre a réges
régen hangoztatott gravamenekre csak egyszerüen rámutatok, a nélkül, hogy e 
helyütt velük behatóan foglalkoznám. Más államok ebből az emberanyagból 
hasznos polgárokat nevelnek, nálunk ez a forrás a pocsolyába folyik, s ha e 
szegény gyermekeket a goI.tdviselés különös kegye életben tartja, akkor több
nyire - kellő gondozás híján - elzüllenek és koldustanyák, börtönök vagy 
kórházak lakóivá válnak. Az államnak és társadalomnak együtt kell működni, 
hogy a pauperismus okozta elcsenevészését a gyermekeknek meggátolják. 

Vándorgyülésünk jubileumát reméljük nemsokára egy nagy, országra szóló 
ünnepség fogja követni, a mikor az egész magyar haza ezer éves fönnállását 
fogja megülni. Lesz akkor.vígság, pompa elég, és már most sokan hányjákvetik, 
hogy miképen lehetne ezt az utókor számára megörökíteni. Azt hiszem, hogy 
a nemzet alig hagyhatná szebb emlékét ez eseménynek, mint ha szilárd talaját 
vetné megsaját jövő erejének és nagyságának. 

Kezdje meg a mozgalmat a törvényhozás és hozzon egy l~x jubilarist a 
haza legdrágább kincse, a kisdedek hathatós védelmére. 

A nemes példát pedig kövessék mind azok, a kik egyenként, vagy kisebb 
egyesületekbe szétszórva már eddig is ebben az irányban működnek, szövet
kezzenek, mert csak az együtt működés ad elég erőt ily fönséges czélnak meg
valósítására. 

Ez lesz az utódaink hálájára igazán érdemes: monumentum rere perennius. 
Adja Isten, hogy az akkor összeülő vándorgyűlésnek erről beszámolhassunk. 

2. 

A NAP CSODÁIRÓL. 

ANToIJ.K KÁROLY, gymnasiumi tanártól. 

•Les ombres de la nuit s1évanouissent 
peu IJ. peu. La clarté se fait dans les llmes. • 

Flannnarion. 

Ha feltekintünk az ég boltozatára és gondolkozva szemléljük azokat az 
ö-rök fényben ragyogó pontokat, melyek utjokat milliárd és milliárd évek óta a 
legcsalhatatlanabb törvények szerint folytatják a végtelenség megmérhetetlen 
oczeánjában, akkor és csakis akkor é1·ezzük igazán, hogy minő parányi por
szemecske azon kis göröngy, melynek felületét tapossuk. Földünk kis szunyog 
gyanánt enyészik el a természet nagy alkotásában, az emberiség összeomlik 
saját gyarlóságában és a világ legbüszkébb despotájának, semmiségének érzeté
ben, mélyen le kell hajolnia a porba a fenséges természet végtelen hatalma 
előtt. 

A Nap épen olyan álló-csillag, mint számtalan más, mely ott fenn a 
fejünk fölött ragyog, és csak azért tetszik nekünk oly nagynak, mivel igen 
közel van hozzánk; csak 21 millió mérföldnyi távolság választ el minket tőle. 
A fénysugár, mely másodperczenként 41 ezer mérföldnyi sebességgel halad a 
világürben, azt az utat 8 perez alatt megteszi, de a leggyorsabb ágyugolyónak 
már 10 esztendeig szakadatlanul kellene repülnie, hogy a Napot elérje; mig 8 

leggyorsabb lokomotív csak 300 esztendő alatt érkezhetnék m~g oda, ha utjá-
xxv. Vándol'gyülés Munkálatai. 38 
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ban nem állapodnék meg egy pillanatra sem. A legközelebbi !Íllócsillag, vagyis 
Nap, az a Centauri, oly távohiágban van tőlünk, hogy a fénysugár, mely ma 
indul el onnan, csak 3 és fél esztendő mulva érkezik hozzánk! Mit szóljunk 
már most olyan égi testekről, melyektől a fénysugár csak ezer, százezer, sőt 
csak millió év alatt jön ide?! ((Szédül a fejünk s mégis a végtelenség csak 
most kezdődik igazán, és könnyebb volna a határtalan, mint a határolt tért 
elképzelni», mondja Flammarion. 

Lángeszü és rendithetetlen jellemű férfiaknak sikerült a világür végtelen
ségében oly ösvényeket feltalálni, melyeken haladva mindinkább közeledhetünk 
a legmagasztosabb czél s mondhatnám végczélunk felé, és ki hinné, hogy ezen 
legkiválóbb szellemek, fölötte nehéz, de üdvös és hasznos törekvésük miatt, 
gyakran igen sokat szenvedtek embertársaiktól ! 

De térjünk át a tárgyra. A Napról, bolygórendszerünk királynéjáról aka
runk szólani, beszéljünk tehát rövid vonásokban az ő nagy hatalmáról és 
csodálatra méltó szépségéről. Laplace-nak, a halhatatlan emlékü franczia 
tudósnak, még manap is jogosult elmélete szerint: Napunk és a hozzá tartozó 
bolygók (ú. m. Merkur, Venus, Földünk, Mars, az Asteroidák, Jupiter, Satur
nus, Uranus és Neptun) egy közös, kozmikus felhőből eredtek, mely ősanyag 
kezdetben igen gyér állapotban szét volt szórva a világürben. Ez az ősanyag, 
saját részecskéinek a bennök örökön-örökké rejlő s vonzó ereje folytán, egy 
központ körül csomósodott s mindinkább sűrűsödött, mig végre a forgásából 
eredő röpitő erő következtében az anyatömegből, illetőleg tehát a Napból, 
elváltak a körülötte levő s fentebb említett bolygók. (Saturnus gyűrűi ezen 
elméletet hathatósan támogatják.) Ilyen kozmikus felhők még manap is igen 
nagy számban fordulnak elő a világürben, kiterjedésük olykor elképzelhetetlen 
nagy és laza szerkezetük az üstökösre emlékeztet. 

Ha Laplace állitása helyes, - pedig a mai csillagászat minden tekintet
ben támogatja, - akkor önként következik, hogy a Nap ugyanazon anyagból 
van alkotva, melyből Földünk és a többi bolygó is. S valóban a tudománynak 
sikerült a (fspectralanalysiso segítségével határozottan bebizonyítani, hogy a 
Nap folyékony-izzó tömeg s hogy rendkívül forró légkörében a következő földi 
elemek (egyszerü testek) fordulnak elő: natrium (a konyhasónak egyik alkat
része), a vas, a mész, a kova, a chrom, a nickel, a kobalt, a magnesium, 
a kálium és végül a hydJ:ogén, az oxygén és a nitrogén, mely utóbbi három 
elem a viznek és a levegőnek mindkét alkatrészét képezi. Ha e helyen a többi 
vegyi elemekről meg nem emlékezünk, ez nem azt jelenti, hogy ezek a Napban, 
vagy annak légkörében egyáltalában nem fordulnak elő, hanem csak annyit, 
hogy ezeknek jelenlétét eddig határozottan kimutatni még nem sikerült.* 
Secchi, a nagynevü olasz tudós, a Nap légkörében már a vízgőznek jelenlétét 
is kimutatta. 

A Napot oly távcsővel kell vizsgálnunk, mely fekete védőüveggel van 
ellátva. A Nap 1 és 1/4 milliószor nagyobb, mint Földünk, (átmérője 190,000 
mföld.), de sűrűsége sokkal kisebb (a Földéhez képest csak 1/s), azért a Föld 
tömege csakis 340 ezerszer foglaltatik a Nap tömegében. 130 liter búza egy 
rakáson és 1 búzaszem adja a számbeli arányt a Nap és a Föld nagysága közt. 
E szerint egy Földdel több vagy kevesebb a Napon számba sem jöhet. Földünk 

"' A legujabb adatok szerint (H. M. Vernon. Chem. News 61, p. 51-52. 1890.) 
a Napban a következő 37 vegyi elem foglaltatik : . 

H, Li, Na, K, Cu, Rb, Ag, Cs„ Be, Mg, Ca, Zn,, Sr, Cd, Ba, E„ Al, Y, ln, La., Ti, 
Sn, Ce, Pb„ V, Bi., Cr, Mo, U„ Mn., Fe, Ru„ Co, Ir., N1, Pd, Pt. 
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súlya = 5.875000,000000,000000,000000 (6 quatrillió) kilogramm. A Nap 
súlya = 2.000000,000000,000000,000000,000000 (2 quintillió) kgr. Földünk 
körülutazásához, naponként 5 mérföldet számitva, 3 év épen elegendő v?.11?:a, 
de 360 esztendő kivántatnék arra, hogy ily haladással a apot egys~er korul
járjuk. A természetbuvár még azt is kifürkészi, ho~ a Nap vonzó ereje 2~-sz?r 
nagyobb, mint a Földé s így meghatározza azt 1s, hogy a Nap feluleten 
1 métermázsa súlyu test 28 métermázsát nyomna. 

Kissé hihetetlennek látszik ugyan, hogy a csillagász csak úgy mérlegeli az 
égi testeket, mintha ezeket valamely decimal-mérlegre te.hetn~ föl! Bajos vo_lna 
az ehhez való bizonyítékokat itt elősorolni, de ha elh1szszuk azt, - mivel 
alkalmunk is van róla meggyőződni, - hogy a csillagász a Nap és a Hold 
fogyatkozásait 100 évvel előre egy másodpercznyi pontossággal képes meg· 
határozni ha soha nem látott üstökösök utjait első megjelenésüknél pontosan 
kiszámitj~ és eltűnésük idejét előre meghatározza, úgy azt hiszem, hogy a 
fentebbi, valamint a következő adatokat is bátran elfogadhatjuk, - a természet
buvárnak nincs oka valótlaneágokat állitani, vagy ilyeneket terjeszteni.* 

Valamely középszerü távcsővel, sőt némelykor egyszerü bekormozott üveg· 
lemezen át tehát szabad szemmel is, a Napon kisebb-nagyobb sötét foltokat 
észlelhetünk, ezek az úgynevezett napfoltok. A napfoltok, alakj.uk folytonos 
változása mellett, a Nap egyik szélén eltünnek, a másikon pedig UJra fellépnek, 
miből következtethetjük, hogy a Nap, épúgy mint Földünk, saját tengelye 
körül forog. Igen szorgalmas kutatásokLól kiderült, hogy egy ilyen kö~ülforgás 
% nap, 5 óra és 28·5 perez alatt történik. E tekintetben Spörer, Carnngton és 
Wilsing (1889.) észleleteit a legpontosabbaknak vehetjük. . .. 

Fabricius és majdnem ugyanabban az időben (1611.) a hires Galilei 
Galilea voltak az elsők, kiknek figyelmét a napfoltok lekötötték s ez utóbbi oly 
buzgalommal foglalkozott azok megfigyelésével, hogy buvárkodási vágyát és 
szerzett érdemeit a saját szeme világának vesztésével fizette meg. De a nap
foltokat, Hosin szerint, már az ó-korban is észlelték. A chinaiak följegyzései, 
melyek már a Kr. e. időkben kezdődnek, szilva-, tojás-, sőt ökölnyi nagyságu 
napfoltokról szólanak. A napfoltok, mint már emlitve volt, igen változékony 
természetűek, mi különösen Ruthejord fotografiai felvételeiből derül ki; gy.~kran 
szemünk láttára darabokra szakadnak, máskor megint egymással egyesulnek, 
megint szétrobbannak, elenyésznek, illetőleg elolvadnak és elpárolognak. Nagy· 
ságuk szintén igen változó; észleltek a legkisebbektől kezdve egész~n ~ 0,, sőt 
30 ezer mérföldnyi átmérőjü napfoltokat, tehát olyanokat, melyek kiterJedesre 
nézve Földünk egész fehlletét tetemesen fölülmulják. Az igen kis foltok száma 
végtelen nagy. Ezek igen hirtelenül képződnek, de ép oly gyorsan is elenyész·. 
nek, holott a nagyobb foltok hetekig, sőt hónapokig is megmaradnak .. S~cc.hi 
és Schwalbe olyan napfoltokat irnak le, melyek a Napnak 4-8-~z~~~ ~oru!· 
forgása alatt is 1:1thatók voltak. A legnagyobb foltok, a Nap egyenhtoJetől sza· 
mitva, leginkább a 20-ik és a 40-ik szélességi fokok között mutatkoznak és csak 
ritkább esetekben érik el az egyenlítőt is, hol többnyire kisebb darabokra bom· 
lanak és végképen elpusztulnak. A Nap sarkai körül csak kisebb foltokat ész· 
lelnek, de nagyon valószinü, hogy ott kezdődik a tulajdonképeni képződésük. 

'' A legközelebbi Európában: látható teljes fogya~kozások lesznek:, 18~~· noy. 16:.án 
teljes holdfogyatkozás Irlanclban; 1896. aug. 9-én teljes napfogyatkozas Ejsza~1·fokfold 
(Nordkap), Lapponia és Oroszország legéjszakibb részein. 1898. clecz. 27-én teljes hold
fogyatkozás Franczia:országban. 1900. m.áj. 28-án t~l~~s napfogyatkozás. Spanyolország~a;n. 
Párisban csak 2026-ik, Londonban pedig csak 2086-ik évben lesz teljes napfogyatkozas. 

38' ' 



596 

U. i. a Siernerzs-féle elméletnek megfelelőleg: a Nap egyenlítőjétől elröpitett 
fémgőzök a sarkoknál lecsapódnak s onnan a folyékony-izzó tömeg alatt úszva 
és az egyenlítő felé huzódva, a 40-20-ik fok körül újra felbukkannak, egymás 
mellé csoportosulnak és gyakran egy nagy tömr.ggé tömörülnek össze. E közben 
vastagságuk felülről a lecsapódott fémfelhökből folyton növekedik, mig alulról 
olvadva, az elzárt igen magas hőmérsékű fémgőzök által teljesen szétrongál
tatnak. A napfoltok vándorlásából azt következtethetjük, hogy a Nap felületén 
hatalmas áramlatok vannak, melyek némileg a mi tenger-áramlatainkhoz hason
lítanak. Azonban a napfoltok mozgási föiránya az, mely keletről nyugat felé 
tart és a Nap forgási irányával összevág. 

A napfoltok ezen mozgásának igen fárasztó észleleteiből sikerült a Nap ten
gelye körüli forgásának idejét meghatározni, mert a nagyobbak s egyuttal 
állandóbbak, majdnem 13 napig az innenső és 12 napig s nehány óráig a tulsó 
oldalon tartózkodnak. De van a napfoltoknak az eddig említett mozgásukon 
kívül még oly haladási irányuk is, mely irtózatosan dühöngő s~élvészre enged 
következtetni. Ez utóbbi képes a trilliárd tonna súlyu vasrozsdaszigeteket 
helyeikből kimozdítani, saját tengelyük körül megforgatni és magával ragadni. 
Scheiner egész biztosan kimutatta, hogy a Nap egyenlitőjéhez közelebb fekvő 
foltok gyorsabban haladnak, mint azok, melyek a sarkok körül mutatkoznak, 
így tehát az egyenlítői hatalmas paszátszelek erélyesen érvényesítik hatásukat. 
·A foltok ezen sajátságos mozgásából már most könnyen kiszámíthatjuk ezek
nek a szeleknek gyorsaságát is, mely legalább is 3000 méterre becsülhető s így 
a Földünkön fellépő legvadabb cyklonokat hevességükben legalább is 30-szor 
múlja folül. 

A napfoltok sötét violaszinü magva szép sárga udvarral s valamivel távo
labb fél-árnyélclcal (penumbrával) van körülvéve. A penurnbra körül, de gyakran 
a foltok belsejében is, igen világos nyujtványok, az úgynevezett f'áklyák foglal
nak helyet. A napfoltok tehát nem egészen sötét képződmények, sőt Zöllner 
kimutatta, hogy 400 ezerszer több fényt árasztanak szét, mint Holdunk a hold
tölte alkalmával. 

A napfoltok, Kirchhoff' szerint, hatalmas fémfelhők, Zöllner szerint pedig 
roppant nagyságú salak-szigetek, melyek a Nap felületén úsznak és legnagyobb 
részt vas, illetőleg vasrozsda s más fémgőzök lecsapodásából erednek. Ugyanis 
·a foltok fölötti térben aránylag igen alacsony a hömérsék, mivel a foltok a hő
sugarakat visszatartják s igy a fémgőzök lecsapodását idézik elő. Az ezen módon 
támadó és a Niagara esését milliószorta felülmuló fémzuhatagok azután, a vas
szigetről minden irányban lerohanva, képezik a penumbrát (félárnyékot), mely 
a foltokat mindig körülveszi és sokkal nagyobb kiterjedésű, mint maga a folt, 
és a melyben tulajdonképen a lezuhanó testek újra felolvadnak s elpárolognak. 
A lecsapodási elmélet igen jogosultnak látszik, ha meggondoljuk, hogy a szabad 
világür hőmérséke - nagy tekintélyü tudósok adatai szerint - legalább is 
.120 C. 0 -ra a fagypont alá tehető. 

Hogy a foltok magvainak szélein világosabb udvar mutatkozik, úgy 
magyarázható, hogy az alattok levő rendkívül megsűrlí.södött gőzök kénytelenek 
köröskörül kitörni, annyival is inkább, mivel a Nap belsejéből kitóduló hydro
gén-vulkánok az így elzárt gázok feszitőerejét magas hőmérsékükkel (Zöllner 
szerint 800,000° C.) roppant mértékben fokozzák. · 

Mindezekből önként következik, hogy annak az óriási tömegü vasnak 
összetömörülése és újból való felbomlása nagy befolyással lesz a Föld delejes· 
ségére és egyuttal a sarki fényekre is, mely utóbbiak tudvalevőleg szoros össze.· 

függésben vannak egymással. De hogy vannak-e a n_~pfoltok az időjárásra is 
észrevehető befolyással, eddig kipuhatolni nem sikerült._ Lamo~t, S9h'!Valbe, 
Wolf és mások szerint a napfoltoknak időszaka (maximum. es m1Il1mum) 
11 és fél évre határoztatott meg. Az utolsó minimum az 1888-ik évre esett s 
ekkor 3 hétig egyetlenegy napfoltot sem lehetett látni. M.aga ~zen idősza~ a 
Jupiter bolygó keringési idejével közel összeesik s úgy látszik, mmth3'. a J1:p~ter 
nagy bolygónak óriási tömege befolyással lenne a n~pfolto~ r:iegJelenes~re, 
mindamellett ebben az elméletben még nem lehet teljesen b1zm. - Damson 
(1890) a napfoltok időszakát az összes bolygók befolyásából akarja leszár
maztatni. 

Némely foltok örvényszerü és igen te~e1-vényes szer~~~etüek, mi a mellett 
tanuskodik, hogy ama roppant nagyságu tomegek rendk~vul heves mozgásban 
és forrongásban vannak. Ez utóbbiakról cs11k azt állithatJuk, hogy azok, ~-foltok 
fölötti térben keletkező és lecsapodásban levő fémfelhők, azaz nem a Zollner-, 
hanem a Kirchhoff-f~le napfoltok. Állitásunk jogosultsága az .~Ital is indokolva 
van, hogy olykor az egyik folt a másik fölött halad el a nélkül, hogy az alatta 
levőt megzavarná. . ... .. „ , 

Mielőtt tovább mennénk, ismerkedJunk meg a Nap kozvetlen feluletevel. 
A Nap egész felülete igen világos, viola színben j~tsz~, ,szá~ta~~n s~emc~ével 
van behintve - granulálva. Ezek a nagy mélységig atlatszo s t?~~n!m g?mb
ded alakkal biró szemcsék lényegükben oly vulkánok, melyek onas1 forrasok
ként a Nap belsejéből felbugyognak s aránylag lassu. emelke~ésük mellett, 
folytonos mozgásban és áramlásban vannak. Vannak_ kisebbe~ es n.agyobbak, 
középátméröjúk Secchi szerint 1-2000 mérföldre becsrilhet?, ~1~degyik sze;n-c~e 
vetekedik tehát Földünk nagyságával! Jansen folyékony-izzo es hydr?ge?ből 
álló vulkánoknak tekinti azokat de sokkal valószínűbb, hogy alkatrészeik igen 
sok egyparányu gáznak keverék~i. Továbbá igen valószinü, ~ogy ezek az óriá~i 
vulkánok a Nap középpontja körüli mélységekből erednek es az ot~a~_, n:aJd 
későbben említendő okoknál fogva, kifejlődő roppant meleget a Nap feluletevel 
közvetítik. Innen ered a legtöbb meleg és fény, ez a kiapadhatatlan. kutforrás, 
mely ittlétünket még sok millió évre biztositja. Ezen vulkán~k _képezik _egyuttal 
az úgynevezett photosphdrának (fényburo~) és chr~mosphaTa1w:k (szmburok) 
az alapját és a legalsóbb részét. A Nap tulaJdonképem s elöttun~ ismeret~en ter
mészetű magva, Trouvelot nézete szerint, egy aránylag vekony rete,gg~l, 
mernatosphdrával» körül van burkolva, mely számtalan merőleges fonalbol all 
s mely utóbbiak a Nap belsej éből kiáramló és lecsap~dott __ fé~g?zö~böl ered
nek. A c1photo~phdra » névve_l Tro~velot a Nap gran_ulalt .fel~letet Jel,z1. __ A ~ho~o
spbara, Hestings és Secchi szermt, legnagyobbreszt izzo kova~~zokből all, 
s innen indulnak ki az áldást hozó fénysugarak. A chromosphara - ezt a 
nevet Lokyer adta neki - · legnagyobbrészt izzó h.ydrogé~böl áll, de ~ülö~ben 
igen összetett alkotásu, gázok k~veréke,_ melyek itt a k~sebb ~yo_mas, k1seb,b 
hő és így vegyi átalakulasok folytan a szetbomlott egypamnyu ösgazok terme
szetét megváltoztatták; azaz a chromosphara felső rét~geiben_ a gá~ok már az 
általánosan ismert természettel bírnak. A chromosphara mmt szmes burok 
veszi körül a Napot és középmagassága, Secchi és mások adatai szerint, 
3000 mérföldre becsülhető. 

A protuberancziák Secchi szerint, három csoportra oszthatók : először 
olyanokra, melyek a 'felhalmozódott, cbromospha~_a, felrobba?ásai gyanánt 
tekinthetők és könnyen bomlanak szet, ezeknek kozepmagassaga 5000 mér
földre tehetö ; másorlszor olyanokra, melyek leginkább izzó buzakévékhez hason-
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litanak és már a törzsüknél számtalan nyalábra szakadnak szét, középmagas
ságuk 10-12 mérföldre becsülhető; és harmadszor olyanokra, melyek hatal
mas lángoszlopok gyanánt törnek kifelé, rendkívül hevesen ide-oda lengenek, 
illetőleg csavaródnak s melyeknek rózsaszinü teteje hirtelenül koválygó felhővé 
válik, vagy pedig tüzes gomolyokra bomlik szét. Ezek a 10-60 ezer mérföldnyi 
magasságu lángoszlopok a chromospharából iszonyú erővel és gyorsaságga,l 
tömek ki és irtózatos viharokat idéznek elő, míg végre a Nap légkörében szét
oszlanak, illetőleg a Nap felületére visszaesnek. Ismerkedjünk meg közelebbről 
ezekkel a rendkívül érdekes és tanulságos képződményekkel. Minden adat új 
világot nyujt nekünk a Napnak, a nagy természet e csodálatos és kiváló szép
ségü gyermekének megismerésében. 

Az 1851-ik évfolyamán a Közép-Oroszországban, a Némethonban és Svéd
országban észlelt teljes napfogyatkozás alkalmával, nagy figyelemmel kísérték 
a protuberancziákat. Busch, Litrow és Fearndley tudósok már akkor észrevet
ték, hogy a protuberancziák többnyire ott lépnek fel, a hol ezelőtt napfoltok 
voltak. A spanyolországi teljes napfogyatkozás (1860-ban), valamint a Sunda 
és Borneo szigeteken, Előindiában és Délarábiában (1868-ban) észlelt teljes 
napfogyatkozások alkalmával kiderült, hogy a protuberancziák egyszerre több 
helyen is mutatkoznak. Az 1868-ik évben észlelt protuberancziáknak magas
ságát 20,000 mérföldnyinek találták és már akkor határozottan el lett döntve, 
hogy föalkatrészüka hydrogén. Trouvelot (1885. jun. 26 és aug.16-án) oly pro
tuberancziákat észlelt, melyeknek magasságát több mint 60 ezer mérföldre 
becsülte; különben a protuberancziák középmagassága a Nap átmérőjének 
1/5-ét teszi ki. 

Első volt Jansen, a ki akkor is észlelt protuberancziákat, mikor nem volt 
napfogyatkozás, azóta számtalan vizsgáló látja, lefotografálja és behatóan tanul
mányozza azokat. Hazánkban Konkoly Miklós csillagász foglalkozik a nap
felület tanulmányozásával s neki már sok és igen becses adatokat köszönhetünk. 

Zöllner kiderítette, hogy némely protuberancziának emelkedése 10-12 
perez alatt 128 millió méterre, vagyis 17 ,OOO mérföldre becsülhető. Már most 
könnyű kiszámítani, hogy a protuberancziáknak kitörő anyaga másodperczen
ként 24-25 mérföldnyi, vagyis oly gyorsasággal emelkedik, mely az ágyugolyó 
sebességét körülbelül 300-szor fölülmulja. (Respighi a kezdő sebességet 80-100 
mfdre teszi.) A nagyobb protuberancziák kitörését valószinüleg csakis azon 
roppant összenyomott és egyuttal tulhevitett gázok eszközlik, melyek az uszó, 
ámbár nem mindig látható salakszigetek, mint fedők alatt összegyűlnek és fel
robbannak. A protuberancziák, bekormozott üveggel szemlélve, némelykor 
szabad szemmel is láthatók. 

Végül legyen még felemlítve, hogy a protuberancziák 1-10 óráig, de gyak
ran csak nehány perczig észlelhetők s hogy naponta a Nap szélén 10-12 na
gyobb és számtalan kicsiny, de az egész Nap felületén, Flammarion szerint, 
közel 200 nagyobb protuberanczia mutatkozik. - A «napfáklyák)) nem egye
bek, mint a salakszigetek alól oldalt kitörő és a Nap felületét smoló protube
rancziák. 

A Napnak légköre számtalan gáznak és fémgőznek keverékéből áll és némely 
tudós állitása szerint 1 millió mérföldnyi magasságra becsülhető, holott Földünk 
légköre alig ér el 15 mfdnyi magasságot. A Nap légkörének nyomása, Zöllner 
szerint, 184 ezer atmospharára, vagyis annyiszor nagyobbnak vétetik, mint 
Földünk légkörének nyomása; így tehát a Nap légkörének nyomása körülbelül 
20 mérföldnyi magas higanyoszlopnak felel meg. 

A korona (dicsfény) igen csodálatos és nagyrészt még eddig kid~ritetlen 
tüneményeket mutat; gyönge fényénél fogva szabad szemmel csak telJes nap
fogyatkozások alkalmával észlelhető, de a csillagászna~ m~~jában áll azt b~
mikor is megfigyelhetni és a fotografiai fölvételekből kiderult, hogy legalább is 
1.200 OOO mérföldnyi távolságra terjed el a Nap felületétől. A koronát némely 
tudós'hatalmas sarki-fénynek tartja, mely az egész Napot körülveszi s örökkön
örökké tart. Annyi bizonyos, hogy fényét részint a Nap photospharájából nyeri, 
ennyiben tehát kölcsönözött és visszaverődött (sarkított~ fény17yel bir, részint~~
dig saját fényével ragyog. A spectralanalysis benne oly Jelen~egeke~ fedezet~ f_~ 1, 
melyek határozottan a sarki fényre emlékeztetnek. A koronanak v1sszaverődott 
fénye, Schuster állítása szerint, azokból a roppant mennyiségü kisebb és nagyobb 
meteorrajoktól származik, melyek a Nap körül, mint kis bolygók .és meteorok 
csoportjai, állandóan keringenek, a saját fénye pedig a szabad vtllanyosság~
tól ered. 

A zodiakálfény, valamint a korona is, Siemens szerint, oly kozmik_~s 
vaspor-felhő lenne, melyet a nap röpítő erej~. szétszór és a me~y részben !ol
dünkre is hull s így ennek tömegét nagyobbitJa. S csakugyan az ilyen kozmikus 
vaspor a legmagasabb hegyek csúcsain fel is található és jó nagyi tó készülékekkel 
megvizsgáltatván azt mutatja, hogy valaha megolvasztott állapotban kellett 
lennie. 

Siemens ezen dologra vonatkozólag úgy okoskodik, hogy a Napnak egyen
lítője fölött nagyon kidudorodott és vele együtt forgó légköre 11. sarkok körül 
oly örvényeket hoz létre, melyek hatalmas ventilátorok gyanánt ~űködnek, 
így tehát ezek által a Nap a világürből hydrogént, oxygént és carbonmmot (s.z~
nenyt) roppant mennyiségben nyer, mindezeket a photoepharájában meggyu}~Ja 
és a képződmények egy részét, ú. m. vízgőzöket, szénsavat, .~zénoxydot s~b. u1ra 
a világürbe dobálja, honnan ezek az egész bolygó.rendszerunk~en e~terJedne~, 
de azoknak mégis legnagyobb részét a Napba (t .. 1. a sarkoknal) v1ssza~ereh, 
mi által a körfolyam újra és újra kezdődik. Ha Siemens elmélete helyes, ugy ez 
igen alkalmas volna a napfoltok keletkezésének megmagyarázásár~ is. , . 

Megismerkedvén a Nap felületével, áttérhetünk annak melegehez. Ö, mmt 
Flammarion gyönyörű szavakban mondja, az egész bolygórendszerünkben elő
forduló minden munkának és mozgásnak egyedüli kutforrása; az ő vonzásának 
szál:ti összetartják az égi testeket. A fenséges Nap az emberiség történetében 
mindig bámulat és istenités tárgya volt s ma bizonyára nagyobb mértékben, 
mint valaha, mert a tudomány szemével tekintve őt, mindinkább meggyőz.~d
hetünk, hogy ragyogó ~ugaraiban rejlik ittlétünk v~goka és az e~ész műkodő 
szervezet harmoniája. 0 bolygórendszerünkben a sziv, melynek mmde~ dobba
nása visszatükröződik úgy a legkisebb porszemecske rezgésében, valammt a leg
nagyobb lúngeszü férfinak csodálatos szerkezetü agyvelejében. Ennek a.1:1zívnek 
minden mozdulata eleven erőt szór maga körül megmérhetetlen mennyiségben, 
a mely életet, örömet, szépséget és áldás~ terjes,zt a, kör~lötte. levő .vil~gokra. 

Az a melegmennyiség, mely a Naptol, hozzan~. er~ez1k! ~l~~ teszi ~1 a. Nap 
összes kisuaárzásának 2300 milliomod részet, - a tobb1 a v1lagurbe sugarz1k k1, 
hogy a távglabb fekvő más égitesteket is megvilágítsa, meleggel és élettel el
áraszsza. 

Legyen szabad ide c:iellékelnünk Flammarionnak* a Nap hatalmára vonat-

i< N épszerü csillagászattan, az égboltozat egyetemes leirása. Irta Flammarion Camille, 
forditotta dr. Hoitsy Pál. 
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kozó szép szavait: <<Mindaz, a mi jár, kél és él a mi bolygónkon : a Nap ~a. 
A nagyszerü bort, melynek átlátszó piros szine asztalunk dísze, a pezsgöt, fel
szálló gyöngyeivel a kristálypohárban szintén a Nap sugarai szűrték me~ szá
munkra. A fa, melylyel tüzet élesztünk, nem egyéb, mint darabokra tordelt 
napfeny; minden köbcentimeter fát . minden kilogrammnyit a Nap saját kez~i
vel alkotott. A malmot, mely vízre jár, vagy melyet a szél hajt, a Nap tartJa 
mozgásában. És a vasuti vonat, mely az éj sötétjében, hóban, esőben vágt~t 
odébb s mint repülö sárkány robog el zakatolva a mezőkön, által halad a vol
gyek felett, fölkapaszkodik a hegyek közé, éles fütyüléssel hagyja maga után 
a lejtöket, s szemei halványan világítanak a ködön át, az emberi szorgalomnak 
ez a modern állata, mely az éj sötétjén és fagyán keresztül robog: szintén a Nap 
fia; a köszén, melylyel tápláljuk, nem egyéb, mint megtakarított napfény, mely 
millió évekről maradt reánk a geologiai rétegek alá rejtőzködve. A milyen bizo
nyos, hogy az erő, mely az óra kerekét mozgásban tartja, attól a kéztől szárma
zott, mely azt felhúzta, ép oly bizonyos, hogy minden földi hatás és erő a Na.p
tól nyeri eredetét. Ha a Nap melege nem léteznék, nemcsak minden víz, de 
maga a levegő is nagy, kemény tömegbe fagyna össze. A Nap susog a. szellöben, 
csörög a patakban, süvölt a zivatarban s csattog a csalogány nem fáradó nyeF 
vében. A hegyek oldalairól ő hozza a forrás9kat és hóhegyek vizét, a zuhatag 
és lavina közvetlenül tőle nyeri erejét, hogy magát alávesse. A mennydörgés 
és a villámlás az ő hatalmának nyilvánulásai. Minden tűz, a mely ég s minden 
láng, a mely melegít és világit, neki köszöni életét. És midőn két hadser~g tör 
fegyverrel egymás ellen, a lovasság minden összecsapása, a két tábor mm~en 
csatája nem egyéb, mint a Nap mechanikai erejével való visszaélés. A Nap mmt 
hő jön hozzánk és mint hő távozik el tőlünk, de jövetele és elmenetele között 
különböző erőt alkot a földtekén. 

Az újkori tudomány fölfedezései való alakjukban jelenve meg értelmünk 
előtt, a legmagasztosabb költészetet tárják szemeink elé, minö valaha em~eri 
értelem és képzelem előtt megnyilvánult. A mi napjaink physikusa - mondJ~k 
Tyndallal - bizonyos csodaszerüséggel van körülvéve, mely elhalványit.ia 
Ariostot vagy Miltont oly nagyszerü és magasztos csodaszerüséggel, hogy annak, 
ki arra adja magát, bizonyos jellemszilárdságra van szüksége, hogy el ne ká
buljon. 

És e mellett mindez semmi, tökéletesen semmi a Nap valódi erejéhez 
képest. Az oczeánok cseppfolyós volta, a levegő gázalakusága, a tengeráramok, 
a felhök felemelkedése, az esők és viharok, a patakok és folyamok, a Föld 
összes erdeiben levö fáknak s minden bányája kőszenének melegítő ereje, me~y 
a test izomzatában, a kohókban vagy ágyúkban foglaltatik ..... mindez nem ~s 
számba vehető része mindannak, a mire a Nap képes. Midőn elősoroltuk hatásait 
a földtekén, vajjon megértettük-e akkor erejét? Tévedés, mély, iszonyú, esztelen 
tévedés ! Ez annyi lenne, mint azt hinni, hogy e csillag csak azért teremtetett, 
hogy a földi embereket megvilágítsa. Valóságában mily számba nem vehető 
kicsiny tört részét kapja és használja csak fel a Föld mindannak, mit a Nap 
kisugároz? Gondoljuk csak el, hogy Földünk 21 millió mérföldnyire van 
a Naptól s a térnek, mely hasonló távolban van onnan, igen kicsinyke részét 
képezi. Ha egy gömböt képzelünk alkotva, melynek középpontja a Nap, sug~r~ 
pedig akkora, mint ezen égi testnek tölünk való távola, akkor ezen az óriási 
gömbfelületen Földünk csak 1: 2,138,000,000-ad részt fog elfoglalni, azaz 
2138 millió Földet kell egymás mellé helyezni, hogy ezt a gömbfelületet befedjük 
vele. A Nap azonban egyformán sugároz ki hőt mindenfelé, arra a helyre, hol 
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sugarait a tér hideg éjszakája fogadja, éI_>. úgy min~ ~~a, a h?l Föl~únk áll, ÚgJ 
hogy az egész kisugárzott hőmennyiség is 2138 millioszor tobb, mmt a mennyit 
mi kapunk! , 

A mi felfogásunkra nézve egészen lehetetlen, hogy ezt az aranyt magunk
nak kellőleg elképzeljük. Kifejezni csak ki l~het, de szégyen nélkül beva~h~t
juk, hogy nem igen értjük, hogy a Nap mmderi másodpercz alatt annyi h~t 
sugároz ki a mennyit 11 quatrillio tonna szénnek égése által lehetne nyerm. 

Ez a bő elegendő lenne arra, hogy óránként 2 trillió köbméter jéghideg 
vizet felforraljon. 

Kisértsük meg ezt megérteni?! . . . Mintha a hangya az oczeánt akarná 
kihörpenteni ! . . . 

Oh Arja-népek főpapjai! óh inkák szent férfiai, Egyptom áldozál:Jal s ti 
görög bölcsek, középkor alchimistái s újkor tudósai_! óh mm~en kornak~ondo,1-
kodói: némuljatok el a felséges égi test előtt! Borul~on l~ a foldre eg~ ,Mozes e~ 
ne képzelje egy J ózsue, hogy hatalmában vagyon az ~stom dolg~k rendjebe vágm, 
Izsáiás és Dávid hagyják abban az ő énekeiket! Micsoda a i:i1 szavu~k. a nagy 
termeszetben ! Halmozzatok bár hasonlatot hasonlatra, m1 csak kicsmy tes
tünkhöz vagyunk képesek mérni a nagyságokat; törpék vagyunk ---;- s az égbe 
akarunk hágni ! Csupán a tudományos elmélet képes formulázm az észlelt 
tényeket s megközelitő képet nyújtani az iszonyú valóságr?l ! » 

A Naptól évenként kisugárzott me~eg, T!ndal s.zer~nt, azz~l , a n:ele?gel 
egyenlő, melyet 17 mérföldnyi vastag es egesz felületet elbonto szenreteg 
elégése eredményezne. Millió és millió év óta tart a Nap hevéne~ e roppant 
pazarlása, a nélkül, hogy históriai idők alatt hőmérs~~én~k legcse~el~ebb apa
dása lett volna észrevehető. Lehetetlen, hogy ne vessuk fol azt a kerdest: hon
nan pótolja a Nap e rendkivül nagy veszteségeket és miféle kútforl.'ás az, mely-
ből tápláló anyagát fedezi? , . 

Ha a Nap égő széntömeg lenne, úgy már 8000 ev alatt el kellene fogyma, 
de ha ez így fogyott volna a legutóbbi 8000 év alatt, akkor ezelőtt kétszer 
nagyobb átmérőjének, négyszer nagyobb hevítő erejének és 8-szor nagyobb 
tömegének kellett volna lennie. De hát hova lett volna ez az elégett anyag? 
Mi azt seholsem találjuk a világürben; - csillagászaink már régen észrevetté~ 
volna, hogy hol rakódik le és hol tömörül újra,_ mert. ~iszen meg nem, semmi
sülhet ! Az újabbkori tudomány határozottan bizonyitJa, hogy a termes~etben 
sem az anyag, sem pedig a benne rejlő erő el nem vész, meg ne1!i .. s~mrn~sülhet 
soha. A természetben csak változások vannak, valódi megsemmisules nmcsen 
sehol de nincs is a semmiből való keletkezés sem. Az ablakfülkében lebegő 
pókháló-szál, saját testünk minden porczikája és hajszála öröktől fo~ya itt volt 
és örökké itt lesz, - nem vész el abból egy porszemecske sem. Testunk aikat· 
részei valaha gőzállapotban a Napnak forró légkörében_ ~~lán~k, mert hiszen 
tudjuk, hogy Földünk valaha tőle szakadt el és csak milhard evek mul~~ hűlt 
ki a jelenkor állapotaig és alakult át az élő l~nyek s~ám~ra. Igy tehát, saJat tes
tünk is, alakját folytonosan változtatva, szun~elen1;11 va~dorol a~ egbolt~zat 
minden irányában, vagy ha úgy tetszik, az egyik csillagrol a másikra, - es e 
sorsa tart mind örökkön-örökké. - De térjünk vissza a tárgyhoz. 

Talán azok a chemiai folyamatok idézik elő a · Nap mele~ét, ,:i;n~lyek rajta 
oly óriási méretekben mennek véghez ? - Korántsem ! - Sir U iliarn Thorn
son a nagyhirü angol tudós, oly meggyőző módon bizonyitotta be annak lehe
tetl~nségét, hogy állitásához a legkisebb kételkedés sem f~r; mert h~ egyé~ ok 
sem volna, még mindig fennmarad az a kérdés : hogy hat honnan is venne ez 
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iszonyú izzó tömeg az elégéséhez szükséges oxygént? - Vagy talán azoknak 
a meteoroknak belezuhanása táplálja emésztő tüzét, melyek rajonként körül
repdesik? - Nem. - Ha Földünk a Napba zuhanna, akkor csak 95 évig pótol
hatná a Nap melegét; valamennyi bolygónak belezuhanása pedig csak 45 ezer 
évre fedezhetné azt. 

Mint látjuk, kérdésünkre eddig kielégítő választ nem nyertünk s mégis van 
egy igen talpraesett és tudnivágyásunkat teljesen kielégitő elmélet, melyet 
Helmholtz, a világhirü berlini tanár állitott föl. Helmholtz azon alapelvből 
ind-ult ki, hogy minden test meleget J~jleszt, ha összehúzódik; hozzávetve már
most a Laplace ködelméletét, - mely szerint Naprendszerünk egy kozmikus 
felhőből keletkezett, - Helmholtz kiszámitotta, hogy a Napnak jelenlegi tér
fogatára való összehúzódásából oly hőnek kellett létrejönnie, mely egész töme
gét 28 millió hőfokra emelte. A Nap jelenlegi hőmérsékét Zöllner 800-ezer, Soret 
:és Ericson 5 millió és Secchi 10 millió e. fokra becsüli! (Itt megjegyezhetem, 
hogy a folyékony-izzó vasnak hőmérséke csak 1600 C. foku.) Ezen képzelő 
tehetségünket messze felülmuló melegnek egy része, az évek milliárdjainak 
folyama alatt már kisugárzott a világűrbe, de a Napnak még folyton tartó 
összehúzódásából új meg új meleg fejlődik, - és épen ez az a kút{ orr ás, melyből 
a Nap merit. Ha majd új millió évek lefolyása alatt a Nap tömege Földünk 
jelenlegi sürüségévé tömörül Uelenleg a Nap sűrűsége csak 1/s·át teszi a Föld 
sűrűségének), akkor ebből még oly hőmennyiség fog kifejlődni, mely képes 
lesz a Nap melegét 17 millió évre fedezni. Hozzászámitva már most ehhez a hő
mennyiséghez még azokat a hőforrásokat is, melyek a Nap felületén végbemennő 
chemiai egyesülésekből és a beléje zuhanó meteorok, üstökösök s másnemű a 
világürben bolyongó testektől származik, bátran állíthatjuk, hogy ez a hatalmas 
égi test mé[t legalább is 20 millió esztendeig rag'ljogni fog tel7es nagyszerűsé
gében az égboltoz~ton és világítani fog még azoknak az utódainknak is, kik, régen 
szerteszórt hamvaink fölött, ittlétüknek örvendeni fognak. 

Midőn így a Nap némely tulajdonságával röviden megismerkedtünk, lás
suk még, hogy mit szól a tudomány az ő végperczeiről. Flamrnarion így nyi
latkozik: cc Naprendszerünk e pillanatban roppant sebességgel halad a Herkules 
csillagcsoport felé, de minden más csillag és csillagzat hasonló mozgással 
rohan rendszerével együtt a mindenségben. E mozgások legtöbbje egyenes 
vonalú, - nincs benne semmi kétség,hogy két vagy több csillag és csillagrendszer 
összeütközhessék a térben, - és talán ez a világok feltámadásának titka.» Litrow 
csillagász pedig így szól: 

((Minden tél kérlelhetetlenül elpusztítja viragos mezőinket, számtalan 
nemzedék, az állatok egész családjai, népek és a világ fölött uralkodó nagy 
nemzetek mulnak el, mint a ködfátyolképek szemeink előtt elenyésznek. Minden 
a mi bennünket környez idővel elmulik, az idő vasfoga nem ismer kegyelmet 
és nem tesz kivételt senkinek kedveért. Földünk romokkal és elporladt csontok
kal mindenütt be van már hintve és megjön az idő, midőn majd a pyramisok 
nyomai is el fognak veszni, mint eltünt Ninive, Babylon és Karthágó. Ha majd 
Földünk is a többi bolygóval együtt visszatér a Nap izzó tömegébe, hogy anyagá
val gazdagitsa a nálánál sokkal gazdagabbat és ha majd ily módon előkészül 
oly égi test; melyen - ha szabad a nagyszerüből a nagyszerűre következtetni -
hasonlíthatatlanul tökéletesebb, nemesebb és magasabb tehetségekkel megáldott 
lények, mint mi vagyunk, foglalnak helyet, - majd aztán be fog következni az 
az idő is, melyben Naprendszerünk királynéja s vele együtt az egész rendszer 
rom~a dül és elsodorják a nálánál még magasabb rendű s még hatalmasabb 
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égi testek, - és mindez csak azért történik, hogy új és megint új életre ébredjen 
föl még az a legutolsó porszemecske is, mely az anyag egyik alkatrészét képezi, 
és a mely veszendőbe nem mehet soha!» A természet termékei s alakjai folyto
nosan változnak ugyan, de az anyag él és az abban rejlő erő örökön-örökké 
változatlan marad. Agyvelőnk müködésének mindennemű nyilvánulásai: a 
gondolat, a szerelem, a gyülölet, a szép iránti érzék, testünk minden sejtecské
jének működése egyedül a Nap hevének köszöni eme lehetőségét. De ha a Nap 
kihülése után annak felületét élő lények foglalják el, honnan veszik a szükséges 
világosságot? - talán a hatalmas delejes e1ő s az abból eredő sarki fény elegendő 
lesz nekik, vagy talán a távolról jövő csillagfény elégíti ki élesebb látási tehet
séggel biró szemeiket ? Ki tudna és ki merne ilyen kérdésekre biztos feleletet 
adni?! - Elég ha az ember, e kis földi féreg, ily nagy gondolatokba elmerülve, 
önmaga fölött ítéletet mondani és végtelen csekélységében maga magát megis
merni képes ! 

Végül áttérünk a napfogyatkozásra. . 
A csillagos ég tüneményei közt mindenesetre a legnagyobbszerií. s a leg

meghatóbb a Nap teljes fogyatkozása. Ha a napfogyatkozást kényelmesen akar
juk szemlélni, akkor e czélra tiszta üveglemezt gyertyaláng fölött óvatosan 
bekormozunk s ezt tartjuk szemeink elé védelmül. 

Most lássuk, hogy miképen keletkeznek a fogyatkozások és minők ama 
benyomások, melyek a teljes napfogyatkozások alkalmával általánosan nyil
vánulnak. Tudvalevő dolog, hogy az égi testek is árnyékot vetnek egymásra. 
Ezek közül reá.nk nézve a Föld és a Hold árnyékai a legérdekesebbek, mert 
ezek idézik elő a Hold és a Nap fogyatkozásainak nagyszerű tüneményeit. Ha 
a Hold a Nap és a Föld közé jut, úgy hogy a Hold árnyéka a Földre esik, 
akkor a Földnek egy bizonyos részén nem látják a Napot, tehát ott napfogyat
kozás van, és ez csak újholdko1· lehetséges. Ha azonban a Föld a Nap és a 
Hold között áll, akkor a Földnek árnyéka esik a Holdra és holdfogyatkozás van, 
ez megint csak a holdtölte napján lehetséges. Nagyon természetes tehát, hogy a 
fogyatkozások egyáltalában csak akkor leheti:iégesek, ha a fentebb emlitett három 
égi-test meglehetősen egy és ugyanazon egyenes vonalban fekszik. 

A csillagvizsgálók már az ókorban is meg tudták jövendölni a fogyatkozá
sokat, de csak az által, hogy sikerült nekik megállapitaniok, miszerint a fogyat
kozások minden 9977 hold-hónap (826 év) mulva majdnem teljes pontosság
gal ismétlődnek. A napfogyatkozás leghosszabb időtartama 4112 óra, de a 
teljes sötétség legfeljebb 7 perez, holott a teljes holdfogyatkozás másfél óráig 
is tarthat. 

Azon benyomás, melyet a hirtelen sötétség és a hőmérsék rohamos apadása 
a teljes napfogyatkozás alkalmával az emberekre gyakorol, mélyen megható és 
borzadalmas. Nehány nagyobb csillag feltünik az ég boltozatán és a tárgyak 
fakult szinezete oly aggályosan hat kedélyünkre, hogy a végítélet napját véljük 
közeledni. A müvelt ember, ki még csak az imént csevegett, elhallgat s ámulva 
szemléli az idegenszerü látványt, komor s megmagyarázhatatlan leverő érzés 
nehezedik kedélyére és nem minden szorongás nélkül várja a tünemény végét ! 
A tudatlan emberek és a gyermekek rettegve sírásra fakadnak. Az állatok kivé
tel nélkül elborzadnak; az igában levők megállanak s helyeikből ki nem moz
díthatók; a csordákban levők egymás mellé tolonganak, mintha védelemre 
készülnének; a kutya borzongva összehúzódik s gazdája lábainal menedéket 
keres és ha még oly éhes is, nem nyul az ételhez; a madarak leszállanak a 
földre s rendkívül nyugtalankodva egy helyen vesztegelnek, vagy a sziklák 
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repedéseibe vonulnak s elrejtőznek ; a vizi madarak szárazra menekülnek; 
az éjjeli madarak sutjaikból kirepülnek; a fecskék és a galambok elkábulva 
falakba ütődnek s földre hullanak; a kisebb éneklő madarak azonnal elnémul
nak, sőt a rettegéstől gyakran halva összerogynak; a hangyák és a méhek moz
dulatlanok maradnak, sőt még a virágok is becsukódnak s leveleik satnyán 
leereszkednek, de a legelső fénysugár megjelenésével az ember heves örömkiál
tásokban tör ki; a madarak élénken csicseregnek ; a ló vigan felnyerit s a 
h_angya és a méh egyenesen hazafelé siet, minden szerves lény egyszerre fel
vidul, mert az élet, a szép élet visszatért a Földre ! 

3. 

KÓRHÁZAK VASÁRNAPJA. 
(HosPITAL SuNDAY.) 

(Tekintettel a nyilvános betegápolás hazai viszonyaira és a külföldi jótékony intézményekt-e.) 

SASSY JÁNOS tr.-tól, Miskolczon. 

•La. consequence immediate de la. charité est d'etre un 
bienfait pour celui qui l'exerce; si elle attenue la pauvreté 
et la douleur d'autrui, elle a touché son but; s ie elle ne 
l'eUH8it pns, elle n'en est paH moins un agrandissement 
moral et une jouissance pour celui qui a tenté l'aventure. 
C'est pourquoí les hommes qui se consacrent au.c bonnes 
oeu r res i gnore11t les de courage ments•. 

Jfaxinie Du, Camp. 

!1- keleti népek házuk ajtaja fölé nyitott kezet rajzolnak, hogy a balsorsot 
elhá~~tsák. Mély~eha~ó jelentőség és ig.azság rejlik ezen, első pillanatra naivnak 
te~sz~, eg1szerü Jelk~p alatt, mert valoban az adományra, emberbaráti segélyre 
~md1g kes~en --:-. nyitva tartott - kéz, midőn alamizsnát nyújt a szükölkö
d~knek, gyamoht)a az elhagyatottakat vagy gyöngéden végig simitja homlokát a 
korház szenvedömek, nemcsak enyhíti, megszünteti vagy elviselhetővé teszi 
azoknak s~envedéseit,, kiknek irányában jótékonyságát közvetlenül gyakorolja, de 
egyszersmmd sok baJt és szerencsétlenséget akadályoz meg a balsorsnak nem 
egy csapását háritja el közvetve másokról, gyakran az egész társadalomról s így 
termé~zetesen magától a jószívű adományozó házától is ! 

Onzetlen a jótékony kéz munkája, mert hiszen rúgója épen a mások iránti 
szerete~, .czélja a jótétemény maga ! Es mégis eredményeiben messzeható, tár
sa~a~m1 Jele,ntösége van, ~asznos és áldásthozó sokszor magára az illetőre is, ki 
a JOtekonysagot gyakorolJa. Az emberbarát, midőn követve a mondást «Isteu 
a szegényeknek részét a gazdagoknál tette le», jövedelméhez mérten bizonyos 
összege~ ~jándékoz .a sz~kplkö~öknek, csupán azon nemes czél lebeg előtte, 
hogy nemileg hozzáJárulJon ő is azok nyomorának enyhitéséhez, kik fáznak, 
éheznek és fedél .'nélkül vannak, de valószinüleg nem is gondol arra, hogy a 
meleg szoba és a tányér leves, mit a menhely nyújt a hajléktalannak, ennek 
nemcsak hidegtől és éhségtől elcsigázott idegeit serkenti új erőre, de a jóté
ko!1yság .. melege útat talál szívéhez is és nem egyszer visszatartja öt talán a már
mar elkovetendö büntlH, mert elvégre is a nyomor rossz tanácsadó ! Ime a 
jó,ték~n~· kéz m,unkája, mely midőn pilla~atnyi szükségén segit egyeseknek, 
vedőJeve lesz kozvetve a társadalom érdekemek. 
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Avagy midőn jószívű emberek kórházat alapítanak, vezeti-e őket más 
szempont, mint egyedül az, hogy vagyontalan embertársaiknak, kiket a sze
génység nyomasztó terhén kivül még betegséggel is sujtott balvégzetük, meg 
legyen adva az alkalom, hogy a szükséges ápolásban és gyógykezelésben 
részesülve, egészségöket mihamarább visszanyerhessék. És mégis a kórház, 
mindannyiszor, valahányszor egy ragályos betegségben szenvedőt befogad, nem·e 
elejét veszi ezáltal egyszersmind annak, hogy az a ragálynak egyik terjesztőjévé 
váljék. Gyógyítva a betegeket, ugyanakkor óvjuk az egészségeseket s azok között az 
illetőket is, kik erre bizonyosan önmaguk legkevésbbé gondoltak akkor, midőn 
adományaikkal hozzájárultak a közhasznu intézet létesitéséhez. Ime egy másik 
példája a nyitott kéz messzeható müködésének, mely midőn önzetlenül, csupán 
az emberszeretet sugallatát követve, segíteni igyekszik másokon, egyszersmind 
közvetve és mondhatni tudtán kívül, elhárítja a veszélyt magától, saját 
házától is! 

Ennek a jótékony kéznek áldásos tevékenységét lesz szerencsém Önökkel 
megismertetni mai előadásom keretében, midőn Angliának egyik kiváló, humanus 
intézményéről: A kórházak vasárnapjáról fogok szólani. 

* 
Gyermekkoromban a városkában, hol laktam, akaratlanul is gyakran kel

lett elhaladnom egy alacsony, barnára festett épület előtt, melynek komor kiil
seje mintegy jelezni látszék rendeltetését! Azokban a szük, alacsony szobákban, 
súlyos betegség által kórágyhoz szögezve, sok szenvedő vívott reménytelen, 
nehéz tusát, a sűrűn rácsozott ablakok mögött sokszor játszódott le utolsó jele
nete a létérti küzdelem komoly tragoodiájának ! 

Szép, verőfényes vasárnapokon, midőn a felhőtlen égbolton ragyogó nap 
milliárd sugaraival - életet és vidámságot keltve - mintegy bearanyozni 
látszék az egész mindenséget, midőn a városka gondosan sepert utczáin nem 
lehetett mást látni, csak ünnepiesen öltözött, mosolygó alakokat, kik mindany
nyian örülni látszottak az életnek, - ha útam az alacsony ház mellett vezetett 
el, gyakran fölmerült mélázó lelkem előtt a kérdés : vajjon milyen lehet most, 
ezen a derűs napon, ott benn a rideg falak között? Betéved-e a ragyogó nap
sugarak közül elvétve csak egy is azok mögé a sötét, rácsos ablakok mögé? 
Vajjon van-e a szenvedés lakának ünnepnapja, - van-e a kórházaknak vasár
napja? 

E kérdés lebeg most valószinüleg Önök ajkain is ! Mielőtt azonban erre 
feleletet adnék, engedjék meg, hogy egy futó pillanatást vessek a nyilvános 
betegápolás viszonyaira hazánkban, egyszersmind legyen szabad röviden meg
emlékeznem a hasonczélu külföldi intézményekről. 

* 
Ha valaki kissé tüzetesebben foglalkozik nálunk a nyilvános betegápolás 

kérdésével, csakhamar elszomorodva fogja tapasztalni, hogy a közegészség
ügynek ezen fontos ága mennyire elhanyagolt állapotban van. Nyilvános gyógy
intézeteink száma, a kórházi ápolásra utalt szen vedőkéhez viszonyítva, általában 
kevés s még ez a kevés is - kivéve egy-két újdon épült kórházat - szük, egész
ségtelen helyiségeivel, hiányos berendezésével nem alkalmas arra, hogy benne 
a betegek a keresett enyhülést feltalálják s testi épségüket visszanyerjék. Igy 
aztán természetes, ha a legjobb intentióju vezetés daczára is, sokszor egyálta
lában nem képese.k megfelelni a czéljukat képező nemes feladatnak, vagy leg-
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alább oly mértékben nem, mint az a segélyt keresők érdekében szükséges és a 
közegészségügy szempontjából kivánatos lenne. 

Álli~ásom bebizonyitására legyen szabad mindenekelőtt néhány statisztikai 
adatra hivatkoznom. Hazánkban közkórházi jelleggel felruházott gyógyintézet, 
hol s~egén)'. be.!egek a közápolási ala~ok. költségén nyernek ellátást és gyógy
kezelest, mmdossze 53 van. Ha hozza.adjuk ezekhez még a 3 országos tébolydát 
és az Irgalmas-rend által fentartott 13 kórházat, akkor e nemű intézeteink száma 
69-e~t tesz k~. 1:logy ez ~gy 17 millió lakossal biró országban elenyészőleg 
csekely, az mmdJárt első pillanatra látható. Még feltünőbbé válik azonban ezen 
aránytalanság, ha tekintetbe veszszük, hogy körülbelől hány lakósra esik egy 
kórházi ágy. - Nem akarom önök becses türelmét számokkal fárasztani s azért 
~öviden csak a~nyi~ e~iitek, hogy nagyobb városokban átlag véve 4 kórházi 
agynak kellene JUtm mmden 1000 lakósra, ide nem számítva a katonákat és 
elmebetegeket.* Nálunk magában az ország fővárosában is, hol pedig az utóbbi 
ev~k al~tt több, a modern ,igényeknek megfelelő gyógyintézet épült, alig jut 
3 agy mmden ezer lakósra. Ep ezért őszszel és télen, midőn a zordabb időjárás 
bekövetkeztével a betegek száma általában növekszik, évről-évre megujul a 
lapo~ban a panasz, hogy ((a kórházak már alig képesek a jelentkezőket befo
g~dm. ~ - ~Járványokr?l nem is szólva.) Vidéken, hol nem csupán az illető 
varos de egesz nagy terulet szegény betegei sokszor egy kis kórház gondozására 
va~nak utalva, természetesen még kedvezőtlenebbek e tekintetben a viszonyok 
s bizoi;iy gyakran megtörténik, hogy térszűke miatt egy és ugyanazon ágyon két 
hete~ is van .elhelyezve sőt nem ritkán még a törvény által világosan előirt azon 
szabalynak smcs elég téve hogy: "ragályos betegek a többiektől feltétlenül elkü· 
lönitendők 11. * * 

„Általában közkórbázaink, ápoldáink főleg a vidéken, úgy külső kinézés, mint 
belso berend~zés tek~.ntetében szomoru illusztrátiói a közegészségügyi állapo
tokna~. - Hiszen koztudomásu dolog, hogy - tisztelet a kevés kivételnek -
a ~egtobb .hel:yen . közö.nségesei;i azt az. épületet volt szokásban beteg ápolási 
czelokra forditam, mmek mar semmiféle hasznát venni nem lehetett. -
El~a,gJ'.?tt ősi curiák, melyeknek minden nyilásán ki s be jih a szél, - omladozó 
gyarepul~tek, melyekből rég elköltözött a csődbe jutott tulajdonos, vagy ütött 
kopott,. birka-akoh-a emlékeztető barakok képezik a mi régi kórházaink proto
typusait. A kulsőnek megfelelő nyomoruságos aztán a belső barendezés is 
e~ekben. a régi, korhadt épületekben s ehhez képest a betegek ellátása és gondo
zasa szmt~n ~o~~z~r. mélt,án e.shetik kifogás alá. Beismerik ezen hiányokat 
~aguk a korhazi ev1 Jelentesek is, melyeknek legnagyobb részében évről-évre 
v~ss~atéi:ő. pontossággal hangzik a keserü panasz, hogy bizony az intézet helyi
s~g~i szűkek, roszszul szellőztethetők, a falakon megterem a penész, a kályha 
fustol, ~ p~~ló rohadt, a .viz ihatatlan, a frirdőszoba hiányzik stb. s hogy mind
ezen m1senak egyenes kovetkezményeként aztán orbáncz és üszök állandó lakói 
~ kór~áznak. - Végül mentségül ott találjuk aztán közönségesen azt az egyéb
iránt igen nyomós okot, hogy az intézet szegény. 

, Hosszabb idő óta foglalkozva köz kórházaink viszonyainak tanulmányozá
saval, gyakran volt alkalmam e tárgyról, különböző állásu emberekkel - a 
nagy ~?zön.ség k?réből - eszmét cserélni. És ha a nyilvános betegápolás szá
mos hianya1t emhtettem, rendesen hallanom kellett - egyebek között - azon 

1 Ld. Dr. Oppert: Die Krankenhauser. Leipzig. 1882. 10. l. 
2 Ld. 1876. XIV. t. ez. végrehajtása tárgyában kiadott belügyminiszteri rendelet. 24. §. 
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ellenvetést, miszerint kivánatos volna ugyan, ha a betegek alkalmasabb épüle
tekben nyerhetnének elhelyezést és ha -kórházaink czélszerübben volnának 
berendezve, de hát azoknak, kik olt ápolást nyernek, ez is elég jó, mert hiszen 
otthon még olyan lakásuk, ágyuk és ellátásuk sincsen mint a minőt a legprimi
tivebben berendezett kórházban találhatni sőt talán - szokták megjegyezni 
gúnyos mosolylyal - nagyobb részüknek, midőn egészségesek, fejük alját az 
utcza köve, fedelüket a csillagos ég képezi, nern kell tehát őket elkényeztetni. 
Hát ez először is téves felfogás s egyenes következménye annak a nálunk 
fájdalom! n agyon is általános közönyösségnek, mely minden olyan dologgal 
s.zemközt nyilvánul, a mi nem látszik rögtön és közvetlenül hasznot hajtani. 
Pedig a jelen esetben akár számokkal is be lAhet bizonyítani, hogy ez a rövidlátó 
okoskodás nemcsak a humanitással ellenkezik, de egyenesen pénzbeli értékben 
kimutatható s e szerint érzékeny kárt is okoz, úgy az egyeseknek, kik kórházi 
ápolást kénytelenek keresni mint közvetve magának a társadalomnak, a melynek 
mindnyájan tagjai vagyunk. 

Betegnek lenni annyi, mint kényszerüségből semmit sem tenni, mondja a 
jeles higienista Pettenkoffer s csakugyan a betegséggel eltöltött napok - nem 
is szólva az azzal járó szenvedésről - eheszett időt képeznek, mert a beteg 
ember semmiféle productiv munkára nem képes. Minél tovább betegeskedik 
tehát valaki, annál több az elveszett idő és annál nagyobb a kár, inely belőle 
reá és esetleg családjára háramlik. Hogy pedig czélszerűen berendezett kór
házban, kedvező ápolási viszonyok között, sokkal kedvezőbb esélyei vannak a 
gyógyulásnak, sokkal hamarább felüdiilnek a betegek, az kétségtelen, mert hiszen 
minden betegség gyógyulásának egyik fő feltétele az, hogy az illetőt kivegyük 
azon körülmények közül, melyek között betegségét kapta s helyezzük rnás, 
.fobb viszonyok közzé, a miből aztán logikailag az következik, hogy ha valakinek 
a lakása a hol megbetegedett - rossz, a kórház - hol gyógyulást keres -
legyen annál jobb. Rövidebb ideig tartózkodván most már az illető a kórházban, 
nagyon természetesen kevesebb munkanapot és kevesebb munkabért veszít sőt 
keresebbet t's kell fizetnie az ápolásért neki magának vagy vagyontalansága esetén 
illetőségi helyének. Nem szabad e mellett felednünk, hogy minél kedvezőtle 
nebbek valamely kórház hygieniai viszonyai, annál alkalmasabbak azok bizonyos 
betegségek és pedig ragályos bajok kifejlődésére s így tulajdonképen a gyógy
intézet czélja illusoriussá válik, mert valóságos góczpontját, tenyésztelepét képezi 
és terjesztőjévé lesz a betegsegnek, a helyett, hogy megakadályozná azt. Nem
csak emberbaráti, hanem nemzetgazdasági és hygireniai nyomós érvek is szó
lanak tehát a mellett, hogy minél czélszerübben berendezett kórházak legyenek. 

S itt mindjárt alkalmat veszek magamnak felemliteni a nyilvános beteg
ápolásnak némely más, az imént mondottakkal szorosan összefüggő egyéb 
hiányait is. Ilyen gyanánt említhető az, hogy nálunk a kórházból kibocsátott üdü
ló'k semmiféle támogatásban nem részesülnek. Pedig tapasztalásból mondhatom, 
ezeknek csak kisebb része van azon helyzetben, hogy félbeszakitott foglalkozását 
azonnal folytathatja ott, a hol elhagyta. - A nagyobb rész gyönge, kenyerét 
megkeresni vagy egyáltalában foglalkozása után látni képtelen; a kórház 
azonban - épen az emlitett oknál fogva, mert kevés gyógyintézeteink vannak 
s ezek is csak korlátolt számu fekhelylyel rendelkeznek - kénytelen elbocsátani 
az üdülőket, hogy helyet adhasson más, a fölvételért rimánkodó súlyos hete· 
geknek. S történik ez főleg a zordabb őszi hónapok bekövetkeztével, midőn a 
betegek általában nagyobb számmal keresik fel a kórházakat. Mit csináljanak, 
hová forduljanak most már azok a szegény i·econvalescensek, k.iknek némelyike 
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még melegebb napokban kereste föl a kórházat s most egyszerre ott ál~ az u.tcza 
közepén, kitéve a zord időjárás esélyeinek, ruhátlanul, p~nz n~lku}, gyo~ge 
erővel, - a másik meg talán plané csonkán, bénán kerül vissza ~smet a~ elet 
küzdelmébe s eddigi pályáját már ezen okból sem képes folytatm. Hát bizony 
ezekre szomoru sors várakozik ! A kinek van valakije, haza vánszorog s az egy
kori családfentartó nem ritkán terhére válik most övéinek, kik maguk számára 
is alig képesek a betevő falatot megkeresni, nem hogy az üdül~t ellátha_tn.ák az 
ilyenkor annyira szükséges tápláló eledelekkel, a kinek meg nmcs csaladJa, .az 
kezébe veszi a koldusbotot, kéreget, csavarog, züllik testileg és erkölcsileg, m1g
nem ujabb betegséget szerezve magának, ismét visszakerül a kórházba. . ... . 

Külföldön ezen a bajon részint azáltal igyekeztek segíteni, hogy kulon 
intézeteket állítottak fel, melyekben a kórházból kibocsátott üdülők még egy 
ideig helyet és gondozást találnak, részint pedig azáltal, hogy a reconvales
censek az egyes kórházi osztályokhoz csatolt ú. n. üdülő szobákban helyez-
tetnek el, míg megerősödnek és munkaképesekké válnak. , 

Hazánkban e tekintetben még csak némi kezdeményezésről lehet szo ! 
Az országos közegészségi egyesület ugyanis belátván e kérdés fontos voltát, kebe
lében megalakult az u. n. szamaritánus bizottság, melynek feladata leer;id 
jövőben segélyt nyujtani a kórházakból kibocsátott üdülőknek. 1. Ugys~inten 
elismeréssel említhetem itt fel azon csak imént alakult emberbaráti egyesuletet, 
mely czéljául a gyógyult elmebetegek gyámolitását tűzte ki. 2 Tudomásom.szeri.nt 
azonban mindkét irányu mozgalom jelenleg még csupán a fővárosra sz.ontkoz:k, 
míg ellenben a vidéki közkórházakból kibocsátott szegények ez időszennt 
semmiféle gyámolitásban nem részesülnek. Pedig az üdülők elhagyatott hely
zetüknél fogva ép úgy utalva vannak az emberbaráti segélyre, mint a. b.ete.gek, 
mert e nélkül a "gyógyultan)) elbocsátottak közül bizony igen soka:n rov1d időn 
újra elveszi tik azt, a mit tudomány és ápolás nekik nagy nehezen v1sszaadtak-
az egészséget. . . 

Másik szintén kellőleg meg nem oldott és socialis tekmtetben is nagy fo,n
tossáau kérdést képez továbbá az elmebetegek ápolásának ügye. E szerencset
lenek0 száma ugyanis sokkal nagyobb, semhogy az e czélra szolgáló n,éhány 
intézet befogadhatná őket. Ennek következménye aztán az~ hogy hazank a~ 
elmebeteg-ügyet illetőleg valamennyi európai állam között.maJdnem a leguto~so 
helyet foglalja el. - Mert míg 100 elmebeteg közül Angliában 100, Franczia
országban 60, Németországban 40, Ausztriában 20 van intézeti kez~lés alatt, 
addig nálunk 100 beteg közül alig 5-öt kezelnek intéz~tben.8 Csak1s .. az ~· n. 
közveszélyesek részesülnek tehát rendszeres ápolásban, m1g ellenben a tobb.~ekre 
nézve a törvény elég hiányosan olyformán intézkedik, hogy ''~ n~m ~~zv~
S'Zélyes, gyógy~thatlan elmebetegek, ártalmatlan bárgyuk, butak es huly~k 
vagyontalanságuk esetén, illetőségi községeik által tlitrtandók eli>. 4 Hogy aztan 
milyen házi ápolásban részesülnek ezek a szerencsétlenek, arról ezuttal legyen 

\ Lrl. e tárgyra vonatkozólag; «Egészség» 1887. V-VI. ~üzet. 1889. III-VI. f?zet1 
hol a szamaritánus bizottság keletkezése és feladata bővebben ismertetve van. - Tovabba 
dr. Schuschny: «A kórházból kibocsátott üdülök segélyezése». Ugyanott. 1888. évf. I. f~zet. 

2 Az egylet alapszabályai a belügyminiszterium ált?'l jóváhagyattak s 1890, JUn. 
2-án tartotta alakuló közgyűlését. Budapesti Hírlap. 1890, JUn. 1. sz. 

3 Dr. Pollák Gyula, fővárosi orvos, elme- és idegbajosok ~ölvéte~ére szo!g~ó intézet 
létesítésére kérve engedélyt a belügyminisztertől, folyamoclványanak mclokolasaban utalt 
e körülményre. Ld. Budapesti Hirlap. 1890, jun. 28. 

4 Ld. 1876. évi XIV. törv. czikk. 71. §. 
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szabad kíméletesen hallgatnom. Gondoljanak önök a falu c1futó bolond»-jára 
vagy az utszélén kéregető, züllött alakokra, a nyomor és inség eme élő képeire: 
ezek az úgynevezett házi ápolásban részesülők. S a mily szomoru világot vet e 
tény hazai viszonyainkra, ép oly kevéssé lehet rajta - a fennálló körülmények 
között - csodálkozni. · . 

Ha az illetőnek hozzátartozói élnek, ezek sokkal inkább el vannak foglalva 
saját napi kenyerök megkeresésével, semhogy az elmebeteg családtag gon~o
zására (feltéve hogy nern hiányzik náluk a gyöngédebb erkölcsi érzék) ideJök 
maradna; ha pedig senkije sincsen a szegény bolondnak, ugyan ki vállal~ozné.k 
arra, hogy pár krajczárért, mit a község az eltartásért fizethet, amugy is 
szük hajlékába fogadjon, felelősség terhe mellett, egy többnyire magával is tehe
tetlen, idegen s előtte közönyös embert, ki minden ártalmatlansága daczára, 
még~is folytonos felügyeletet igényel. 

Csoda-e aztán, ha a sok jóakarat daczára sem találnak helyet a (if~lu 
bolondja» számára? Míg ellenben megfelelő intézetben elhelyezve, kellő fel
ügyelet és gondozás mellett foglalkoztatva, legalább egy részök némil~g hozzá
járulhatna ónfentartásának költségeihez is s nem lennének valamenynyien feles
leges és sokszor nehéz terhei illetőségi községeiknek, nem sülyednének le az 
állatiasságig, mint azt mai napság látjuk.1 

Csak futólag említem itt fel az iszákosokat, ama szerencsétlen szenvedély 
rabjait, kiknek száma, mondhatni évrőlévre nagy arányokban növekszik. Elhe
lyezésökre semmiféle intézeteink nem lévén, hol betegségöknek kezdeti szakában 
felvételt találnának, mind mélyebbre sülyednek a lejtőn, melyre egyszer ráléptek 
volt s közönségesen akkor kerülnek már elmegyógyintézetekbe, midőn az 
alcohol mérge sokkal mélyrehatóbb roncsolást tett idegrendszerökben, semhogy 
gyógyulásra kilátás lehetne, holott amúgy, kellő időben mértékletességhez szo~
tatva, még visszaadhatók lettek volna családjuknak, a társadalomnak. Pedig 
hogy mily nagy ezeknek száma, kitünik egyetlen adatból. ~z utolsó.10 év alatt 
az ország területén 4000 olyan elmebeteg lett áp_olva nyilvános intézetekben, 
kiknek elmezavar át a szeszes italokkal '/)aló mértéktelen visszaélés okozta. 2 

-

Könnyen következtethető most már ebből, hogy mennyien lehetnek azok, 
kiknél a szeszmérgezés még nem érte el azon fokot, hogy kifejezett elmebeteg
ségben nyilvánuljon s mint ilyenek tébolydában elhelyeztessenek. 

Hasonló szomoru sors várakozik a gyógyíthatatlan betegekre. Ezeknek a 

1 Lehetetlen felemlités nélkül hagynom itt ama szerencsétlen gyermek~ket, . kik1;e 
csakugyan ráillene~ a franczia író sza~ai: •La mort s'est trOJ?J?ée! eile, les ava1~ ,marque~ 
au jour de leur na1ssarn;e, ell~ a oubhé cle les prendr~.» ~z idi6takat ertem. Iihotan.~velo. 
intézet jelenleg az egész orszagban csak egy van, a Frirn-fele Budapesten, mely 120 ,no~'en
<léket fogadhat be. Azonban a vagyontalan szülök természetesen még azt a mersekelt 
clijat sem képesek megfizetni, a mibe ott egy gyermek ellátása kerül. Tébolydába, felnött\lk 
közé csakis a. kimutathatólag közveszélyesek vétetnek fel. Igen, csakhogy épen azok válnak 
idővel kozveszelyesekké, a k:ik minden gondozást nélkülözve, úgysz6lrán 'Vadon növeke;.lnek foL 
Találólag jellemzik e szomorú viszonyokat Laufenauer tanár, ez ügyb~n irt, kö-yetk~zö 
sorai: «Senki sem érzi jobban a mostani állapotok tarthatatlanságát, mmt az, k1, mmt 
e sorok írója, egy az egész ország beteganyágára kiterjedő intézet am.bulantiáját ve.zeti 
s nem tudja mihez fogjon az olyan szülőkkel, kik Budapestre hozzák idióta gyermekeiket 
s bár azok alkalmasak lennének a tanításra, még sem. eszközölhető az,- mert a szülök 
még a fölutazás költségeit is úgy kéregették össze. Köszi'V kell hozzá, az ilyeneknek '!'zt 
mondani: barátom, utazzék haza, ügyeljen gyermekére, mert egyebet nem lehe~ tenm.•. 
Lel. Orvosi Hetilap. 1886. évf. · 49. sz. A viszonyok e tekintetben fájdalom! mmdedd1g 
nem fordultak jobbra! 

2 Lel. dr. Oláh G.: «Az elmebetegápolás1i. Budapest. 1889. 6. lap. 
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helyzete igazán szánalomra méltó ! Betegnek lenni, szenvedni, már magában 
véve is elég nagy csapás, de hordozni a betegség súlyos terhét, sokszor éveken 
keresztül azon tudattal, hogy attól megszabadulni kilátás nincs, szenvedni 
remény nélkül, kétségbeejtő lehet. 8 a mi még sulyosabbá teszi ezen szeren
csétlenek helyzetét, az az ápolás hiánya. A kórházak csak egy időre fogadhatják 
be őket, miután a fennálló szabályok értelmében <e ha a betegség gyógyithat
lanná vált és a kórállapot az elszállítást megengedi, a betegek elbocsátandóh .1 

De meg sokszor sürgősen parancsolja ezt a fekhely hiánya is. Igy aztán termé
szetesen mindenik gyógyintézet igyekszik tőlük mielőbb megszabadulni, tovább 
kell vánszorogniok, mihelyt kissé enyhültek a sulyosabb, kínzóbb tünetek. 
A gyógy!thatlan betegség tartama azonban fájdalom! nem alkalmazkodik az 
ernb~ri in~ézkedésekhez és sokszor hamaráb'b véget ér a szabályrendeletek böl· 
csesege mint a Golgothára vezető üt! Elhagyatva mindenkitől, undorító külseje 
miatt nem ritkán kerültetve, az ilyen kétszeresen szerencsétlen, mert gyógyit
hatlan beteg számára nincs egy zug, hol reménytelen szenvedéseinek végét 
nyugodtan bevárhatná. E tekintetben nálunk mondhatni rosszabbak a viszonyok 
jelenleg mint évszázadokkal ezelőtt voltak, mert akkor a bélpoklosok és pestistől 
meglepettek számára külön kórházakat rendeztek be, míg most a gyógyít
hatatlanok ellátásáról gondoskodva egyáltalában nincsen. 

Van aztán még a segélyre szoruló szenvedőknek egy egész nagy serege, 
mely ép úgy nélkülözi az ápolás jótékonyságát mint az imént említettek. 
~- tüdővész, ama pusztító kór jelöltjeit értem, mely korunkban fájdalom ! oly fel· 
tunően sok áldozatot követel s épen az élet legmunkabiróbb, legvirágzóbb 8za
kában ragadja el őket. A kórházak, könnyen érthető okokból, nem fogadhatják 
?e állandó __ ápolásra e szegény teremtéseket betegségöknek kezdetén; állapotuk 
ilye!1kor külonben sem teszi szükségessé, hogy ágyban feküdjenek s előrelát
hatolag hosszu tartamu betegségöket a bűzhödt kórházi levegőben való tartóz
kodás csak sulyosbitaná. Mit csináljon, hová forduljon aztán az ilyen szeren
csétlen, félig beteg, félig egészséges ember? A pusztító kór már megkezdte rom
boló munkáját; dolgozni, szorgalma által kenyerét megkeresni, arra már nem 
elég er?s, meghalni még nem elég gyönge; hosszu szenvedésen kell még 
átmenme, míg eléri az óhajtott révpartot ! Szemében a láz sajátos fényével, 
~;czán a halál pírjával, szomoruan hallgatja a szegény beteg, midőn az orvos 
JO~karatulag magyarázgatja előtte, hogy a kórházi levegő nem neki való s aztán 
csuggedten így szól: «Tudom, uram, de hová menjek?" Kérdés, melyre csak a 
közjótékonyság adhat feleletet. 

Szóljak-e '.1' szegény beteg gyermekek hiányos ápolásáról, a szégyenbe és 
nyomorba tasz1tott szerencsétlen anyák szomoru helyzetéről? Sokkal ismerete
sebb dolgok ezek, semhogy külön felemlitést igényelnének, valamint köztudo
másu az is, hogy mindezeknek segélyezésére, megfelelő intézkedések nálunk 
eddigelé alig történtek. 2 

Hogy mily nagy fontosságú a nyilvános beteg-ápolás ügye, nem csupán 
a humanitás, de általában a közérdek szempontjából is, régen felismerték a 
művelt külföldön s a társadalmi osztályok úgy szólván nemes vetélkedést fej-

' Ld. A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. törv. czikk végrehajtása 
tárgyában kiadott miniszteri Tendeletet, 21. §. 
, 

2 Gyermek-kórház hazánkban csupán egy van, a budapesti Stefánía-kórház (148 
agy~al). Vagyontalan, elhagyott gyermekágyasokról pedig-tudtommal- csupán a bud 
apest1 •fehér keresztegyesület» gondoskodik. Vidéken egyátalában nincsenek efféle jótékony 
intézetek. 
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tenek ki az emberi nyomor enyhitésére czélzó különféle intézmények létesí
tésében. Igy hogy elsőbben legközelebbi szomszé~unkról, Nérry.etországról~ ~mlé
kezzek meg e tekintetben, felemlítem, hogy a Reichsgesundheitsamt utolso 7elen· 
tése szerint, 1 mely 1885-ről szól, az említett évben nem kevesebb mi~t 1760, 
nyilvános gyógyintézet foglalkozott szegény betegek gondozásái;al s a birodalom 
la.kosai közül- korkülönbség nélkül - átlag véve, (tehát nem csupán a nagyobb 
városokban), minden 500 személyre jutott egy kórházi ágy. 

Elmebetegek gondozásával 116 nyilvános - tehát főleg vagyontalanok 
részére számitott - intézet foglalkozott, ide nem értve természetesen az ilynemű 
magán-gyógyintézeteket. Szülőnők számára 70, szembetegek részére 85 nyil
vános gyógyintézet állott nyitva. Constatálnom kell egyszersmint, hogy miként 
az az említett statisztikai kimutatásból kitünik, a kórházak száma évről-évre 
emelkedőben van, így 1883-tól 85-ig, tehát két év alatt 73 uj nyilvános gyógy
intézet lett felállitva. Érdekes ezen jótékony intézeteknek keletkezését figye
lemmel kísérni mert nem ritkán találunk az inditó okok között olyanra, mely 
utánzásra méltÓ például szolgálhat. Igy, hogy csak egyet emlitsek fel, a Victoria 
kórház Godesbergben, mely mellesleg mondva, úgy épités mint berendezés 
tekintetében a legjobb vidéki kórházak egyike Németországban, létesülését azon 
körülménynek köszönheti, hogy a helybeli lakosság, különösen a Landwehrverein 
emléket óhajtott állítani az utolsó háboruban elvérzett bajtársak tiszteletére. -
Némi vita után elhatározták, hogy az eredetileg tervezett márványemlék helyett
kórházat épitenek, melyben Godesberg szegény betegei, vallás-különbség nélkül 
menhelyet találjanak majd szenvedésök napjaiban s egyszersmint a község
beli vagyontalan öregeknek is otthonul szolgáljon, midőn az előrehaladt kor 
tehetet.{enségre kárhoztatja őket. 2 

UdülÍfk gondozására szintén rendelkezik Németország több jótékony inté
zettel, noha eze,k a kórházak és a betegek számával itt sem állana~. kellő 
arányban s e tekintetben a humanismusnak még kötelességei vannak. Udülők 
ellátására szolgálnak a müncheni, majna-frankfurti, strassburgi, heringsdorfi, 
blankenburgi és heinersdorfi intézetek. Ügy szintén tervben van a Johannita
rend ápoló-intézeteinek e czélra való felhasználása, ez irányban Hannoverben 
történt az első kezdeményezés. Nem tartom érdektelennek itt fölemlíteni, m~n~ 
egyik példáját a reconvalescensekről való go?doskodásnak, hogy a ?erlm1 
iparos betegsegély-egylet (Gewerk-Krankenverem) 1888-ban 1214 egyleti tagot 
küldött vidékre üdülés végett. Dicséretre méltó tevékenységet fejt ki továbbá 
a <e Verein für Gründung von Kinderheilstatten », mely azzal foglalkozik, hogy 
vél·szegény, görvélykóros és gyönge gyermekeket nyári tartózkodás és erősbödés 
végett tengerparti vidékekre küld. Ilyen tengerparti üdülő hely négy van, 
melyekben az utolsó (1887 .) kimutatás szerint 693 gyermek nyert gondoz~st. 
Ha még felemlítem, hogy a Német birodalomban 1885-ben 1.547,209 szegeny 
részesült nyilvános segélyben s e czélra 90.282,000 márka lett kiadva, be is 
rekeszthetem a németországi jótékony intézmények sorozatát. 3 

Daczára ennek az utóbb említett nagy összegnek, mint már föntebb 
érintém, a közjótékonyság terén Németországban nem történik még sem annyi 
és oly kiterjedt gondoskodás, mint az a hatalmas birodalom nagy kiterjedésének 

1 Lel. Arbeiten aus dem k. Gesundheitsamte. IV. 224. s következő lap. 
2 Lel. Jahresbericht über die Fortschritte d. Hygiene. 1889. von Prof. Uffelman. 141.1. 
" Lel. Prof. Uffelman: Jahresbericht über die Fortschritte d. Hygiime. 1889. Jahr-

gang. 135. 247. és 133. 1. 
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megfelelő és méltán várható lenne. E tekintetben még mindig Francziaország és 
különösen Anglia viszik a vezérszerepet, miként arról rögtön lesz szerencsem 
bővebben szólani. 

E két államban a szegény betegek goudozására és ápolására szolgáló gyógy· 
intézetek és az emberi nyomor enyhítését czélzó, jótékony társulatok oly nagy 
számmal vannak, hogy lehetetlen volr1;a azokat egy előadás keretében csak 
futólag és névleg is mind felsorolnom. Epen ezért - fentartva magamnak az 
alkalmat, hogy ezen intézményeket majdan máskor, részletesen tárgyalhassam -
ezuttal csupán a két főváros - Páris és Londonnak - a közjótékonyság terén 
kifejtett áldásos tevékenységét fogom s azt is csak vázlatosan, főbb vonásokban 
ismertetni. 

Párizsban körülbelől 15 ezer ágy áH készen a különféle gyógyintézetekben 
kórházi ápolást igénylők befogadására.1 

Ezenkívül legio a különféle jótékony intézetek száma, melyek szintén a 
szegény betegek gondozásával, az elaggottak gyámolitásával, a szűkölködők 
segélyezésével foglalkoznak. Csak példaképen emlitek fel ezek közül néhányat. 
Igya <1les petites soeurs des pauvres11, a vagyontalan aggok, férfiak és nők gon
dozásával foglalkozik s csupán Párisban lévő öt menházában nem kevesebb, 
mint 1200 szegény, elöregedett, betegség és kor súlya miatt tehetetlen egyén 
ny~r ingyen ellátást. Egy másik hasonló társulat 11 Les freres de Saint Jean de 
Dieu», azon szerencsétlen apró teremtések - a rhachitikus és görvélykóros 
gyermekek - nyomorán enyhiteni tekinti feladatának, kik többnyire már szüle
tésükkor magukban hordva egy pusztitó kór csiráit, levegő, napfény, kellő 
táplálék és gondviselés hiánya miatt, még inkább elcsenevészednek. Ugy szintén 
menhelyet találnak itt azon vakon születettek is, kik épen emlitett betegségök 
(scrophula) miatt, a külön vakok számára alapitott s általam mindjárt emli
tendő intézetben elhelyezést nem találhatnak. 

Mint minden nagy városban, úgy Párizsban is kedvező talajt talál a sor
vadás, mely daczára a tudomány minden fáradozásának, mint már emlitém, 
évről évre kérlelhetlenül megköveteli sok ezerre menő áldozatait mindenütt. -
Párizs jó szive gondoskodik ezekről is és pedig betegségöknek épen azon sza
kában, midőn a kórházakba még fel nem vehetők. - Villepinte-ben, 18 kilo
méternyire a fővárostól, van egy jótékony intézet, hová előzetes orvosi vizsgálat 
után, küldetnek a szegény mellbeteg ( phthisis) nők, kik ott gyógykezelést, a vezető 
apáczák részéről testvéri gondozást s a mi a legfőbb: pormentes, tiszta levegőt 
találnak.2 Hasonló czélból egy másik intézet most van alakulóban Cannes-ban.3 

. A gyógyithatlan - főleg rákbajban szenvedő - betegekről, kik szintén 
hiába kopogtatnak a kórházak ajtain, ismét más jótékony társulat gondoskodik, 
melynek alapítója egy szerény anyagi viszonyok között élő nő Me. Garnier 
volt, kire csakugyan ráillenek a Megváltó szavai: ''e szegény özvegy többet 
adott, mint mások!» Valóban méltányolni az emberfölötti ön megadást, mér
legelni az áldozat nagyságát, mely azoktól kivántatik, kik életöket gyógyithatlan 
betegek ápolásának szentelték, csak az képes kellőleg, ki maga is foglalkozott e 

1 Ld. Oppert tr. : Die Krankenhauser. 8. 1. 
2 Az intézet 1881-ben lett megnyitva Villepinteben; Soeurs de Marie Auxiliatrice 

gondozása alatt áll. Ezenkívül e jótékony társulat gondoskodik Párizsban azon egyedül álló, 
elaggott vagy munkaképtelen nőkről, kiknek egyedüli megélhetési eszközét valamely csekély 
évdij képezi ; továbbá menhelyet ad foglalkozás nélküli tanítónőknek és munkásnőknek. 
Ld. Maxime du Camp. Charité privée. 215. 1. 

3 Ld. Jahresbericht über die Fortschritte d. Hygiene. 1889. 135. lap. 
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szerencsétlenekkel. Méltán kölcsönözte tehát e társulat - melynek tagjai csak 
özvegyek lehetnek - elnevezését: Les Dames du Calvaire; azon helytől, mely 
egy szóban gyászt, fájdalmat és vigaszt egyesit. . , 

Vannak aztán jótékony társulatok, melyek főleg a vakok 1 és siketnemák 2 

gyámolitásának szentelik működésüket; úgyszintén külön intézetek léteznek a 
kórházból kibocsátott üdülők számára. (Ez utóbbiak közül csupán névszerint 
emlitek fel itt néhányat, ilyenek : Asile du Vesinet, Asile de Vincennes'. ~orges 
les bains és végül a tengel'parti üdülőhely: Berek sur Mer).8 A haJlektala
nokról és foglalkozás nélküli munkásokról hasonlókép külön van gondoskod~a,4 

pedig ezeknek ellátása maga nem csekély feladatot képez, ha meggond.olJuk, 
hogy Párizsban naponként körülbelül 60 ezer olyan ember akad, mmdkét 
nemből, a kik reggel felébrednek a nélkül, hogy tudnák, mit fognak enni délben 
és hová hajtják majd le fejüket este. . . .. , 

Mindezen jótékony intézményeket hathatósan támogatJa sikeres műkode
sü k ben az A ssistance publique, 5 mely úgy mintaszerü sze.rvezeté?él,, min~ s~k
oldalu tevékenységénél fogva a franczia fővárosnak egyik legkivál?bb ~te.z
ménye. Munkakörének nagyságára némi következtetést vonhatunk mar abbol 1s, 
hogy csupán hivatalos alkalmazottjainak száma meghaladja a 6000-~t. S valóban 
az Assistance publique mindenütt ott van, a hol csak az emberi nyomor és 
szegénység bármi tekintetben segélyre szorul, valóságo~ élő ~ondviselés ~z 
Párisra nézve, melynek közhasznu tevékenységét ~alálóan Jelle~z1k egy fr~ncz_ia 
iró 6 következő szavai: 11ha egy napon az Assistance pubhque megszunnek 
létezni, a betegek és nyomorékok ezrei lepnék el az utczákat, a ragályos beteg
ségek hatalmukba keritenék a várost, a gyermekgyilkosság bűne az ártatlan 
csecsemők ezreit fojtogatná halomra és lázongó tömegek ostromolnák a boltok 
ajtait1>. 

A föntebb említett jótékony társulatok, melyeknek, mellesleg mondva, nem 
mindenike képez egyházi rendet, vagyonnal általában nem rendelkeznek, leg
feljebb az épület s néhány ágyalapitvány - ezzel sem bir mindenik - képezi 
tulajdonukat. A kiapadhatlan forrás, mely őket fentartja és gyámoltjaikat 
táplálja : Páris jó szive, a magán-jótékonyság, az alamizsna! Könnyen következ
tethető már csak az elmondottak után is, hogy a hol az emberi nyomor és 
szükség oly nagy arányokban jelentkezik, ott az annak enyhi~ésére forditott 
összegnek is rendkivüli mennyiségünek kell lenni. S valóban a JÓtékonyságn.ak 
és emberszeretetnek oly megindító példáival csak ritkán találkozhatunk, mmt 
épen a franczia fővárosban, melyet pedig sokan szeretnek modern Babylonnak 
nevezni. Ha időm és terem engedné, egész sorozatát hozhatnám föl az állit~
somat bizonyitó tanulságos és jellemző tényeknek; így csupán egynek felemh
tésére szorítkozom. 

Van Párizsnak egy jótékony intézménye, melyet még nem említettem: 
l'orphelinat des apprentis; létrejöttét sajátságos véletlennek köszöni. 1865 egyik 

1 Igy egyebek között «Les soeurs Aveugles de Saint Paub, kiválólag a vakok 
gondo?.ásával és oktatásával foglalkoznak. . , 

2 «Notre dame du Calvaire» (mely össze nem tévesztendő a gyógy1thatlan betegekről 
gondoskodó «Les clames du Calrnire»·rel) körülbelül 200 siketnémát nevel és oktat saját 
intézetében. Lásd Charite privee. 324. 1. 

3 Ld. Jahresbericht über die Fortschritte d. Hygiéne 135. 1. 
• Ezzel foglalkozik különösen «l'Hőspitalité du travail» a N otre Dame du Calvaire 

felügyelete alatt és a 11Societé philantropique•. . . 
5 Ld. bővebb ismertetését: Paris, ses organes, ses fonct10ns, sa vie. IV-enme volunie. 
6 Maxime du Camp. 
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viharos téli estéjén, Páris egyik külvárosi, elhagyatott utczájában egy pap egy 
kis gyermekre bukkant, ki az utcza szögletében a hulladékok között kutatott. 
Mit csinálsz? Ennivalót keresek, - válaszolt a szegény kicsike. A pap meg
szánta a hidegtől didergő és éhségtől elcsigázott gyermeket, hazavitte s lelkében 
megfogamzott az áldásos intézmény eszméje, mely tervezőjének fáradhatlan 
buzgalma folytán csakhamar tetté lőn. A pap, a nagy emberbarát abbé Roussel 
volt, s az elhagyott, szegény gyermek első növendéke lőn a l'orphelinatnak, mely 
azóta több mint 6000 csavargó, vásott, elzüllött gyermeket szedett fel Páris 
utczáiról és nevelt becsületes emberekké, munkás polgárokká. 1878-ban e nemes 
czélu intézetet, a megsemmisülés veszélye fenyegette. Nem kevesebb mint 
200 ezer franc volt ugyanis szükséges, hogy a létező adósságok törlesztessenek s 
az intézet fenállása biztositassék. Mesés összeg ha azt alamizsnából kell össze
gyűjteni, de a jótékonyság gyakran csodákat mivel! - A (! Figaro)) alapító
jának, Villemessantnak, buzdítására, a lapnak egyik munkatársa Bucheron, egy 
czikkben elmondotta a közönségnek a szomoru helyzetet, jelezte a végveszélyt, 
mely a humanus intézményt fenyegeti s annak megmentése czéljából adako
zásra hívta fel az emberbarátokat. Az adományok sorát a "Figaro1> szerkesztő
sége kezdte meg tízezer franc-kal s mindjárt az _első nap összegyült 41 ezer franc, 
egy hét multával pedig, midőn az aláírások be lettek rekesztve, 331,167 franc 
volt együtt, tehát 131 ezer franc-kal több gyült be a jótékony czélra, mint 
tulajdonképen szükséges volt. S ne gondolják hogy ez a nagy összeg talán 
kizárólag a gazdag emberek, marquik, herczegek és bankárok tárczájából került 
együvé! Képviselve volt ezen az aláírási íven a társadalomnak minden osztálya, 
vallás, rang nem- és korkülönbség nélkül. Gyűjtöttek a salonban és padlásszo
bában egyaránt; voltak kik postabélyegben küldötték be néhány krajczárnyi 
adományukat ; szegény invalidusok, kik maguk is segélyre szorulnak, eljöttek 
mankókra támaszkodva a szerkesztőségbe, hogy lerakják önmaguktól megvont 
filléreiket a gazdagok ezres bankói mellé; katonák oda adták napi zsoldjukat, 
az iskolás gyermekek ozsonnapénzüket ! Egy akarattal egyesültek valamennyien 
és együtt áldoztak a jótékonyság oltárán, megmentendő a l'orphelinat des 
apprentist, melyet egy jó ember azon czélból alapított, hogy menhelyül szol
gáljon az elhagyott gyermekeknek, irtsa már csirájában- a bűnt és terjeszsze a 
jót. S erre elegendő volt egy egyszerü hírlapi felhívás! - Nagyok lehetnek téve· 
déseid óh Francziaország, de bizonyára nagyobbak erényeid! Légy áldva jóté
konyságodért ! 

* 

Francziaországnak méltó versenytársa, sőt azt, valamint egyátalában az 
európai államok mindenikét, a jótékonyság terén túlszárnyalja Anglia. Bátran 
elmondhatjuk, hogy sehol sem tesznek annyit az emberi ~zenvedés és nyomor 
enyhítésére, mint ott ; a nagy szigetországnak az emberszeretet gyakorlásában 
kifejtett tevékenysége oly colossalis arányokat mutat és oly sajátszerű, hogy azt 
continentalis mértékkel mérlegelnünk nem lehet. London több mint öt millió 
lakosával s 122 angol négyszög mértföldet elfoglaló kiterjedésével, mondhatni, 
hogy a világnak nemcsak legnagyobb de egyszersmint legjótékonyabb városa is. 
Egész kötetet tenne ki, ha csupán czimeit akarnám részletesen felsorolni az 
angol fővárosban működő különféle intézeteknek, egyesületeknek és társula
toknak, melyek mindannyian önzetlenül fáradoznak a humanismus szolgála
tában. Elég legyen azért csupán néhány számbeli adatot felemlíteni. 

Egy a jelen év folyamán megjelent megbízható statistikai kimutatás szerint 

London jótékony intézeteinek és társulatainak száma meghaladja az ezeret. * Igy 
csak kórház felül van 160-on, ezek között számos olyan, mely speciális czélokra, 
mellbetegek, szem-, fül- és gégebajban szenvedők, gyermekek, szülőnők, véletlen 
filzerencsétlenség által sujtottak, gyógyíthatatlanok stb. befogadására szolgál. -
Gyógyszertár, hol a vagyontalan betegek ingyen kapnak gyógyszert, van 47. 
A menhelyek és árvaházak száma 17 4. Vagyontalanok gyámolitásával, különféle 
czim alatt 29 társulat foglalkozik. Ezek között a Society for Organizing Cha.ri
table Relief and Repressing Mendicity főleg azon czélból alakult, hogy a segélyt 
kérő egyénekről megbízható adatok beszerzésével foglalkozzék s ezáltal meg
könnyítse más jótékony egyesületek működését; feladatát képezi ezenkívül a 
koldulás megakadályozása is. 

A mivel más országokban csak most kezdenek foglalkozni, t. i. hogy gyönge, 
beteges gyermekek üdülés végett -- közköltségen - vidék.re küldessenek, az 
Angliában épen száz esztendővel ezelőtt lépett életbe. Londonban ugyanis már 
1791-ben létrejött the royal Sea-Bathing infirmary for scrofula, mely vagyon
talan szülők görvélykóros gyermekeit tengerparti üdülő helyekre küldi; hasonló 
czélú, szünidei gyermekgyarmat-egyesület van még ezenkívül hét. -A national 
Society for the Prevention of Cruelty to Children viszont arra ügyel, hogy a gyer
mekek rossz bánásmódban ne részesüljenek és el ne hanyagoltassanak. National 
Refuges for Homeless and Cestitute children évenként több mint ezer elhagyott 
gyermeket ruház és neveltet, míg a Providence Night Refuge and Home körül
belöl 2100 embernek ad ingyen éjjeli szállást és reggelit. Véletlen szerencsét
lenségek megakadályozása - életmentés - hat, a mértékletesség terjesztése 
öt egyesületnek képezi feladatát, azon társulatok száma pedig, melyek általában 
a közegészségi és társadalmi viszonyok javítását tűzték ki czélul, 46-m megy. 
Mint az angol jótékonyságnak jellemző példáit említhetem fel végül a Society 
for the Rescue ofYoung Women and Children-t (fiatal nők és gyermekek menté
sére alakult társulat), mely 1853-ban történt alapításától fogva 14,823 védtelen 
fiatal nőt és gyermeket részesített segélyben és a Bethnal Green Free Library-t, 
mely több mint félmillio embert lát el ingyen olvasmánynyal. Mindezen huma
nitarius intézmények működéséről s általában az ezen irányu mozgalmakról hü 
képet ad olvasóinak minden számában egy külön e czélra szerkesztett szakköz
löny '<The Philantropist11, mely 1881 óta jelenik meg Londonban. 

Ha most meggondoljuk, hogy mindezek a jótékony inté- zetek és társulatok, 
kevés kivétellel, általában önkéntes adakozás, ajándékok és évi aláírások utján 
befolyt összegekből tartják fel magukat, úgy talán némi halvány fogalmat alkot
hatunk magunknak azon áldásos tevékenység nagyságáról, melyet az óriási 
világvárosban ezen téren kifejtenek s nem fogjuk mesésnek találni azon adomá
nyokat, melyek időnként e czélra befolynak s melyeknek öszszege pl. 1885-ben 
4 és 1 /2 millió font sterlinget tett ki. Hogy pedig ily és ehhez hasonló nagy 
mennyiségü pénzösszeg csupán önkéntes adakozás utján évről-évre összegyűjt
hető, ennek a rendkívüli sikernek oka nem csupán abban rejlik, mert Angliában 
az anyagi viszonyok általában kedvezőbbek, mint másutt, hanem egyik hatalmas 
tényezőjét képezi ennek azon - hogy úgy mondjam - sajátos lelernényesség, 
melylyel a közfigyelmet az emberi szenvedések okaira és forrására rá irányozni, 
a részvétet a betegek és segélyre szorulók iránt nemcsak felkölteni, de úgy
szólván, folyton ébren tartani tudják s mintegy önként kínálkozó alkalmat 
nyújtanak mindenkinek, kiben az emberi szenvedések iránt érző szív lakik, 

* Charities of London. 1890. 
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gazdagnak és kevésbé tehetősnek egyaránt, hogy feleslegét megoszsza azokkal, 
kiknek elég sem jutott. - A közjótékonyság szelleme ez által Angliában mintegy 
általánossá vált s többé-kevésbé áthat mindenkit. Igy pl. minden jobb módu 
ember, a társadalmi állásával járó kötelezettségek közzé sorolja, hogy vala
melyik kórháznak listáján évi .aláírással (annual subsribers) szerepeljen vagy 
.annak feltartásához időnként rendesen bizonyos pénzösszeggel hozzájáruljon 
(donors).1 S minél kiválóbb állást foglal el, minél vagyonosabb valaki, annál 
inkább érzi e noblesse obliget, annál több áldozatot hoz szűkölködő embertársai 
javára. Ezért találkozunk aztán Angliában a magánjótékonyságnak oly kima
,gasló példáival, melyek mondhatni egyedül állók, másutt fel nem találhatók. -
Igy a mult évben Sir Edward Cecil Guines kétszázezer font sterling alapot tett 
le azon czélból, hogy azon egészséges lakások épitessenek részletfizetésre. Egy 
másik, nevét titokban tartani óhajtó, ismeretlen jóltévő pedig százezer font 
sterlinget adományozott, hogy azon üdülők részére menhely építtessék, kapcso
latban a londoni kórházakkal. 2 

A humanismus terén az elsők között látjuk magát a királynőt, ki számos 
jótékony intézet védnökségét viseli s nemcsak anyagilag segélyezi azokat, de 
hathat?s erkölcsi támogatásban is részesíti. Az évkönyv, mely a londoni jóté
kony mtézetek működését ismerteti, a királynő különös engedelmével, az 
elhunyt királyi férj emlékének szentelve jelenik meg; egyik bizonyitéka az ural
kodónő fenkölt gondolkozásának. Hason intentióktól vezettetve sorakoznak 
körülötte a welsi herczeg és herczegnő s mondhatni az egészhatalmas angol 
aristocratia. Igy általában szokásban van, hogy nagy szükség, országos csapások 
idején vagy más nagy jelentőségü czélokra a lord mayor nyilvános aláirást 
rendez, mely mindenkor dúsan szokott jövedelmezni s Mansion HouseFnnd-nak 
neveztetik. 8 ~ 

. Hasonló sajátszer!i jótékonysági intézményét képezi Angliának a Hospital 
Sunday Fund, kórházak vasárnapja, mely nemcsak az egész országra, de a 
gyarmatokra is kiterjed, s melyet ezuttal kissé részletesebben lesz szerencsém 
ismertetni. 

· A Hospital Sunday az angol szabad sajtó szülötte. Egy egyszerű hirlapiró, 
Mr. Wright (a «Midland Counties Herald1> kiadótulajdonosa), volt az első, ki 
az ötvenes évek végén Birmingham lakosságának figyelmét felhívta azon körül
m~ny1:e, hogy az évnek bizonyos napján, a templomokban eszközölt gyűjtések 
utJán Jelentékeny összeget lehetne szerezni a kórházak javára. Az eszme kedvező 
talajra talált a nagy gyárvárosban, s egy kiváló egyházi férfiunak Miller kanonok
nak hathatós támogatása mellett csakhamar terebélyes fává növekedett, melynek 

1 Az évi aláirás, melynek kötelezettsége csak egy évre szól, bizonyos kisebb ösRzeg 
(1-3 guinea) adományozása fejében viszont jogot ad az illetőnek, hogy azon egy év n,latt, 
míg kötelezettsége tart, a körülményekhez képest egy fekvő és 1-2 járó beteaet az inté
zet.be ajánlhasson .. Az u. ~· jóltévők (~lon.ors), kik már nagy,obb összegeket ad;ak (10-30 
gnmea) hasonló Joggal b1rnak de kite1:iecltebb mérvben, ugy hogy az összeg mennyisé
~éhez képest vagy minden évben ajánlhatnak bizonyos számu fekvő vagy járó betegeL ar. 
mtézetbe vagy fekvő beteget csupán azon egy év alatt, midőn alapitványukat befizették, 
járó betegeket pedig (1-2-őt) minrlen évben, életök egész tartama alatt. Nálunk a 
budapes.t gyermekkórház-e~letnél clivík ehlrnz némileg hasonló intézmény, t. i. vannak 
ágyalapitók (1050 frt), alap1tók (105 frt) és rendes tagok (5 frt hat évi kötelezettséogel). 
Vidéken, tudtommal legalábbi sehol sincs szokásban hazánkban. "' 

~ Charities of London. 5. 1. · 
3 Mansion House a Lord Mayor hivatalos lakása, ettől kölcsönözte nevét a fennebbi 

alapitvány. 
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gyümölcseit jelenleg számos kórház s a szegényekne~ ezrei élvezik. Hogy 
azonban a jeles intézmény nem maradt egy városra szoritkozva, han_em l~ssan
ként mind nagyobb elterjedést vett s végül magában Londonba.n is gyok,eret 
vert, ezért az elismerés az angol időszaki irodalomnak egy másik :n~nk~sát, 
dr. James Wakleyt, illeti meg, ki fáradhatatlan tevéken;rséggel. szivos kitar
tással, önzetlen jóindulattal szolgálta tolláv~l a nemes. ugyet s igyeke,zett az 
eszmét általánosan ismertté, népszerűvé tenm, annak mmden egyes varosba!l 
apostolokat szerezni és a mozgalmat egész Angliára kit~1:jesz,teni. A :nár ei;nI~
tettek mellett, kíválólag az ő érdeme az, hogy a Hospital Sunday allandó es 
országos intézménynyé lőn s mai nagy Jelent~ség~re eme~k.ed~tt. . , 

A Hospital Sunday lényege, mmt mar fontebb ermtem, t~laJdonkepen 
abból áll, hogy évenként egyszer, bizonyos !Ileghat~rozo~~ vasárnap; i:apon, m~ly 
a közönségnek mindig már e}őzetesen a ny~lv~~ossa~ ut~an„ tudomasa;8: ho,zatik, 
a város valamennyi templomaban, felekezeti kulonbseg nelkul, az egyhazi szo.noka 
szent beszéd folyamán felhivjahallgatóinak figyelmét szenvedő e.~bertársamk~'.1 
és részvétökbe ajánlja azokat, kik betegség által kórágyhoz szogezve, egye~ul 
a könyörületesség segélyére vannak utalva; ezen alkalommal egyszersmmt 
gyűjtés eszközöltetik, kivétel nélkül valamennyi imaházban, az illető város kór
háza részére. Magától értetődik, hogy mindenki annyit tehet a perselybe, a 
mennyi neki tetszik s a mennyit körülményei épen megengednek .. Ha a v.~r?s~~n 
több kórház van, akkor a begyűlt összeg aránylagosan osztatik fel kozottuk, 
olyformán, hogy azon gyógyintézet, melynek valamely pénzalapja v~g:f másféle 
biztos segélyfonása van, kevesebbet kap, habár több beteg. ápolta:tik is _t,enne, 
mint egy másik talán kisebb kórház, mely azonban semmiféle biztos JO~ede
lemmel nem rendelkezik s kizárólag a közjóté konyságra van utalva. Kisebb 
mezővárosokban és falukon, hol helyben kórház nincs, de azért Hospital Sunday 
tartatik, tudomásom szerint, azon eljárás van Angliában gyakorlatban, hogy a 
b~gyűlt összeg évenként fele részben annak a gyógyintézetnek jut, .mely az 
illető helységhez legközelebb esik, s melynek jótékonyságát tehát viszont a 
helység lakói leggyakrabban veszik igénybe; a pénz másik fele pe?ig. olyan 
nagyobb kórháznak adatik át, melynek működése a~ egész országra ~1terJed. 

A pénz kezelése és aránylagos felosztása egy bizottságna~ képezi fe~adat~t, 
melynek elnöke, titkára és pénztárnoka van. Létre jött ~edig ezen bizot~sag 
legelőször Birminghamban következőleg.* Miután a sajtóban megpendit~tt 
eszme kellő visszhangot keltett, a város nehány tekintélyes férfia gyűlést hir
detett, meghiván abba valamennyi egyháznak s illetőleg va~lásfelekezet~1ek 
lelkészeit, minden egyházi férfiunak jogában állott egyszersmi~d a gyűlesre 
magával hozni négy olyan, általa ismert papi vagy világi egyént, luk a humanus 
ügy iránt érdeklődtek. Az ekként megalakult közgyűlés választotta aztán. kebe
léből az intéző bizottság (comittee) tagjait - számszerint 40 - i;né~ pedi~ fele 
részben egyházi és fele részben világi férfiakból. A bizottság mmdig az ~ven
kéut tartatni szokott közgyűlésen számol be működéséről, ugyan.~kkor ~erulnek 
megvitatás alá a netaláni indítványok, a hospital Sunday legkozelebbi vasár
napja meghatároztatik, stb. 

* Lel. The Metropolitan Hospital Sunday Movement. 18. 1. (Kiadta a Lancet 
szerkesztősége.) Birminghamban 1859 nov. 15-én tartatott az első Hosp1tal Sunclay. _(Ld. 
The sanitary and mEiclical Record J?iary. 1890.) I~nen_ azt~n ?lsőbben Man.chester, Liver
pool, Dublin, Carlisle, 'Chester, Bll'kenhead s mas v1dék1 varosokban terJedt. el és C§ak 
később jött létre Londonban. 
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. Londonban - hol 1873 jun. 15-én tartatott az első kórházak vasárnapja, 1 

Jelenleg nem kisebb egyéniség viseli az elnöki tisztet mint a Lord Mayor, s az 
alappénz kezelését az angol bank végzi. A társulat titkára Mr. Henry U. 
Custance. Az utolsó közgyűlés mult 1889. évi deczember 11-én tartatott meg 
a Mansion House-ban, valamennyi vallásfelekezet Londonban székelő főpap
jainak, az angol közélet kitünőségeinek és nagyszámu érdeklődő közönségnek 
jelenlétében. 2 

Az elnöklő Lord Mayor jelentést tévén a lefolyt évről, örömmel emlité fel, . 
hogy a begyűlt pénz összege 40, 7 50 font sterlinget tett s így 1100 fonttal 
haladja meg az előző év jövedelmét. Aránylagos évi segélyben részesült ebböl 
161 jótékony intézet. Ezek a rideg számok ékesebben beszélnek London jó 
szivéről a legköltőibb szónoklatnál! 

Méltán kérdezhetik önök : hogyan lehetséges látszólag annyira egyszerű 
eszközökkel, ily rendkivüli eredmrnyt felmutatni? - A felelet nem nehéz, ha 
kissé elmélkedünk a dolog felett! Fentebb emlitém már, hogy mily leleményes
séget és gyakorlati érzéket tanusitanak az angolok a módszerek megválasztá
sában még a jótékonyság terén is. Kiváló példája ennek a Hospital Sunday; szer
vezete egyszerű, de az elvek, melyek alapját képezik, már önmagukban véve 
feltételei és tényezői a sikernek. 

Lássuk ezeket közelebbről ! 
A gyűjtés, mint már fentebb emlitém, általános s a városban lévő vala

mennyi vallásfelekezetnek imaházában lehetőleg egy napon történik. A kór
házak - köztudomás szerint - valláskülönbség nélkül befogadják mindazokat, 
kiknek ápo!ásra szükségük van, méltó és jogosult kivánság tehát, hogy viszont 
valamennyi hitfelekezet részesitse őket támogatásában, azoknak minden egyes 
tagja hozzájáruljon segélyezésükhöz a könyörületesség filléreivel. Hiszen a szen
vedés, a fájdalom - jól tudjuk! - közös mindnyájunkkal, egyformán beko
pogtat mi~den házhoz, tekintet nélkül lakóinak korára, rangjára vagy gondol
kozásmódJára ! S a betegség ép úgy lesujtja az erős férfit, mint elrabolja a véd
telen kisded mellől a gyöngéd anyát, letöri bimbójában a család reményét vagy 
megfosztja azt virágától, büszkeségétől épen akkor, midön már-már teljesülendők 
lettek volna a hozzá kötött várakozások. Tartozzunk bármely hitfelekezethez, 
legyen gondolkozásmódunk bármily különböző, a szenvedések közel hoznak 
egymáshoz, mert mindnyájan alá vagyunk vetve azoknak, a fájdalom sajtolta 
könnyek mi_ndig és mindenhol egyképen keserűek, mert közös forrásból 
fakadnak. M1 természetesebb tehát mint azon óhajtás, mely az enyhülést szintén 
közös fo!Tásnál keresi, az emberszeretethez fordul segélyért, hogy egyesült 
erővel hárittassanak el a bajok és szenvedések. 

Nem is szólva arról, hogy a kórházak vasárnapjának egy napon való ünnep
lése azt már külsöleg is impozánssá teszi, részemről e körülménynek nagy 
erkölcsi jelentőséget is tulajdonitok. Egy magasztos elv megtestesülését látom 
abban, hogy van az évnek egy bizonyos napja, mely mintegy érintkezési pontul 
szolgálva valamennyi hitfelekezet között, ezeknek tagjai, habár különböző 
templomokban, de mégis egy és ugyanazon eszme ünneplésére gyülekeznek 
egybe, midőn valamennyi imaházban egy tárgyról szól a szent-beszéd, az ember
szeretet békitő, boldogitó szelleme hat át mindenkit és egyesit egy áldozati oltár 

1 S ezen alkalommal mindjárt 25,511 font sterling gyűlt össze. ~he Sauitary aud 
medical Record Diary 1890. 

~ The Lancet. 1889 deczemb. 14. 4 3459. 
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körül. Szépnek, lélekemelőne~ kell egy ~ly ünne:r~_nek lenni: hol mindazok, kiket 
a gondolkodás egymástól elvalasztott, UJr~. egyesulnek a ~z~~be~ ! , -

A különböző templomokban begyűlt osszegek egy kozos penztarba helyez· 
tetnek el s a költségek levonása után felmaradt pénz a bizottság által arányosan 
felosztatik a város kórházai között. Segélyben részesül valamennyi, mérvadók az 
évi összeg mennyiségének meghatározásánál - mit már emlitém - az illető 
kórházak anyagi viszonyai; gazdag alapokkal biró intézet kevesebbet, ~zegény 
többet kap. Ez ismét szerencsés és praktikus gondolat, mely a mennyire ked
vező befolyással van az eszme terjesztésére, ,ép úgy egysz~rs_mind ~~zditásnl 
szolgál arra nézve, hogy valamint a felosztás ugy az adakozas is ne kiveteles -
egyik vagy másik kórházat különösen gyá~olitó - hanem általá~os l~gy~n. 
· Megjegyzendőnek tartom itt egyszersmmd, hogy ha valamelyik gyogym.
tézet ellen panaszok merülnek fel s a bizottság alaposnak találván azokat, műko
déRével nincs megelégedve, jogában áll tőle a Hospital Sunday Fund segélyét 
megvonni ; ily módon részéről az ellenőrzés bizonyos neme is gyakoroltatik a 
kórházak felett. 

Talán említenem is fölösleges, mert hiszen a fennebbiekből már önként 
következik, hogy az intézmény sik~rének egyik fö tényezője: az a~úgy szétfor
gácsolt erők egyesítésében rejlik. Erdekes példák egész sorozatát idézhetném a 
Hospital Sunday Fund évi kimutatásaiból anna~ bi~on~itásá;·a, ho?y mily ~~son· 
lithatlanul nagyobb erédményt képes felmutatm mmd1g az evenkent egy időben 
és rendszeresen történő gyüjtés, - noha az adakozók zömét kevésbé vagyonos, 
sőt mondhatni szegény emberek képezik, - mint azon szintén elismerésre méltó, 
de elszigetelt fáradozás, melyet egyes jószivü s gazdag emberek szórványosan 
egyszer-másszor a gyógyintézetek valamelyikének gyámolitása érdekében kifej
tenek. Így hogy csak egy adatot emlitFlek, Bristolban az Infirmary, még i;nielőtt 
a kórházak vasárnapjának intézménye létrejött volna, 1855-ben kapott év1segély 
gyanánt 9 fontot, 13 sh. és 6 d.; 1857-ben 60 fontot, mig ellenben 1861-ben -
a Hospital Sunday rendszeres gyüjMse folytán - már 675 font jött be, még 
pedig a bizottság titká~ának szavai s~e~·i~t: <11,eginká?b a f~ltall?rok, _shilling és 
six pencek gyűltek». Altalában az evi Jelentesek mmdenutt kiemelik, hogy a 
nagy összegek túlnyomó része kisebb pénznemekből áll, tehát láthatólag kevésbé 
tehetősek adakozásából gyűlt össze. 

Nem csekély előnyére szolgál a Hospital Sunday Fundnak azon körülmény 
is, hogy az intézmény szervezése csekély kiadást igényel (3-40/o-a a begyült 
összegnek); minden esetre kevesebb a levonás mint bármely más jótékony 
czélu gyűjtések alkalmával szokásos eljárási módszer mellett. 

Angliában, mint arról m.ár fentebb szó volt, a Hospital Sunday Fund nem 
szoritkozik egyes városokra, tehát nem helyi jellegü, hanem ~z e~ész orsz~gra 
kiterjedő, úgyszólván nemzeti intézménynyé izmosodott, a m1 szmtén a siker 
egyik hatalmas tényezőjét képezi. 

S ezen, a jótékonyság terén mondhatni páratlanul álló intézmény, mely 
évről-évre a szenvedők sok ezreit részesíti segélyben, föleg magában Londonban, 
csak küzdelmek árán birt gyökeret verni. Sajátságos, hogy épen azok, ~ik~ek 
a betegek érdekében, annak létrejövetelé~ első sorban kellet~ ~olna óbaJtamok 
t. i. a kórházak igazgatói, viseltettek elemte a legnagyobb kozonynyel a Lancet 
ily irányu felhívásai iránt, sőt mondhatni, hogy ellen~zenvet tanusito~ta~ a ;1110Z
galommal szemben. Mint oly sok más dolognak, ugy ennek ?~a is kicsmyes 
versengés és hiuság volt ! Említettem már fentebb, hogy Anghaban általános 
szo~ást képez a kórházak részére az évi aláirás s ezen alkalommal egyes inté-
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z~tek sajá~ külön j_óltevöiktöl nem ritkán jelentékeny pénzadományokban része
sulnek. Főleg_ az ISmertebb és nagyobb kórházak vezetői tehát attól tartottak, 
hogy a Hospital Sunday behozatala az évi aláírások számát és a diszebédek 
a~kal~ával SZ_?káso~ adakozások mennyiségét fogja majd csökkenteni; más
i;eszröl meg ugy velekedt?k, hogy a már ismertetett felosztási arány szerint 
epe,n az álta~uk. vezetett mtézeteknek - mint jobb anyagi viszonyok között 
levőknek - ugy1s kevesebb fog jutni a vasárnapi gyüjtésekből mint a kisebb 
és kevésbé ~ámolitott kórházaknak. Aggodalmaik "azonban ~sakhamar alap
talai:ioknak bizonyultak, mert a kórházak jövedelme, a Hospital Sunday meg· 
alap1tása óta, az osztalék folytán, általában jelentékenyen emelkedett, a nélkül, 
b~gy az egyes _intézetek évi aláírói elmaradtak volna; sőt számuk még inkább 
no_vekedett, mmtán a kórházak vasárnapjának ügyében meginditott mozgalom 
meg általánosabb érdeklődést keltett a kórházak iránt és nagyobb mértékben 
reájuk irá.nyozta az emberbarátok figyelmét.1 

Ike~testvére a kórházak vasárnapjának a Hospital Saturday, - kórházak 
~zomb~tJa. L?ndonbai;i e~nPk _révén szintén jelentékeny összeg szokott befolyni 
evenk~nt a k_orházak Ja;ar'.1; _igy az elmul~ 1889-ben 14,090 fontot tett a gyüjtés 
er~dmenye e~ 138 gyogymtezet. lett belőle segélyezve. Ezen intézményt föleg 
azert sz~rv?z~ek, hogy '.1-zoknak is mód nyujtassék jótékonyságot gyakorolni, a 
szenved~k 1ranyában kik esetleg templomba nem mennek, vagy ritkán járnak. 
A_ :f!o~pital Saturd~y fund részére az adakozás ugyanis nem templomokban 
~ortemk, hanem szmté~ ~-z évnek bizonyos szombatján az utczaszögleteken; 
igy Lond~nb~n 750 kijelolt helyen fogadnak el adományokat e czélra.2 Gyüj
tenek tovabba ugyancsak e czim alatt, a munkásoktól is az egyes ipartele
peken. 3 

. , . A H_os~ital , Sunday ~und, mint a mondottakból látható, egy sajátszerü, 
JOtekony mtezmenye Angliának, mely nem analog s azért össze nem tévesz
tendő,_~ ?1ásutt - így nálunk is - szokásos azon eljárással, midőn némelykor 
egye_s .JO.~e~ony czélokr'.1 ~emplomokban - leginkább hölgyek - gyüjttmi szoktak. 
Kulonboz1k ez, a napJamkban csaknem általánossá vált, divatos kéregetéstől 
már~a.moly puritán jelleménél fogva is; mellőzve minden külső s ép azért hiu 
?szkozoket:. mel~e~ az em?ereknek ne~ is annyira gyöngéd érzelmeire, mint 
mkább gyongese~ere „hat.~n„ vann~k h1v'.1tva, a Hospital Sunday egyedül az 
embersze~·etetre es k°.nY.orul~tessegre, h1,vatkozik, ai;inak segélyét kéri - egy
.szer egy evben, egy kozos czelra, a korhazak beteaei részére. 

Kiket kórágyhoz szegezett a szenvedés, kiket t~hetetlenségre kárhoztatott a 
kor vagy betegség, azok emelik fel e napon - lelki atyjuk által - kérő sza
vu!rat ,embertársaikhoz, kik birtokában vannak az élet legfőbb javának, az 
ege_~zsegnek ! Az ezreket meghaladó számu betegek, kik a londoni kórházakban 
fekusznek; sőt mondhatni, a nagy világvárosnak összes szegény lakossága, 
m_ely az mgyen gyógykezelés és gyógyszer kiszolgáltatás jótéteményét élvezi, 
vagyakozással, reménynyel várja julius 10-ét, a Hospital Sunday napját? 

• 
1 

Így, ho?Y egyebet ne emlitsek, Birminghamban a Queen's Hospital évi aláírási 
ive 1870-be~ 600 fonttal _nagyobb összeget tüntetett fel mint a megelőző évben, midőn 
még a Hosp1tal Sunclay mtézménye ott szervezye nem volt. - Lrl. Hospital Sunday 
.Movement. 38. l. 

2 Lel. Charities of London. 87. l. Továbbá: London 49. 1. 
.. • 

3 
Ld. Hospital St~nday Movement. 43. 1. A Hospital Saturday legelőször (valószi

nuleg) Mancheste1·ben Jött létre. - Londonban 1874. október 17-én tartatott az első 
Kórházak szombatja. Ld. Sanitary and Medical Records Diary. 1890. 
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S mig azok, kiknek kedvezőbb sors jutott osztályrészül, a szeretet filléreivel 
áldoznak . e napon annak nevében, ki maga az élő szeretet, a szenvedők buzgó 
hálaimával mondanak köszönetet a nemes emberbaráti gondoskodásért, mely 
őket gyámolítani, sulyos helyzetöket enyhíteni törekszik. Ime t. közönség, 
Angliában a kórházak betegeinek is van egy ünnepnapja, mely megnyugtat, 
fölemel és vigasztal - íme ez a kórházaknak vasárnapja! 

* 
S most még csak néhány szót! Fölolvasásom elején rámutattam azon 

hiányos állapotra, melyben gyógyintézeteink legnagyobb része, általában a 
nyilvános betegápolás ügye hazánkban sinlődik; volt szerencsém említeni, váz
latosan legalább, azon jótékony intézményeket, melyek Német-, Franczia- és 
Angolországban a köznyomort enyhiteni vannak hivatva. Szembeállítva ezen 
viszonyokat egymá6sal, önkéntelenül és természetszerüleg fölmerül annak szük
séges volta, hogy e fontos kérdésben nálunk is mielőbb történjék valami! 
Nemcsak humanitarius, nemzetgazdasági és társadalmi, de valóban hazafias 
érdekek is kötelességünkké teszik ezt! Mert minden megmentett emberélet, 
minden megtakarított munkanap kétszerte becses nekünk, kik, fájdalom, kevesen 
vagyunk s kiket ellenségeink kárörvendve szeretnek a kihalófélben levő nem
zetek közzé sorolni.1 A kérdés csak az, miként, hogyan segitsünk? Megtaláltam 
erre a feleletet, közéletünk egyik kiváló férfiának, kit ez. ünnepélyes alka
lommal nagy gyűlésünk diszelnöki székén van szerencsénk üdvözölhetni, követ
kező szavaiban: "a socialis nyomor ellen a socialis szeretetnek kell küzdeni». 2 

Ennek a fenkölt, magasztos elvnek egyik nyilvánulása, megtestesülése azon 
intézmény is, melyet az imént ismertettem s mely Angliában igazán páratlan 
eredményeket mutathat föl! Vaijon nem-e lehetne e jótékony intézményt meg
honosítani? Nem lehetne-e ezt az idegen növényt hozzánk átültetni, hü;zen a 
talaj meg van hozzá, - jó emberek nálunk is vannak! A kivitel módozatai 
oly egyszerüek, advák mindenütt, minden városban, sőt minden faluban egy
aránt, csak vezető, gondozó kezek kellenek hozzá, melyek a szervezés munkáját 
végzik. 

Jó szívünk megdobban, még ha idegen országok sebesültjeiről van is szó, 
nem épen úgy megérdemlik-e hát gondoskodá1mnkat saját beteg testvéreink? 
Hiszen a seb, melyet ők nem ugyan a csatamezőn, de a létérti küzdelem sok
szor nem kevésbé nehéz harczában kaptak, csak úgy sajog és gyógyító balzsamot 
igényel, mint az, melyet ellenséges golyó ütött. Segélyünket még a gonoszte
vőktől sem vonjuk meg, - kiterjedt intézkedések történnek, hogy fegyházaink 
és börtönrendszerünk a haladó kor színvonalán álljanak, - de nem épen úgy 
kötelességünk volna-e gondoskodni róla, hogy kórházaink és nyilvános beteg
ápolásunk a hygienia kívánalmainak megfelelők legyenek? Vannak rabsegélyző 
egyesületeink, hogy a bűnösöket viszszavezessük az erkölcsiség ösvényére, de 
a kórházakból kibocsátott üdülőket útnak eresztjük fillér és támogatás nélkül, 
hogy fogyatékos erővel annál könnyebben elbukjanak és benépesítsék majdan -
a rendőri .fogházakat ! 

Vajha jövőben ez nem lenne így! Vajha mi, a gyöng6k, utánozni tudnók a 

1 Tény, hogy Magyarországon az élettartam általában rövidebb és a halandóság 
nagyobbb mint Nyugat-Európában. Ld. Fővárosi statisztikai hivat. közl. 1890 márc~. fü~. 

2 Ld. dr. Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök beszédét, melylyel a budapesti poh-
klinikának 1890 máj. 7-én tartott közgyűlést megn_yitotta. - --
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jótékonyság terén legalább csak egyikét azon magasztos példáknak, melyekre 
Eiuópa legerősebb nemzete méltán büszke lehet! Hiszen nem nagymérvű 
anyagi áldozatokról van itt szó, csupán arról, hogy legyen az évnek egy napja, 
midőn mindnyájan, kivétel nélkül egy akarattal foglalkozunk a szenvedőkkel, 
az elhagyatottakkal, saját betegeinkkel! 

, ((A ~asárnap az -~rő f?1-rás~ !;> E .szavakat olvastam egyik angol lapnak a 
vasarnap1 munka-szunetről szolo cz1kkében. Legyen te hát a vasárnap nálunk 
is azon forrás, melyből nemcsak a munkában fáradottak meritenek üdülést de 
egyszers~i!ld er;iyhül~st nyernek a betegek is! Óh hadd jusson egy évben ~gy
s~er nek:~ is ~z unnepies verő~ényből legal~bb néhány jótékony sugár, melynek 
fenye vilagos1tsa fel az elmeket, hogy lassanak, melege hassa át a szíveket, 
hogy érezzenek s akkor égi derűje bizonyára enyhiteui fogja a szenvedéseket! 

4. 

A FÉNYKÉPEZÉS MULTJA ÉS JELENE. 

FÉNYES DEZSŐ, aradi reáliskolai tanártól. 

Közszokáson alapuló kötelességem volna bevezető gyanánt az előadandó 
tárgyam fontosságát dicsérni. De hiszeo ebben a teremben úgy sincsen senki 
a ki a fényképezésnek az emberi tevékenység legkülönbözőbb ágaiban betöltött 
szerepét .kicsinyelni ak~rná s így bátran mellőzhetem a sok előleges ajánlgatást. 

Ammt azonban a Jelent csak akkor érthetjük meg igazán, ha azt a multtal 
hmionlítjuk össze, úgy ennek az érdekes operácziónak mai fejlettséaéről is csak 
úgy nyujthatok világos képet ha történetének főbb momentumait ~öviden elő
sorolom. 

Ha azokkal akarnánk tartani, a kik minden dolgot csak akkor mondanak 
valóban .szépnek és érdekesnek, ha annak származása ősi nyomokkal dicsekszik, 
~kkor kon~yü dolog volna kimutatni, hogy a fényképezés lényegét képező 
ismeretek es tapasztalatok az emberiségnek már igen régi keletű sőt bizonyára 
már a legősibb időkben gyakorlatilag is alkalmazott kincsei közé tartoznak. 
Mert ha még nem iijuk is alá némelyik tudósnak azt az elég érdekes állítását 
hogy_. az egyptomi mumiák burkolataira a hyeroglífák fényérzékeny ezüst~ 
ve15)1uletekkel,. teh.át a mai fényképezésnek is leglényegesebb anyagával lettek 
raJzolva, annyi mmdenesetre igaz marad, hogy idevágó tapasztalataink majd
nem olyan régiek, mint maga az emberi nem. 

Hogy ne vették volna észre már az ősidőkben, hogy a napfény a hatásá
nak kitett legtöbb test színét feltűnően megváltoztatja? Hiszen tegyünk ki a 
napfény és levegő hatásának egy frissen megfaragott fenyüfa-darabot: rövid idő 
n:ulva megbarnul; a legtöbb színes szövet a napon megfakul ; az alig megszőtt 
vaszon nedves állapotban a napra terítve vakító fehérré változik. A bíbor, a 
reg1 kornak ez a pompás festőszere, a napfény segítsége nélkül elő sem lett 
volna állítható. A Murex nevű csigafajok némelyike a vastaa bélük mellett 
f~kvő ~ii:igy segélyé_vel sárgás színű nyálkát választ ki, mely~ napfény hatá
sanak. lnteve, előbb zoldre, azután kéln-e, végül pedig biborszinüvé válik s e köz
ben kiállhatatlan büzt terjeszt. A biborfestés épen abban állott, hogy a mea
festendő szöveteket a biborcsiga összezúzott testrészeit tartalmazó folyadékb;n 
áztatták és színnyerés végett a napra terítették. 
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Ezekkel a tapasztalatokkal pedig a fényképezésnek épen a leglényegesebb 
része már kezükben volt a régi embereknek. Semmi sem lett volna könnyebb, 
mint péklául épen a színnyerés végett kiterített biborszövetet valami áttört 
mintával letakarniok, mely a ki nem vágott részein a napfényt át nem bocsát
ván, a csiganedvnek biborszínűvé változását meg nem engedte volna. Ily 
módon a mintának ugynevezett rnegativ>> másolata rajzolódott volna le a -szö
vetre, míg az át nem pirosodott részekből a csiganedvet mosással lehetett volna 
eltávolítani s igy a kelme bíborszínű rajzát állandosítani. Az a phrenik, a ki 
erre az egyszerű gondolatra rábukkan, a fényképezés felfedezésének dicsősége 
mellett még igen pompás üzleteket is csinálhatott volna az e módon előállitott 
«mustrázott biborszövetekkeli>, melyek az óvilági dandyk és divathölgyek 
körében bizonyára a legkedveltebb ujdonság gyanánt lettek volna üdvözölve. 

Ismerve azonban a napfénynek a legtöbb szövet színére gyakorolt elfakitó 
hatását, a régieknek még más módon s könnyen lehetett volna rajzoltatniok 
a napfény segítségével. Ha színehagyó szövetet vagy akár, mint az itt bemuta
tott darabon tettem, rózsa szinü papirost födünk be valami áttört mustrával 
(például szobafestő-mustrával), akkor a napfény behatása segítségével tökéle
tes, még pedig ebben az esetben ((positiv)) rajzát nyeijük a mustrának. A le 
nem takart helyek színe ugyanis csakhamar kifakul s ez lt fakó árnyalat, mely 
az itt bemutatott rózsaszínű papíron nem egészen egy óra alatt teljesen fehérré 
világosodik, hátterét képezi a szövet eredeti színében megmaradt letakart 
helyek természethű másolatának. 

Bizonyos tehát, hogy az első és fődolog : a fény segítségével történő rajzo· 
lás felismerése csakis a régi emberek találékonyságának a hiányán mulott. 
Egy lapon elterülő áttört vagy áttetsző tárgyakat vagy ilyenek körvonalait 
természetes nagyságban már akkor is nagy pontossággal lehetett volna lefény
képezni. 

Ebben a tekintetben a régi idők óta mindössze annyit haladt az emberiség, 
hogy a rajzokat felvevő fehi.letnek a fény iránti érzékenységét bizonyos ujon
nan felfedezett fényérző anyagok segítségével, lehet mondani, a hihetetlenségig 
fokozta. 

Lapos tárgyaknak természetes nagyságban való fényképezésére 1727 -ben 
a német J ohann Heinrich Schultze gondolt legelőször, ki az oldatából kicsa
pott chlórezüstnek fényérzékeny tulajdonságát arra használta fel, hogy vala
mely edény lapos fenekén lerakodott chlorezüst-rétegen fekete papirosból kivá
gott, s az edény tetejét képező üveglapra ragasztott betiiknek negatív rajzát 
állítsa elő. 

Wedgewood és Davy 1802-ben valamivel komolyabb czélokból kísérletez· 
tek ; ők pokolkővel, ezen fényérző ezüstvegyülettel beitatott papirra a nap
mikroskop képeit fogták fel s így azoknak negatív rajzait nyerték. Eljárásuknak 
egy hiánya volt csak: a képeket állandósítani nem tudták, mert nem jutott 
eszükbe a kép sötét foltjainak helyén meg nem feketedett, tehát még mindig 
fényérzékenynek maradt pokolkövet vízben való mosással eltávolítani. 

Ez az állandósítás sikerült később, 1839-ben, Fox Talbotnak, a kinek eljá
rása a fényképekpek papin"a való sokszorosításánál még mai napig is alkal
mazásban van. 0 konyhasó-oldattal impregnált papírt egyik lapjával pokolkő
oldatba mártott s így fényérzékeny chlorezüst-réteget állított elő a papíron. 
Az így készült papirosra faleveleket, csipkéket, olajjal áttetszővé tett rajzokat 
feszített ki s ezeket a napnak kitéve, az illető tárgyaknak negatív rajzát nyerte, 
majd a meg ne~ feketedett részeken megmaradt fényérző anyagot forró kony-
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hasó-oldatban való fürösztés által a papirból eltávolította. Ezt az eljárást Tal
bot photogenic drawing-nak, fényokozta rajzolásnak keresztelte el. 

A rajz állandósításának (fixálás) legjobb módját mindazonáltal Sir John 
Herschelnek köszönjük; ő alkalmazta erre legelőször, 1840- ben, az alkénes
savas nátron oldatát, mely máig is egyik legnélkülözhetetlenebb szere maradt 
a fényképezésnek. 

* 

A tulajdonképeni fényképezésnek másik, ugyancsak alapvető részét: a 
térben különbözőképen elhelyezett tárgyaknak lefényképezését azonban egy 
másik találmánynak kellett megelőznie. Meg kellett előbb ismerni annak a 
módját, hogy miképen lehet a térben szétszórt tárgyaknak ugynevezett valódi 
képét egyetlen sík lapon összegyüjteni. 

Az eszközt, mely ezt lehetővé teszi, a nápolyi Della Porta ismertette leg
először a XVI. század közepén. Készülékét, mely legkezdetlegesebb alakjában 
egy elsötétitett szobának az ajtajába vágott kicsiny lyukból állott, sötét kama
rának (camera obscura) nevezte el. Ismerkedjünk meg közelebbről ennek a 
csodálatos eszköznek a lényegével. 

A világító vagy megvilágított tárgyaknak minden pontjáról számtalan, 
gömb alakban szétszórt fénysugár indul ki a térnek távolabb fekvő részeibe. 
Ezek a széthajló fénysugarak megakadnak a sötét szoba ajtaján de csakis azok 
hatolnak be közülök a szobába, melyek épen a kicsiny nyílást találják. Az így 
fel nem tartóztatott sugarak aztán a nyilásnak nagyságától és a világitó pont 
színétől függő világos és színes foltot vetnek a szemben fekvő falra. Miután a 
külső tárgyak minden pontjáról jutnak ilyen fényfoltok a felfogó ernyőre, még 
pedig ugyan olyan sorrendben mint azok a pontok a külső tá1·gyakon egymás 
mellett va1mak, az ernyőn e tárgyaknak fordított és nagyságára n.ézve az 
ernyőnek a nyilástól való távolságától függő képe keletkezik. Az ecset, mely 
ezt a tökéletes és pompás képet festi, a sugarak széthaJlása folytán annál fino
mabb, mennél kisebb a nyilás és mennél közelebb van ez az ernyőhöz. 

Ennek megfelelően aztán annál tisztább is lesz az ernyőn felfogott 
képek rajza. 

Látszólag nem kell tehát egyebet tennünk, finom és élesen körvonalozott 
rajzok nyerése czéljából, mint a rajzoló nyílást lehetőleg kicsinynyé tennünk : 
eg~ gombostü-szúrásból válnék e szerint a legpompásabb ecset. Csakhogy a 
ny1lás kisebbitésével fogy a beérkező fénynek mennyisége is; épen ezért nem 
lehet .. a kicsinyitést b_izonyos határon túl erőltetnünk, különben oly sötét képet 
nyerunk a melyet mmden élessége mellett is többé nem láthatunk. 

Ezen a két ellentétes akadályon: a nyilás kicsinységéből és a szükséges 
fényerősségből származott ellenmondáson segitett a fénytani lencséknek hasz
nálatba vétele. A lencsék általában lapos üvegkorongok, melyeknek szemben 
fekvő határlapjai gömbfelületeknek a részét képezik. Ezeknek az a tulajdonsá
guk, hogy a tőlük bizonyos, előre meghatározható távolságban levő tárgyakról 
kiinduló és rajtok keresztül haladt fénysugarakat bizonyos távolságban egy 
tájékon egyesitik s így az előttük álló tárgyaknak fordított valódi képét al
kotják. 

A lencsék használata lehetségessé tette fényerős képeknek is éles határvo
nalakkal való kirajzolását, s más részről még azt is, hogy a sötét kamara 
méretei a kézben, sőt zsebben hordozható alakokig lettek redukálhatókká. 

A sötét kamara képei még Porta. idejében egyszerű megbámulni való dol-
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gok voltak; később a papirernyőre vetett képeket czeruzával huzgálták körül s 
igy a sötét kamarát rajzolásrn alkalmazták. 

Csakis 1826-ban jutott eszébe Niepce Nicéphornak, Chalon-sur-Saóne 
közelében fekvő jószágán, hogy a sötét kamarát a szó mai értelmében vett 
fényképezésre felhasználja, a mennyiben ő fényérző ezüstsókkal impregnált papi~·
lapot feszített annak felfogó ernyőjére, melynek feladata lettvolna a reáJa 
vetett képet megörökiteni. · 

A sikertelenség, mely Niépce ezen első kisérletét követte, nem riasztotta 
vissza őt ujabb próbáktól. Most azt a tapasztalatát akarta felhasználni, hogy a 
frissen olvasztott aszfalt, mely természetes állapotában levendula-olajban, 
étherben, petroleumban könnyen oldódik, megvilágitás után ezt a tulajdonsá
gát e~yesziti. 

O tehát a kamara felfogó ernyőjére asphalt-réteggel bevont fémlapo
kat helyezett s annyit el is ért, hogy a kép világosabb helyein az asphalt elvesz
tette oldhatóságát, mig a sötétebb helyeken oldható maradt. Az oldószer ráön
tése után tehát a kamara képeinek mintegy domborművi.í. mintáját nyerte, 
melyről azt tetszése szerint sokszorosítani is képes volt. 

Az eljárásnak mind a mellett igen nagy hibája volt: ily módon csakis igen 
erösnapfénynyel megvilágitott képekről s ilyenekről is csak órák hosszáig tartó 
kinntartás után lehetett képeket ny.erni; e mellett még a képek élessége is tel
jesen tönkre ment, hiszen a hosszú expositio-idő folyamában a képnek más és 
más helyeit világította be egymás után a napnak vándorló fénye. Niepce 10 
évi megfeszített munka és kísérletezés után végre ismét visszatért az ezüstsók
hoz és maga mellé vette munkatársul Daguerre párisi festőt, a ki ily m?don 
letéteményei;évé vált a nemsokára ezután elhalt Niepce alapvető gondolatamak. 
Daguerre különben 1827 óta maga is babrált hasonló dolgokkal és végre is a 
saját maga által teremtett alapon jutott a megoldáshoz. Miután azonban, bár 
igen szép eredményekre vezetett eljárása a vele járó sok kényelmetlenség és 
tökéletlenség folytán ujabb módszerek alkalmazása által egészen leszorult a 
gyakorlat teréről , e helyen elégségesnek tartom az ő hosszas kísérletezéseinek 
csakis a végeredményét felemlíteni : ő fényesre csiszolt ezüstözött rézlemezel~et 
jódgőzök hatásának kitéve, azokon fényérző jódezüst-réteget nyert s az ily 
módon prreparált és a kamarában megvilágosított lapot higanygőzök hatásá
nak kitéve nyerte a finomságban és szépségben azóta sem felülmúlt képeket, 
az u. n. Daguerrotypeket. Ezen eljárással a szó mai értelmében vett fénykép~
zés megszünt puszta agyrém lenni ; valóságos, aránylag nem tulságosan nehez 
fogásokkal járó technikai munkává lett, melynek a sikere csakis a vele bánók
nak személyes ügyességétől volt függővé téve. A fényképezés fel volt találva s 
Daguerre nem késett találmányát bemutatni a franczi,a akad~mia. h~rom ~ls.ő 
rendű tagja: Humboldt, Biot és Arago előtt. A találmany pedig kozkrncscse is 
vált már 1839 aug. 19-én, mikor a franczia akadémia ülésén Arago részletesen 
megismertette a világgal a Daguerre eljárását. Az akadémia 10,000 frank évi 
életjáradék fejében (melyből 4000 a Niepce örököseinek jutott) vette m~g Da
guerre-től az éljárás titkát, Arago kijelentése szerint azért, hogy megaJándé
kozza vele a világot. .. 

A mi.ívelt viláa valóban megbecsi.í.lhetetlen kincset nyert a nagylellm 
ajándékban s mind~n nemzet ipar~odo~t, is aztán. az. ebben rejlő h~tal~~s 
tökét mennél előnyösebben hasznositam es gyarap1tam. A Daguerre-fele elJa
rás rohamosan terjedt el Europa összes mi.ívelt nemzetei között; ne:m több 
mint két év múlva, 1841-ben már Budapesten is rendezett be Kavalk1 János 
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(vagy József) egy műtermet a Diana-fürdő épületében, ezután 1843-ban követ
kezett a Streliskyé, majd 184 7 -ben a Helleré. * 

Ha a fényképezés módja a Daguerre találmányában meg is volt adva, 
csakhamar általános óhajjá vált annak egysze.rübbé, kényelmesebbé és olcsóbbá 
tétele. Számos idevágó kísérletező közül ez irány munkása gyanánt első sor
ban az angol Fox Talbot tünik ki; az ő 1842-ben megismertetett eljárásának 
a lényege abban áll, hogy a fényérző jódezüst-réteget nem ezüstözött rézlapon, 
hanem papirlapon állítja elő, melyet az érzékenység fokozása czéljából haszná
lat előtt ezüstsó és gallussav keverékében füröszt meg. A kamarában csakha
mar tisztán kivehető kép rajzolódik a papirosra, csakhogy egyelőre haszna
vehetetlen, azaz negativ kép, melyen a lerajzolt tárgyaknak épen világos foltjai 
mutatkoznak feketéknek és fordítva. De ez az első tekintetre használhatatlan 
kép volt az alapja a mai fotogra:fiai sokszorosításnak. Talbot ugyanis a kamará
ból kivett negatív képet előbb állandósította az által, hogy belőle nátron segítsé
gével kimosta a még fényérző ezüstsót, aztán a papir megszáradása után azt ,:riasz
szal, olajjal vagy zsírnkkal áttetszővé téve, egy másik fényérző lapra bontotta, 
az egészet pedig a napfény hatásának tette ki. Ezt a második lapot az ~ttetsző 
képen keresztül érte a napfény s természetesen ott sötétítette meg a legiobban, 
a hol a negatív képnek világosabb foltjai voltak, vagyis e módon tetszés sze
rinti számban positiv, a valóságnak pontosan megfelelő képeket sikerült nyernie, 
melyek állandósítás és szárítás után kemény papirra ragasztva kalotypia vagy 
talbotypia néven kerültek a forgalomba. · 

A talbotypiák mindamellett, az olcsóbb, kényelmesebb kezelés és sokszo
rosítás nagy előnyei daczára sem tudtak versenyezni a daguerrotypiák finom
ságával és szépségével, miután a papírnak rostos szerkezete olyan :finom képek 
előállítását nem engedi meg. Ezen a hiányon is segített (1846.) Niepce de St. 
Victor, a már említett Niepce-nek unokaöcscse, ki üveglemezeket öntött le 
olyan tojásfehérével, a melyben jódkalium volt feloldva. Ha az ilyen lapot 
aztán pokolkő (ezüstnitrát) oldatába mártotta, akkor a jódkáli és pokolkő köl- · 
csönhatása következtében jódezüst-csapadék származott a tojásfeh érében, mely 
abban mindjárt szép egyenletesen el is oszlott. Az ilyen lemezek a kamarába 
téve és abban a kép által megvilágítva azonban nem mutatnak egyelőre semmi 
változást. A rajtuk keletkezett kép egyáltalában nem látható, csak lappang és 
előbb fejlesztésre van szüksége. A kép fejlesztéséről a következő eljárásnál 
fogok szólani, mely lényegében nem különbözik a Niepec-félétől, a mennyiben 
ennél t. i. az 1851-ben feltűnt Fry- és Archer-féle eljárásnál egysze
rüen az a külömbség, hogy tojásfehére helyett bróm és jódsókkal kevert collo
dium van alkalmazva. Ezeket a collodiumos lemezeket is nedvei;; állapotukban 
teszik a kamarába és megvilágítás után megint a sötét szobába viszik, hol a 
rajtuk levő lappangó képek fejlesztése veszi kezdetét. 

Lássuk tehát miben áll a fejlesztés, ez a bűvös eljárás, melynek segítségé
vel a látszólag változatlan fehér lapra a kamarában felfogott kép utólagosan 
mintegy rálehelődik, eleinte halványan mint valami ködszínü tünemény, majd 
fokozatosan erősbödve és határozottabb alakot öltve, míg csak a felvett kép 
tetszés szerinti erővel nem rajzolódott oda szemeink előtt. 

A Talbot és Fry-Archer-féle eljárásoknál lényeges dolog az, hogy az ezüst
fürdőbe mártott lemez még azon nedvesen kerüljön a kamarába, mert az a fes
ték a melylyel a fejlesztés közben a kép a lemezre rajzolódik, voltaképen nem 

* Term. Tud. Közlöny 1889. évi folyam. 
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egyéb, mint az a kis ezüstmennyiség, a mely ebben a még oda_tapa_dt-,és a jód 
vagy brómsók által bróm vagy jód,ezüstté ,á.t nem változtatott ezustmtr~t-?l~at
ban foglaltatik, s mely az oldatbol vasgahcz vagy pyrogallussav s;gitse~evel 
finom sötétszürke por alakjában kicsapható. Ebben a nagy u:veggolyoban tiszta 
átlátszó és színtelen oldata van az ezüstnitrátnak. Ha vasgáhcz-oldatot csepeg
tetek belé, azonnal megzavarodik és siírü gomolyokban választja ki magából a 
színezüstöt, mely ily finom porállapotban sötét szürke színezetü. Már most a 
megvilágított bróm- és jódezüstnek az a tulajdonsága van: h~_gy __ a lemezre 
tapadt ezüstnitrátból a vasgálicz-oldat által kiválasztott szmezustot magukra 
vonják, míg a sötéten maradt helyek eféle vonzást nem tan1:sítanak._ A kép 
fejlesztésének lény.ege tehát meg van magyaráz~a s ,egyszersmmd azt is .1!1-~g
értjük, miért nyerünk az eml~tett m~dok,on. ?eg~tiv kepeket. ~ medves e_lJar~s
ban>> használt lemezeken tehat a brom- es Jodezust a ragaszto anyagot kepezik, 
melylyel a színezüstből álló festő anyag a megvilágított helyekre oda erősít
tetik. ·A lemezeket fejlesztés után tiszta ~ízb~n megm_ossuk és, álla~d.?sít~s m~g 
a telj es átlátszóság megn)'.'erése végett kiol~Juk bel~luk, a ~e~er szmu broi:n: ~s 
jódezüstöt, aztán ujból kimosva a most mar nem fenyerzo es meg nem vilagi-
tott helyeken teljesen átlátszó negatívokat .megszárítjuk. „ , , 

A collodium-eljárás, melylyel már mmden tekmtetben tokeletes k~peket 
lehetett nyerni, teljes negyedszázadig egymaga dom!n~lt a fényképezes~en , 
míg aztán a még kényelmesebb, de főleg még sokkal erzekenyebb u. n. szaraz 
eljárás őt is a multak emlékei közé szorította vissza. 

A hatvanas években Russel, tőle függetlenül meg Anthray New-Yorkban 
azt a felfedezést tették, hogy chlór- és brómezüst az egyszeiü ragasztó anyag· 
nál előkelőbb szerepet is képesek betölteni, a mennyiben bizonyos an.:yag~k 
belőlük közvetetlenül is kiválasr.tják a színezüstöt, de csak úgy ha ezen ezustsok 
előbb meg lettek világítva. Nem kellett tehát nedves, a pokolkő-oldattól még 
csak úgy csurgó lemezeket ~tlkalmazni a kamarába; a fén~képező keze és gépe 
megkiméltetett a kimoshatatlan fekete foltokat hagyó ezustoldat kellemetlen
ségeitől s a mi fő dolog, az új eljárás csakhamar annyir~ tök~ltt~se~ett, hogy 
az ily, sötétben megszárított lemezek sötét skatulyába elz,arv?', eve~ig i.s .~egtar
tották érzékenységüket és a nedves lemezek érzékenységet tizszer is .folulhalad
ták. Ilyen száraz lemezeket collodiumban kicsapott jód- és brómezust felhasz
nálásával Sayce és Bolton készítettek először 1864-ben; 1871-be~ ~addox 
már gelatint használ a collodium helyett; 1878-ban Bennet c~nstalalJa, ho~y 
az emulsió sokkal érzékenyebbé válik, ha a lemezre öntés előtt JÓl megmelegit
tetik ; W ortley már felfőzi, Monckhoven pedig, az érzékenység fokozása kedve
ért még ammoniákkal is kezeli az emulsiót. Most már ol~ érzéken)'. ~emezek 
állanak a kereskedésben rendelkezésünkre melyekkel a h1hetetlensegig kevés 
idő alatt nyerhetünk tökéletesen sikerült képeket. 

A száraz lemezekre xajzolódott képek fejlesztése úgy történik, hogy olyan 
anyagokat öntünk rájok, melyek a megvilágított bróm- és jódezüstből képesek 
közvetetlenül is kiválasztani a színezüstöt. 

Ilyen ma is általánosan használt és az ujabban ajánlott még_jobb~k által 
is nehezen kiszorítható anyag az oxalsavas vasnak oxálsav~s káhval kepez,e~t 
kettős sója, melyet úgy nyerünk, ha három rész concentralt oxalsavas k~h
oldatba egy rész concentrált vasgálicz-oldatot öntünk. ~z az .anyag, ép ugy 
mint a régebben használt pyrogallussav, meg a h~dro.c~mon, eik?nog~n, crys
tallon és egyéb más nevek alatt ismert. e~től-egyif? ~i~unőnek. bi~on)'.ult sz?r
ves vegyületek, igen erélyesen választJa ki a megvilagitott ezustsokbol a szm-
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eziistöt és kii.lönböző összetételek szerint úgy az erősen mint a csak igen 
gyengén megvilágított lemezeken lappangó képek fejlesztésére egyaránt al
kalmas. 

Lássuk már most, milyen gyiimölcsökct termett az a fáradságot nem 
ismerő megfeszített munka, melyben afranczia akadémia nagylelkii udvariassága 
óta eltelt 50 évi idéiköz alatt annyi jeles elme és gyakorlatilag képzett iigyes 
kéz müködött közre. Vessiink egy rövid pillantást a fényképezés mai állapo
tára, úgy a mint az az emberi élet legkiilönbözőbb térein alkalmazást talál. 

Sok ideig, sokak szemében pedig még ma is a fényképezésnek egyetlen 
vagy legalább legfőbb czélját az arczképfelvételek tökéletesitése képezte. Tagad
hatatlan, hogy ezen a téren mutathatja fel a fotografálás legjobb eredményeit. 
Pompás világítású atelierk, a legkii.lönbözőbb nagyságú és tökéletesség dolgá
ban egymással versenyző lencserendszerek állanak most már még az aránylag 
kisebb városokban is a közönség rendelkezésére s a szakfényképészek ügyes
sége az arczok legkedvezőbb helyzetének és megvilágitásának eltalálásában meg 
a nyert negativ és posítív képeknek utána javításában annyira haladt, hogy 
ezen a téren legalább valami még ujabb lényeges fejlődésre szinte gondolni is 
alig lehetne. A gyiiriikbe alkalmazható miniaturképektől elkezdve az élet
nagyságig, sőt ezen felül is terj edő arczképekig, a csoport- és costume-képek, 
gyermek- és fantaisie-felvételek kimeríthetetlen változatosságukkal vonják 
magukra a tetszetős lrn:akatokat elnézdegélni szeretők pár pillanatnyi figyel
mét, mely sokszor igazán nincs is arányban avval a minden tekintetben töké
letes munkával a melybe előállításuk került. 

A mi az életnagyságú arczképeket illeti, ezek kétféle módon késziilnek : 
vagy közvetetlen felvétellel arra való nagy arányu sötét kamarákban, vagy pedig 
kisebb méretü felvételek utólagos nagyítása által. Ez utóbbi eljárás abban áll, 
hogy a negativ képet ugyanabba a kamarába helyezzük el, a melyben készült ; 
csakhogy most a negatívat magát világitjuk meg erősen is vetitjük a kamara 
lencséjén keresztiil. A lencse a szerint a mint őt a negativhoz közelebb vagy 
távolabb állitjuk be, nagyobb vagy kisebb képet vet egy mögötte álló ernyőre, 
melyet most már csak fényérző papirossal kell beboritanunk, hogy ezen a 
nagyított positiv kép keletkezzék. Hasonló eljárás van használatban a többi 
fajta fotografiai nagyítások készitésénél is. 

A fényképezésnek második igen elterjedt alkalmazása a tájképfestészet 
szolgálatában áll. Mindenesetre igaz, hogy a kamara képein a távlati törvények
nek megfelelő megkurtítás sokkal erősebbnek látszik, mint ha ugyanazt a tájékot 
magunk szemléljük; ennek oka egyszerüen az, hogy a kamara lencséje épen 
úgy kurtít ugyan mint a szemünké, de szemünkben a kép az agyvelővel össze
köttetésben álló idegvégződésekre esik s így az által a sokszoros tapasztalatok 
alapján helyesbíttetik, míg a fényérző lemezek minden átdolgozás nélkül 
veszik fel a rájuk eső képeket. 

Az ujabban készülő, kizárólag tájkép-felvételeln'e való lencserendszerek 
azonban ezen a hibán is mind jobban tudnak segíteni. Határozottan pótol
hatatlan azonban a táj-fényképezés az egyes tárgyak, fák, hegyek, állatok 
alakjainak, csoportosításának, a fény és árnyék eloszlásának tökéletes és a 
mi fő, pillanatnyi gyorsasággal elkészülő felvételében. Az egyedüli hiba ma 
még csak abban van, hogy az égboltnak és az általa megvilágított tájnak, 
oly változatos, különösen napkeltekor és alkonyatkor kápráztató szinjátékát, 
a felhők aranyozásait és a levegő meleg tonusait a kamara nem tudja vissza
adni. Hogy ennek az okát megértsük, vizsgáljuk meg egy kissé a nap fényéne~ 
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n,z Összetételét. Egy minden oldalról fényfogó köpenynyel elzárt lámpából 
hosszú keskeny nyiláson keresztül párhuzamosan haladó, nem ugyan nap
fényből, de elég fehéren világító kámforos petroleumnak a lángjából származó 
fénysugarakat vetitek egy szemben álló fehér ernyőre.* Ha a párhuzamos 
sugárnyaláb utjába szénkéneggel töltött üvegprizmát állítok, a keskeny 
fényszalag azonnal eltünik az ernyő előbbi helyéről és jóval távolabb, a 
lámpából kiinduló fénynyalábtól erősen eltérő irányban fog ismét megjelenni, 
de most már pompásan színezett szalaggá szélesedve. E szalag színei a priz
mától számítva a következő sorrendben következnek egymásra : vörös, 
narancs, sárga, zöld, kék, indigo, ibolya. Az így előállított színkép (spectrum) 
tehát arra tanít, hogy a napnak és minden fehéren világító lángnak színe ezen 
hét föszínből van összekeverve és ugyan csak ezekből ismét össze is tehető, 
amint azt ezen, az említett színekkel bíró papirszeletkékkel beragasztott 
korong gyors forgatása által könnyü bebizonyítani. 

A spectrumnak legfényesebb helye a sárgába esik, de mégsem ez a tájék az, 
amely a fényérző lemezekre a legerősebb hatást gyakorolja. Ha spectrumot 
fényérző lemezre vetítünk s a keletkezett nyomot fejlesztjük, azt fogjuk 
észrevenni, hogy a legerősebb hatást az ibolya és az azon túlterjedő láthatatlan 
úgynevezett ultraviolett részek gyakorolták a fényérző lemezre, míg a sárgának 
a, hatása alig, a vörösé egyáltalában észre sem vehető. Ezért lehet a fényké
pésznek az ő fényérző lemezeivel csak olyan szobában dolgoznia, melyet vörös 
üveggel borított lámpa, vagy ilyen üveggel biró ablak világít meg. Hogy a 
vörös színek általában a legtöbb anyagra gyengébb chemiai hatást gyakorolnak, 
mint a kék színek keverékei (vannak anyagok, melyek épen ellenkező maga
tartást tanusítanak), azt Than Károly budapesti egyetemi tanár úrnak, az 
ugyanottani egyetemi vegytani intézet igazgatójának lekötelező szivességéből 
igen szép kísérletben mutathatom be. Than tanár úr szives megbizásából 
Nuricsáu József segédtanár úr sötétben elektrolytikai uton felbontott sósavból 
igen tiszta hydrogén- és chlorgázokat állított elő épen olyan arányu keverékben, 
amilyenben e gázok a sósavgőzt alkotják. 

E gázkeverékkel ugyancsak sötétben igen vékony falu üveggömböket 
töltött meg s azokat beforrasztván, a megtöltött golyókat jól becsomagolva 
nekem megküldeni szives volt. E golyók egyike ebben az elsötétített szekrény
ben van elhelyezve, melynek falait különböző színű üveglemezek alkotják. 
Ha most magnesium-sodronyból készített köteget gyujtok meg s ezt a szek
rényhez közelítem, a vörös színü üvegről le is emelhetem a takarót, a nélkül 
hogy valami változást észrevehetnénk. Ha azonban a kék iiveg takaróját 
emelem le s most közelítem a magnésium-fényt a szekrényhez, a golyó abban a 
pillanatban szétrobban, mert az egymást hevesen vonzó, de csak keverékben 
egymás mellett levő chlór- és hydrogéngázok a kék vagy fehér fény behatása 
alatt rögtönösen sósavgőzzé egyesúlnek. 

Mi következik mindebből? Az, hogy a fényképezés segítségével a vörös, 
sárga és általában úgynevezett meleg színeket nem csak visszaadni nem lehet 
(hiszen ez a színes fényképezésnek, melyről később lesz szó, volna a feladata), 
de még az ilyen színekben tündöklő fényfoltok helyeinek a megjelölését sem 
lehet elérni. 

* Az. e kisérletben használt kitünő készüléket sok mással együtt az országszerte 
előnyösen 1Bmert Calderoni és Társa czég volt szives e felolvasásomra teljesen dijtalanúl 
rendelkezésemre bocsájtani; szivesen teljesített köteleségem e kiváló szívességért ez uton 
is igaz köszönetemnek adni kifejezést. 
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Vannak ugyan, akik oly lemezeket szerkesztettek, amelyek a sárga és vörös 
fény ll:ánt is tanusítanak bizonyos foku érzékenységet. 1873-ban jutott eszébe 
Vogelnek, hogy oly anyagokat keverjen a száraz lemezek gelatin-emulsiojába, 
me.lyek a vörös fényt elnyelik s ez által chemiai mozgást indítson meg a kép
nek olyan helyein is, amelyekre vörös vagy sárga fény esik. Ezeket az .any~
ookat Vogel optikai sensibilatoroknak nevezi s ezek közé sorolja a chmolm 
~öröst és cyanint, meg az eosilint mely utóbbival a Vogel-Obernetter-féle 
színérzékeny lemezek ujabban is készülnek. Mások is tettek ez irányban 
kisérleteket s a budapesti fényképészeti kiállításon láttunk is virág- és fest
ménymásolatokat, melyek ilyen lemezekre lettek felvéve ; a különbség, 
a nem szinérzékeny lemezek képeinek mellé állítása következtében, szembe
tünő volt. 

Meg kell itt még emlékeznem a fényképezésnek a katonai czélokra való 
alkalmazásáról, melynek legszebb neme bizonyos területeknek léghajóról va~ó 
térképszerü felvétele, mely egyszersmind sokszor tudományos czélokból is 
jelentékeny fontosságu. 

Épen a tudományos czélok azok, melyeknek szolgálatában a fényképezés 
valóbban a jótékony nemtő szerepét játszsza. Csak futólag említhetem meg, 
hogy az ethnographiai felvételek, a távoli világrészek utazóinak tanulsá&os 
fényképgyüjteményei, az orvostani és mikroskopiai fotogrammok mennyire 
támogatják s nem egyszer előre is viszik e tudományokat, míg a kisérletező 
természettudományok, de főleg a csillagászat, fényképezés nélkül ma már 
meg sem lehetnének. 

Különösen érdekesek és sok tekintetben fontosak az úgynevezett pillanat
felvételek, mely elnevezés alá a másodpercznek részei alatt készült fény
képeket soroljuk. Erős megvilágításu tárgyakról elég nagy nyilásu lencse 
oly hihetetlen kevés idő alatt rajzol, sokszor igen kitünő képJJt, a mely alatt 
a mozgásban levő tárgyak helyváltozása észre sem vehető. Epen ezért alkal
masak a pillanatfelvételek mozgásban levő tárgyaknak a lefényképezésére. 
Eltekintve az ily, személyekre és csoportosításokra szorítkozó felvéte~elmek a 
rendőrség és az ujdonsági rovatok czéljaira való alkalmazásától (Amenkában a 
feltünőbb utczai jelenetek másnap fénykép után készült sokszorosításban 
jelennek meg a napi lapokban), van a pillanatfelvételeknek egészen tudományos 
értékü hasznuk is. Marey volt az első, ki mozgó állatoknak s ezek közt repülő 
madaraknak egész mozgási sorozatait fényképezte le egynehány pillanat alatt 
s így a mozgó állat : úszó ángolna, száguldó paripa vagy repülő sll:ály tagjainal{ 
a mozgás közben egymás után ,ylfoglalt helyzeteit megrögzítette és tanulmá
nyozásra alkalmasakká tette. 0 úgynevezett revolver-készülékkel czélzott a 
mozgó állatra s a készülék egy rúgójának megnyomásával a lencse nyilásával 
szemben levő érzékeny üvegkorongot igen gyorsan megforgatta, miközben 
a korongnak más és más helyei jutottak szembe a nyílással és fogták fel .a~ 
ugyanekkor rájuk vetődő képet. Ujabban a világhirü Anschütz Ottomár berluu 
fényképész foglalkozik hasonló felvételekkel, melyek az e téren való haladásnak 
bámulatra indító tanujelei: Anschütz úr szivességéből bemutatok itt 12 tab
leaut melyek az ő eredeti felvételeiből vannak összeállítva. Igen érdekes 
ezek 'között a diskus- és a lándsavető, kikről Anschütz a diskusnak, illetve a 
lándsának eldobása pillanatában 24 egymásra következő külön felvételt 
készített. 

Galoppozó és ugráló lovak, rekesztékeikből szabadon bocsátott vad
állatok felvételei megannyi érdekes csoportjai e képeknek, de a legszembe-
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ötlőbb közöttük a kilőtt és javában repülő ágyugolyónak a fényképe, mely a 
másodpercznek 76 milliomodrésze alatt készült el. 

Még ennél is érdekesebb azonban annak az útjából kitolt levegő-tömeg
nek a fényképe, melyet a röpülő golyóról Mach prágai tanár utmutatása 
szerint Salcher tengerészeti akadémiai tanár és Riegler Sándor hazánkfia 
Fiuméban készítettek. Világosan látható az itt is bemutatott képen, miképen 
követi a haladó lövedéket az összenyomott levegő, mint a vízen előnyomuló 
gőzhajót annak hosszú uszálya.* 

* 

Egész külön hosszú fejezettel kellene bővítenem előadásomat, ha egyen
kint akarnék megemlékezni arról a számos sokszorosítási eljárásról, melyek 
szerint a kész negatív képről nemcsak a fényképezés, hanem a sajtó után is 
százait és ezreit nyerhetjük, ugyanannak a photographiai felvételnek. Ez eljárá
sokat a technikában pigment-eljárás, cyanotypia, tinta-eljárás, anilinnyomat, 
porzóeljárás, vagy a sajtón való sokszorosításra' alkalmasakat fénynyomás, 
photolitographia, heliographia, üvegnyomat, photogravür, photozinkographia, 
phototypia és hasonló neveken szokás megjelölni; részleteikre azonban 
ezen a helyen ki nem teijeszkedhetem. 

Csakis egy dolog még az, amiről okvetetlenül szólanom kell oly tárgyról 
tartott előadásban, mely rohamos haladással hódít tért magának a minden
napi és tudományos sőt a művészi életnek is legkülönbözőbb mezőin, nem 
egyszer hatalmas erővel leszorítva régi, kipróbált eljárásokat és diadalt diadal 
után aratva még olyanokon is, akik sokszor régi megszokásból, sokszor az 
ujításokkal szemben kifejlett ellenállásból szembeállanak az ő tekintélyes 
erejével. 

Értem a photographia viszonyát a művészetekhez. Oly kérdés ez, mely 
felett, a mi elég csodálatos, sokszor még szenvedélyesen is szokás vitatkozni. 
Pedig azt hiszem, a kérdést nem nehéz eldönteni. Ha valaki müvészet, külö
nösen a festőművészet alatt bizonyos dolognak természethű lemásolását érti, 
az csakhamar belátni lesz kénytelen, hogy ebben a tekintetben a photographia 
már most is elérte, de talán felül is hala<lta a müvészetet. Olyan jól másolni, 
sőt a mi épen müvészeti szempontból egy kissé hiba is, olyan szolgailag jól 
másolni. nem tud az emberi kéz, mint a fénysugár. Ha azonban a művészet 
alatt alkotást, eszmék kifejezésre hozását és felébresztését értjük, akkor nagyon 
természetesnek fogjuk találni, hogy a sötét kamara, mint egyszerü gép, mely 
gondolatokat teremteni sem most nem képes sem a jövőben képes lenni nem 
fog, e tekintetben a müvészet versenytársa nem lehet, mert vele nem is 
egy téren mozog. De nem kelhet a fényképezés versenyre a művészetnek még 
egyszerü technikai részével sem, mihelyt a színek alkalmazásáról van szó. 

A fényképek legalább még ma, s úgy látszik, talán örökre is, egyszíniiek 
maradnak, a lemásolt természetnek csak körvonalait és fényfokozatait adják 
vissza, de annak gazdag és változatos színpompáját meg nem rögzítik. Mindazok 
a kisérletek, melyek ez irányban tétettek, inkább negativ mint positiv ered
ményhez vezettek; maguk a rövid idő alatt hirnevessé vált Veress Ferencz 
hazánkfiának <1 szines fényképei)) is nagyon e mellett a felfogás mellett lát
szanak bizonyítani. Megtanultuk ugyan az ujabb korban, hogy olyan vala
miről a mi még nincs meg, sőt a megszerzésének utját. is köd takarja, nem 

* L. bővebben a Természettud. Közlöny p6tfüzetében. I. évf. 



mindig tanácsos azt állítani, hogy sohasem jutunk a birtokába, mindamellett 
majdnem azt mondhatnók, hogy a színes fényképezés elvi nehézségekbe 
ütközik. Bárcsak épen fáradhatatlanul kutató hazánkfia szerezhetné meg 
nemzetünknek azt a dicsőséget, hogy ftz <1ignorabinus)) elve ez esetben is 
helytelenül van alkalmazva .... 

Az előadás végén fehér ernyőre vetve be lett mutatva a hallgató közön
ségnek az előadás megkezdése előtt Fekete nagyváradi jeles fényképész és 
Schönthal Gyula aradi amateur fényképész urak közreműködésével magne
sium fény mellett felvett fényképe, mely egyszersmind annak a megmuta
tására is szolgált, miképen lehet sötét helyen pl. barlangokban rngy más meg 
nem világított helyeken akár éjjel is igen kítünő felvételeket eszközölni. 

5. 

A TÁRSADALOM PHYSIOLOGIÁJA. 

Dr. ŰLÁH GuszTÁV, a7. angyalföldi m. kir. tébolyda igazgatójiítól. 

«Non debet poni alter sensus pr:Eter tactum.)) Nincsen más érzék, mint a 
tapintás. 

Igy nyilatkozott 700 esztendővel ezelőtt aquinói szent Tamás. 
S csak néhány év előtt fejtette ki sir William Thomson, hogy valamennyi 

érzék a test felületét érő dinamikai behatások megérzésére, tapintására vezet
hető vissza. 

Hogy a köztakaró, a bőr minden egyes pontján láthat s hogy a mit szem
nek nevezünk, az nem egyéb, mint fokozott érzékenységű helyek a bőr egyes 
pontja~n bizonyos erőművi behatások ellen, ehhez manapság már kétség 
nem fer. 

Legfeljebb csak arról van szó, hogy ezen elv, mely a létérzés végső kérdé
seinek megoldásához jóval közelebbre vitte az embert, észlelhetővé, demonstrál
hatóvá tétessék. 

Dubois Reymond fáradságot vett magának egész sorát tenni a kísérletek
nek annak kimutatására, hogy az alsóbb foku állatok a bőrükkel látnak. 

Erre alkalmas készülékkel kimutatta, hogy az egyetlen sejtből álló szer
vezetek is látnak. 

A tökéletesebb szervezetű állatoknál a fény felfogására szolgáló bőrrész 
már egy színes folt, mely a tökéletesedés lépcsőzetén felfelé haladva s opticai 
felszerelést nyerve, szemmé alakul. 

Dubois Reymond a bőrrel való látás demonstrálására főleg a furó csigát 
(Phoras dactylus) használta. 

Bőre a szemhez hasonló készüléknek nyomát sem mutatja. 
A csiga félig belevájja magát a talajba s testének künn maradt részével 

<1szemléfü a külvilágot, s elég a világosságnak legcsekélyebb változása, egy kis 
füstfelhő elvonulása, hogy megriadva visszahuzódjék. 

Dubois a fiziologia mai finom eszközeivel rá tudta kényszeríteni a furó
csigát, hogy fényérzéséről írásban nyilatkozzék. Testére vékony fonalat kötött, 
melyet rendkívül finom billentyűvel ellátott készülékhez erősitett. A billentYfi
nek tintába mártott vége forgó papirhengerre irta le a furócsig11. impressióit 
1-2-10 gyertya fényéből kiinduló dynamikai rezgés tapintására. 

Hogy a bőrnek ezen érzékenysége bizonyos helyeken tovább · fokozódik, 
hogy a külvilág tárgyai által visszavert fény hullámokat rövidséguk vagy hosszu
ságuk szerint meg tudja tapintani, hogy az ezen hullámverésekre oly érzé
kenynyé vált bőrrész lassankint behorpad, begyürődik s egy sötét kamrát 
képez, mindezen már semmi csodálni való. A tökéletesedésnek határa nincs. 

Az érzékek tehát nem egyebek, mint a tapintó érzékenységnek fokozódása 
a kültakaró egyes pontjain a külvilág bizonyos dynamikai behatásai ellen. 

Ezen fokozódást lefelé és felfelé egyaránt követelhetjük. 
Ismeretes pscyhofisicai tény, hogy a mit létérzetünknek nevezünk, az nem 

más, mint érzékeink által felvett dynamikai benyomások halmaza. 
Próbálják magukat elképzelni vakon, süketen, izlés, szaglás és tapintás 

nélkül szülötteknek s önök nem voltak, vagy legalább nem tudnák, hogy 
voltak. 

A lét érzete, az öntudat: a külvilág dynamikai behatásainak tudomásul 
vétele. A világ képeire való emlékezés nélkül öntudat nincs. 

Ám próbálják meg, gondoljanak csak egy eszmét, egy elvont fogalmat, 
a nélkül, hogy azt valami látási vagy más érzéki képhez füznék; nem lesznek 
rá képesek. 

A <1cogito ergo sum» helyessége megdőlne, ha a külvilágot érzékeink által 
magunkba nem vehetnénk fel, mert gondolat érzéki képek nélkül nem szület
hetik. 

És viszont próbálják a külvilágot létezőnek elképzelni, de eltekintve azon 
hatásától, melyet szemünkre s egyéb érzékeinkre gyakorol, ismét nem lesznek 
rá képesek, mert szín és fény, alak és hang csak érzékeink állapota, csak érzé
keink által van. 

Egy érzékkel több, mint a mennyivel már bírunk, s egy új világ születik 
körülöttünk a nélkül, hogy teremteni kellene. 

Mi hát, azt fogják kézdezni, a mi önmaga is anyag lévén, kiválik a többi 
anyagból s mintegy szemben állva vele, megteremti maga körül érzékei által 
a külvilágot, a melytől fél, melyet megtámad, a melyből elragadja a maga fen· 
tartására szükséges anyagot; és - kérdhetik tovább - mi köze mind e fejte
getéseknek a társadalom physiologiájához, melyről valamit hallani jöttek itt 
össze. 

Egyetlen, de nagy csodás tényen épül fel a szellemvilág minden tüne
ménye. 

A tenger vizében lebegő, egy sejtből álló amooba életragaszkodása, mene
külése, a complicáltabb sejtlények úgynevezett ösztöne, melylyel felkeresik 
a létfeltételeiknek legkedvezőbb talajt, az újszülött állat első czélszerü szívó 
és nyelő mozdulatai, a hajtott róka bámulatos ravasz furfangja, a fejlődő gyer
mek önzése, a férfi nagyratörő ambicziójának csatái, felfedezések és forradal· 
mak, ipar és irtó háboru mind egyetlen tüneményen épül fel, egyetlen tény
nek a folytonos complicálódása s ez az, hogy az őt környező anyagvilágtól 
elszakadt, azzal, mint külvilággal szembeállitott részecske - érez. 

Érezni, - végtelenbe elmélyedő fogalom ! Az élet nyitját kereső emberi 
ész, mely annyi tüneményt megoldott, egyszerre rámeredő zárt ajtók előtt 
találj~ magát, melybe lángértelme egyik kulcsa sem illik be. 

Erezni! Hiszen a szervetlen világban is látunk hasonlót. A delejtü «meg
érzi» a vas közellétét s rámozdul mohón. Tévutra vezető véletlen hasonlatos· 
ság ez. Az érzés üres metaphorája. 

Az érzés a testek ismert természettani tulajdonságain kívül áll s nem 



ismerek primitivebb hasonlatot, mint az állat élő testét valami rendkívül töke
letes gépszerkezettel hasonlitani össze, ellátva csuklókkal, emeltyűkkel, vegyészi 
konyhával, áramvezető sodronyokkal. Hiszen az csak természetes, hogy az 
anyag, mely mulólag egy eröirány, egy törekvés szolgálatában áll, nem veszíti el 
természettani alaptulajdonságait akkor sem, de az állat csuklók és izűletek, fény
törő lencsék és áramvezető sodronyok nélkül is az marad, a mi volt : egy anyag
ban érzi:\ pont a világegyetemben, melylyel ezen egész világegyetem, mint kül- · 
világ áll szemben. 

A felsőbb állatok gépszerű szerkezete csak ugyanazon természettani tulaj
donsága a testnek, mint az egysejtű állatok anyagának sulya, áthatlansága és 
tapadása. Teljesen mellékes és alárendelt tulajdonságok. 

. Képzeljünk egy pohár vízben egy gombostűfejnyi folyékony részecskét 
mmt egyént, szembeállítva a többi vízzel, mely az ö külvilágát képezi. ·· 

Ezen gombostűfejnyi folyékony anyag tehát az, a mely mint egyén 
élni akar. 

De ez sem áll, mert hiszen ezen higtestü állatka anyagát folytonosan ki
cseréli a külvilág anyagából. Anyaga folyton más, épen mint a szökökut szivár
ványai. 

Talán alakja tehát az, mély az öt környező anyagból érvényesülni akar, 
nem máskép, mint a hogy a különféle jegeczalakok a hig anyagból mohó vágy
gyal megtestesülni törekednek. 

Itt sem találunk hasonlatosságot, mert az élő egyén nemcsak anyagát, 
de alakját is folytonosan változtatja. 

Mindebből következtetve, az állat fogalmának definicziójára nem marad 
más hátra, mint egy eröirány, egy folyamat, mely az anyagban s az anyagnak 
a teremtő erő által beléhelyezett, de értelmünk által nem követhető működése 
által érvényesül s mely ezen érvényesülés akadályait mint külvilági dynamikai 
behatásokat érzi meg ; ezen folyamat czélja a folyamat irányának folytonos 
föntartása. 

Egy pont az universumban, melylyel ezen egész universum mint külvilág 
áll szemközt ; s ha az ezen egyént környező külvilág csupa ilyen hasonló egyé
nekből áll is, azok arra az egy egyénre csak úgy külvilág és semmivel sem áll
nak közelebb hozzá, mint a külvilág többi részei. Ezen külvilágról csak annyi
ban vesz tudomiíst, a mennyiben önfentartási törekvését elösegiti, vagy hátrál
ta~ja s ezen külvilág annyival változatosabb lesz rá nézve, mennél több 
akadálya gördül elé ezen önfentartási törekvésének. 

Ha az állati egyénnek nem kell keresni a táplálékot, ha az minden oldal
ról rendelkezésére áll, ha a külvilág körülötte örökösen nyugodt és változatlan, 
ha nem jön a távolból ellenség, mely megsemmisítéssel fenyegeti, ha a közel
ben sel? rezdül semmi, akkor nincs ok, mely az állat bőrét kérgessé tenné, 
mely bizonyos pontokat oly érzékenynyé fejlesztene a környező elem hullám
rezgései iránt, hogy a közeledő veszélyt meghallja, vagy meglássa; szóval 
számára külvilág a mi felfogásunk szerint alig léteznék, mert a mire szükség 
ni~cs, az természetszerűleg nem is fejlik ki, mert szemre, orra, fülre, vagyis 
fejlettebb tapiutásra ezen állatnak szüksége nem volna s mert mint később 
látn~ fogjuk, fejlett világnézletünk, életbölcseletünk és egész culturánk nem 
tulaJdonképeni tökéletesedés, mert tökéletesedést a természet működése nem 
ismer, hanem szükségesség, fajunk fenmaradt példányainak védelmezéséböl 
és a külvilági behatások ridegüléséböl folyó kétségbeesett harcznak az ered
ménye. 

Tegyük fel tehát, hogy az imént emlitett állatkánk sem maradhatott meg 
örökké háborítatlan nyugalmában. 

Kívülről jövő eröműtani behatások kezdik érni: a környező közeg hullám
verései, lökések, súrolás. Az állatka lénye a szétzuzatás, szétroncsolás, a meg
semmisülés veszélyenek van kitéve. Milliók el is pm;ztulnak így, hanem akad 
köztük olyan, mely kiheveri ezen támadásokat, de azok hatása alatt testének 
egyes részei szorosabbra csoportosulnak a peripherián s a külvilág felé egy védő 
hártyát, egy többé-kevésbbé kemény burkot alkotnak. 

Hja, de ezzel megint más baj van. Ezen burok fölöt~e alkalmatlan a táp
lálék átszivárgására s az egész anyagcserét megakasztja. Amde a mi kis állat
kánk a nutritiv attractio folytán éhezik, egész lénye kívánja az anyagot. 

Ismét milliárdok elpusztulnak így, de akad olyan, melynél e mohó vágy 
erejének hatása alatt a burok valamely gyengébb részén bemélyed, ezen mélye
dés mindig hosszabbra nyulik, falzatát nem érheti semmi erőszakos behatás, 
azért finom zsenge marad s felette alkalmas az ezen mélyedésbe vagy csőbe 
bele került táplálék felszívására. 

Ezen bemélyedés a száj ősapja, annak hosszura nyujtott folytatása a belek
nek első megjelenése a világon. 

És ime a munkafelosztás nagy elvenek, mely egész fejlődés-történetünk 
alapját képezi, első megjelenési alakja. 

Ezen elv nőni fog majd szüntelen, a míg önmagából megteremti a köz
ponti idegrendszert, mint az egyén összes érdekeinek képviselőjét, a szervek 
uralkodóját, kivánalmaiknak elintézöjét s aztán tovább, még tovább társadalmi 
életünk természettudományi rendszerét, mely jelen előadásunk tárgyát képezi. 

Mondottuk, hogy az állat szervezetének eszméje egy fogalom a világ
egyetemben, melylyel ezen egész világegyetem mint külvilág áll szemközt, 
a melyről csak annyiban vesz tudomást, a mennyiben · önfentartási törekvésé1·e 
elősegitőleg vagy gátlólag hat. Mondottuk azt is, hogy egy ilyen körülhatárolt 
szervezetnek hasonló lénytársai rá nézve ép úgy külvilág, mint a világegyetem 
többi alakjai, érzéki észrevevésének egyszerű tárgyai. 

Hogyan lehet akkor az, s nem-e áll ellentétben ezen alapelvvel, ha egy 
társadalom physiologiájáról, több különálló lény közös szervezetéről akarunk 
beszélni, holott szerves összeköttetés nincs, mely az egyes lényeket, egyéneket 
egymáshoz fűzné. 

Ezen értekezés feladata lesz a színleges ellenmondás felderítése. 
Hogy magamat jobban megertessem, szükségesnek találom még egyszer 

figyelmöket felhívni azon nagyszerü tüneményre, hogy a fentemlitett sejt
lényecske valamely öt kedvezőtlenül vagy kedvezően érintő külvilági dynamikai 
behatásra életirányában módosul. A lökés, melyet sejtállatkánk kapott, eleven 
erejénél fogva szétárnd a sejt tömecseiben, - azoknak, P.ddigi értelmi fejlett
ségünk.kel követhetlen, mozgásirányában változást idéz elő, mely változás ered
ménye például a tömecsek szorosabb csoportosulása a külső rétegen. 

A külvilági behatások által előidézett ezen változását a tömecsek erő
s mozgásirányának a complikáltabb állatoknál emlékezetnek nevezzük. 

Az emlékezet te.hát 'l:éleményem szerint nem más, mint a. lenni akarás erő
irányq,nak módosulása a külvilág dynamikai behatásai alatt. 

Es ugyanaz a folyamat, mely egy hártya, egy köztakaró képződését hozta 
létre, eredményezi azt, hogy ugyancsak a tömecsek bizonyos csoportosulása 
által A. szájon át táplálék jusson az állat belsejébe, A mohó vágy: a környező 
közegből a nutritiv electio utján a táplálékot szívni fel, bizonyos feszülést idéz-
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het elő a tömecsek viszonylatában, mely végre szivást, szivómozdulatot, tehát 
a czélszerü mozgás első nyilvánulását hozza létre. 

A kezdetben egyforma homogen anyag tehát az őt érő külvilági benyomá
sok hatása alatt módosul, tömecseiben máskép rendeződik el. A külvilági 
dynamikai benyomás ereje ez által kihat örök időkre, a mint hogy erő nem 
veszhet el sem a szervetlen, sem a szerves világban; más szavakkal kifejezve, 
az állat hasonló benyomás ismétlődését már czélszerüen módo"SUlva vái~ja, -
az állat emlékezik. 

A munkafelosztás előrehaladásával az egyes szervek mind élesebben diffe
rencziálódnak. 

A husnak más hajlama nincs, mint bizonyos ingerre összehuzódni, mit 
mindenkor az egész egyén czéljai és létfentartása érdekében tesz s mely össze
huzódások által az egyén aggresiv vagy defensiv mozdulatai jönnek létre. 

Miután azonban az idegen érintés, az inger az állat bármely pontján tör
ténhetik, szükséges, hogy ez az inger, ez az érzés eljusson az illető izmokhoz 
s ott az összehuzódást kiváltsa. De mert a sokféle mozdulatokat végző állatok
nak igen sok izmuk van s minden egyes izom az állat érző felületével kapcsolat
ban kell hogy legyen, ez csak egy központ kifejlése által lehetséges, mint a hogy 
a telefon-hálózat minden egyes előfizetője csak akkor érintkezhetik valamennyi 
többi abonenssel, ha sodronya nem dü-ect azon társához vezet, kivel épen 
beszél, még ha az illető a szomszédban lakik is, hanem egy központba s innen 
vissza ahhoz, a kihez szólni akar. 

Ezen központ, melybe a külvilági behatások mint érzések, a tapintó felület 
bármely pontjától egy vezető fonalon bejutnak s onnan egy megfelelő pályára 
átcsapva, valamely izomhoz továbbittatnak, azt összehuzódásra ingerelve, ezen 
központ a fejlettebb állatoknál - a központi idegrendszer. 

Azonban a külső inger ezen rögtöni kiváltásával az állat nem menne sokra, 
me~1; gyakran szükséges, hogy a mi után vágyódik, érintetlenül hagyja, ilyenkor 
az mger a központból nem lesz továbbítva. 

Miért nem lesz továbbítva? 
Azért, mert az állat nemzedékeken át sok tapasztalás által arra jutott, 

hogy ha az inger a központból továbbittatnék, azzal - annak nyomán valami 
nagy kellemetlenség járna. Ezen tapaszt::i.latok, az átélt dynamikai behatások· 
n~k ezen megőrzése a központi idegmidszerrel biró állatoknál az agykéreg 
sejtjeiben történik. 

Ha például egy kutyát, mely az asztalon levő falat után ugrik, egyszer 
megverek, ~zen kut)'.a egy újabbi alkalommal vágyva néz ugyan a falatra, 
de nem ugrik rá. Az mger nem továbbittatik az izmokhoz az agykéreg által 
visszatartatik. ' 

. Mondottuk, hogy az élő egyed anyaga minden külső ingerre visszaemlé
kezik. 

Ezen visszaemlékezés a magasabb szervezetü állatoknál a központban 
hegye,ződik ki, külöi:i e czélra kifejlett szervben, melyek által az áll~t min_den 
elhatarozása, ai. eddig szerzett tapasztalatainak hatása alatt áll, a szerint modo · 
sul, vagy egeszen meggátoltatik, a központban visszatartatik. 

, Téves azon felfogás, hogy az állat ösztöne szerint cselekszik. Az agykéreg 
egesz szerkezete az ösztönt kizárja. Ösztön nincs, csak emlékezés. A madár, 
~ely a l~gbo_nyodalmasabb szerkezetü fészket szövi csőrével, nem képes magát 
luszabaditam a legegyszerübb hurokból mert ilyenről emlékezetképei aaykéraé-b . k ' 0 0 en nmcsene ·. A 2 éves gyermek, ki ha egy tövises· gesztenyét adunk kezecs-
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kéjébe, arra is ráfú, ezt nem ösztönből teszi, hanem mert emlékezete van arról, 
hogy egy esetleges forró burgonyára, mely kezeinek fájdalmat okozott, édes anyja 
rá.fujt s az neki jót tett. 

A mennyiben azonban valaki ösztön alatt az agykéregben szunnyadó azon 
száz meg százezer situatio emlékképének hatását érti, mely emlékképek ön
tudatunkra nem is jutnak, hatásuk azonban az állat minden tettét szabályozza, 
ez ellen a természetbuvárlatnak kifogása nem lehet, mely csak arra óhajt 
még figyelmeztetni, hogy bizonyos gyakori situatiók hatása alatt létrejött moz
dulatok úgynevezett kicsiszolt pályri.kat teremtenek a központi idegrendszerben, 
mely pályák az egyén újulásakor nemzedékről nemzedékre átörököltetnek, 
hogy mélyen az öntudat határán alul a legkisebb ingerre az egész mozdulat
folyamat leperegjen, például az újszülött gyermek szopásánál. Az emlékezet
képek csoportosulásának milliárdnyi lehetőségéről s csak egyetlen situatio, 
dynamikai érzés detaillejairól s azok komplikált voltáról fogalmat sem alkot
hatunk magunknak s alig sejthetjük, hogy azon ősembert, ki elsőnek szította 
a villám által sujtott fának a tüzét - milyen mérhetlen távolság választotta 
el - az érzéki emlékezetképek mikénti complicálódását illetőleg, a legtökéle
tesebb majomtól, mely a tűzhöz melegedni jön ugyan, de azt éleszteni nem 
képes. 

Mindezekre azért tartottam szükségesnek kiterjeszkedni, mert ismételten 
kisérletet tettek a sociolognsok a társadalom törvényeinek kutatásánál az élő 
egyén szervezetét venni alapul. 

Egyebek közt Schaffle - volt osztr. minister -:-: a socialis test szerkezeté
ről irt 5 kötetes rengeteg művét, melynek czime: <<Uber Bau und Gewebe des 
socialen Körpers" - tisztán azon analogiára épiti fel, melyet a társadalom 
és az élő állat-egyén organismusa közt talál. 

Ezen analogiát keresztül vezeti a társadalmi alkotások és berendezések 
minden detaifüijában s ezzel a kulcscsnl megold minden társadalmi kérdést. 
Cellularis és intercellularis anyagból magyaráz ki mindent, még a váltójogot is. 

A családok, mint legegyszerübb socialis egységek, képezik a socialis sej
teket. Ezekből épül fel az állam szervezete. Az intercellularis anyag : a forgó 
pénzértékek és a meglevő anyagi és használati czikkek. A szervezet vérkerin
gésének góczpontjai a piaczok és vásárok, hajtó rugói a kereset és kinálat köl
csönös kielégitési vágya. 

A központi idegrendszer a kormányhatalom, mely, miként az idegrendszer, 
sensitiv és motoricus idegekkel bir. A sensitiv működést az államtest különböző 
részéről a központba futó jelentések, felterjesztések képezik, melyek a központ
ban megfelelő motoricns impulsust, rendelet-kibocsátást váltanak ki. 

Hogy azonban - épen mint az állati szervezetben - ezen motoricus 
impulsus ne csak az őt kiváltó periphericus ingernek, a helyi érdeknek, feleljen 
meg, azél't a motoricns impulsust az egész állam személőtt tartása, mint gátló 
hatás szabályozza. 

Miként továbbá az állat idegrendszerében is vannak az agyvelőn kivül 
alsóbb rendü góczpontok, melyek a nélkül, hogy erről az agykéreghez jelentés 
menne, egyes functiókat bizonyos localis autonomiával, önállóan és függetlenül 
intéznek el, ép úgy a közigazgatásban is vannak másod- és harmadrendü góczok, 
melyek bizonyos helyi ügyeket a kormányhatalom beavatkozása nélkül el
intéznek. 

A különféleképen elosztott erőknek az állam érdekében való felhasználása 
természetesen ann!H erősebb lehet, minél centralizáltabh annak közigazgatása 
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s a nehéz napok esetén, vagy a többi államokkal való culturalis versenyzés
ben, az államtest annál agilisabb lesz, annál könnyebben kifejtheti minden 
erejét, minél föltétlenebb a központ hatalma s minél fegyelmezettebbek a peri
phericus szervek. 

Jaj azonban az olyan állati szervezetnek,melyben a motoricus központok füg
g~tlen_itik mago~at az agykéreg gátló befolyásától s önkényüleg bocsá~ják ki moto
ncus 1mpulsusaikat, helyi vagy általános görcAöket idézvén elő a szervezetben, 
melyek analogiáját Schaffie a zendülésekben, forradalmakban keresi. 

Az egész államgépezet öntudatlanul előre megállapitott terv nélkül és a 
sz~ikség ~atása alatt fejlett ki. Egyetlen polgára sem érzi a közszükséget, 
mmdenki csak a maga érdekeit látszik követni, de a különféle ellentétes érde
kek hatása alatt létre jön egy önszabályzó központ, mint az állati szervezetnél. 
. A társadalmi intézmények és alkotások analógiáját, ellentétben az· állami 
mtézményekkel, Schaffie az állat sympathicus idegrendszerében találja meg. 

Nem akarom önöket tovább fárasztani mindazon hasonlatosságok felemlí
tésével, melyek az organicus egyén szervezetének működése s az állam élete 
közt mutatkoznak, ez analogiát elvégre is bárki tovább fűzheti tetszése szerint 
s tán ,még hajat és körmöket is talál az állam testén. 

Erdekesebbnek találom annak kutatását, hogy miként történhetik az, 
hogy egymással semmi szerves kapocscsal össze nem függő millió és millió egyén 
között egy társadalmi test, egy szervezet jöhessen létre. Van-e eztln kifejezések
nek egyáltalán létjoga és miért, mikor minden egyes emberre nézve az egész 
többi embersokaság mint külvilág áll vele szemközt, mint vágyának vagy félel
mének tárgya. 

Vannak-e ezen indulatok alatt olyan öntudatlan állami erők, melyek az 
ember egyéni önzésén kívül esnek s tisztán csak a társadalmi-összetartozandó
ság kapcsai. 
. A szerves élet működése önfeláldozást, hősiséget, önmegtagadást nem 
1sme.r .. Ezen elvont fogalmak csak bizonyos organicus erők külső megjelenés
alakJai lehetnek s csak a megfigyelő értelem által tett megjelölései azon erők 
nyilvánulás-~lakjának, s miként a csillagoknak látó szemre van szükségük, 
hogy ragyogjanak az égbolton, ép úgy az eb, mely örömmel fut ura elébe, 
csak az emberi értelem előtt hű; - és az anya, ki a csecsemőjére mért ütést 
öntest~vel hárítja el egy öntudatlan reflex-mozdulattal, csak később fogja fel 
emberi értelemmel, hogy tette hősies és önfeláldozó volt. 

Az, hogy úgy tett, látszólag ellentmond annak a nagy természeti törvény
nek, hogy az állatnak az egész világegyetem külvilág és a mely szerint az élő 
anyag, _kez_dve a nutr~tiv attractiótól a hirvágyig csak saját kívánalmait követi, 
mert hisz 1me az egyik lény hősiesen feláldozza magát egy másik kívüle álló 
lényért. Azonban az Allentmondás csak látszólagos, mert az anyai szeretet 
ezen (lh?siesi> megnyilatkozása ép oly benső vágya az anyagnak, mint az éhség. 

Rejtélyekre bukkanunk ám, melyeknek kulcsát csak a darmst~dti nagy 
gondolathős adja kezünkbe. · 

Az élő egyén anyaga csak pillanatnyi hordozója a folytatólagos embernek, 
melynek lenni-vágya örök. Ez és nem annak folyton újuló megjelenés-alakja· 
az ős -sejt erőiránya századok dynamikai behatása alatt módosított erőirány'. 
melynek egyedüli törekvése önmagának föntartása a külvilág változatos beha-
tásai alatt. · 

Azonban az épen élő alak önmagában zárt egyéniség lévén, a folytatólagos 
ember czéljai és törekvései kell hogy mulólag ezen épen élő alak egyéni önzé-
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sének keretébe szoruljanak. S amaz anya, ki ön feláldozásával fejlődő gyermeke 
jóllétéről gondoskodik, nem áldozza fel magát a folytatólagos ember számára, 
hanem önmagának megröviditésében gyermeke javárn leli saját kedvtelését. 

A folytatólagos ember örök önfentartási vágyát csak mint egyéni önzést 
rakhatta le a szerves világtól anyagilag független muló egyedbe s innen van, 
hogy a vágy félre vezethető. 

A gyermektelen anya örömét leli adoptált gyerm ek feln eveléséLen, a tyuk 
az alája rakott kacsatojáson ül s az aggszüz ölebre ruházza félrevezetett anyai 
ösztönét, már ha tudniillik ösztönnek méltóztatnak nevezni az élő anyag vágyá
nak irányát, mely irány nemzedékeken át tapasztalt benyomások által szaba
tik meg. 

Ezen erőirány nem épithette fönmaradásának alapfeltételeit az épen élő 
ember önkényes áldozatkészségére. 

Nincs természetfölötti lényektől való félelem, nincs emberi törvény, mely 
e tekintetben kellő garancziát szolgáltatna, mely biztositékot nyujtana arra, 
hogy az egyén önéletének örvendve, csekély tributum gyanánt a faj fentartására 
is áldozzon. A faj fentartását, mely pillanatról pillanatra az épen élő egyének
nek kezeibe van letéve, biztosabb alapokra kellett fektetni és fajczéljait az egyén 
önzésévé tenni. A légyottra siető Seladon, a gyermekét dédelgető anya, az 
örömrepeső szívvel a bálterembe lépő Backfisch, mind azt hiszik, hogy ők milyen 
önzők, hogy csak a maguk öröme után járnak, holott a folytatólagos ember 
örök önfentartási vágya vezeti lépteiket. 

Ime találtunk már egyes szálakat, melyek bennünket a hozzánk hasonló 
lényekhez fö.znek, bárha mindegyikünkre nézve embertársaink csak úgy a kül
világ szín-, hang- és alak-chaosának részei, mint az élettelen tárgyak. 

Ezen szálakból szövődik azon szabályos minta, mely a társadalom szerve
zetét képezi. 

A nemzedékeken át magunkba szedett tapasztalások, mint az anyag emlé
kezete sznnynyad bennünk. 

Az anyagnak ez emlékezete nélkül egy perczig sem tudnánk élni. 
A kis kölyökkutya sohasem tenné meg első szopó mozdulatát, ha nem élne 

benne az anyag homályos emlékezete a kellemes érzetekrs, melyek ezen eléggé 
complikált mozdulatot követik s mely mozdulat az ősök által kicsiszolt beideg
zési pályákon pereg le. 

Értelmiségünk, fogalomkörünk csak a mi egyéni életünkben aquirált érzeki 
emlékezetképekből épül fel, az igaz, de ezek mögött ott szunnyadnak agy
velőnkben saját tapasztalatainknak mélyen alatta az őseink szerezte dynamikai 
emlékezetképek, a melyek csoportjaival mint új fogalomegységekkel dolgozunk 
tovább. Ez emlékezetképek conclusiói mint érthetlen hajlamok, mondjuk vele
született ösztönök élnek lényünk motoricus sphrerájában, mélyen a tiszta ön
tudat határán alól. 

A psychomechanismus zavarainál megtörténhetik, hogy e szunnyadó haj
lamok, ellentétben a későbbi tapasztalatokkal, vagy ha úgy tetszik, a józan 
észszel, Újból érvényre jutnak egy új korban s meg nem felelő körülmények 
közt. Az elmekórtan csak veleszületett rendellenességeket constatál s a hasonló 
tüneteket csoportokba foglalva, diagnosist csinál. De a degeneratív anthropologia 
mely legfiatalabb tudomány, gyorsan közeledik féltestvéréhez, a psychiatriához, 
e rendellenesség távolabbi okait fürkészni. 

A barlanglakó ember életében szerzett tapasztalatok conclusiói ott vannak 
az idegrendszer sötét méhében, mélyen elrejtve psychomotoricus sphreránkban. 
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Számtalan generáczió újabbi tapasztalatok rétegével borítja mind mé
lyebbre. Szelídebb társadalmi viszonyok más kombinácziókba fűzik a motoricus 
impulsusokat szabályzó agykéreg-sejteket. 

De veleszületett kérgi gyöngeségnél felébrednek az emberben saját eliszo
nyodására barlanglakó ősünk reminiscentiájának motoricus consequentiái 
s mintegy kábálomszerü állapotban, melyet mi elmeorvosok trance-nak neve
zünk - vért szomjuzik. 

Zola Bete humaine-jében megkapó phantasiával ecsetel egy ily embert, 
a ki valahányszor kedvese fehér nyakát látja, bár szereti, vérét kívánja, mert 
elboruló öntudatával felébred benne a l'homme de jadis. 

Mondottuk, hogy a jelenkor embere az ősei által felvett érzéki benyomások 
conclusióit mint új fogalom-egységeket veszi át. 

Természetes, hogy ezen ősrégi tapasztalatokra nem úgy emlékezik az 
ember, mint ha azok saját élményei volnának, csak a kicsiszolt pályákat az új 
fogalomegységek alakulására kapja készen. 

A róka, melynek őseit generácziókon át hajszolták, nem emlékezik vadá
szati élményeire, mint olyan situatiókra, melyekben önmaga volt egykor, de a 
tudata megvan, hogy ily helyzetben igy kell kijátszani az üldözőt. 

Az embernek sincs emlékezete egy elmult lét situatióiról, de e situatiók 
meg kellett hogy előzzék, különben a jelenkor szellemét és a tudomány bármely 
ágát felfogni képes nem lenne. 

A mit a jelenkor csecsemője mint fogalomegységet vesz agykérgébe, 
a midőn például egy előtte mondott szót ismétel, az végtelen sok érzéki emlékezet
képek számtalan viszonylatainak résuméja. 

Kár, hogy nem lehet kísérletet tenni, de meg vagyok győződve, hogy ha 
most egy, a rómaiak idejében született csecsemőt akarnánk felnevelni, annak a 
fejébe ugyan semmiféle professor be nem verné a physika újabb vívmányainak 
-megértését. 

S ha ezen neveltetésünkre bízott gyermek például az emberi nyelv kifej
lésének korszaka előtt született volna, annak hiába mondanánk, hogy papa, 
mama, csecse, az nem lenne képes ezen szavakat ismételni. 

A beszédizmokban szunnyadó innerválási kiejtésképek vagy szóképeknek 
hosszu fejlődési története volt, míg ez innervácziók kicsiszolt pályái ránk szár
mazhattak. Goothe nem teremti meg Faustját, Madách nem írhatja meg az 
Ember tragoodiáját, ha nem vehették volna át, mint új fogalom.egységeket, azt, 
a mit más emberek eszméltek és gondoltak s mely fogalomegységek csak ama
zok eszmélésének legcomplikáltabb viszonyai voltak. 

A psychophysika tudományosan igazolja Madách költői gondolatait: 

Portested is széthullancl így, igaz, 
De száz alakban újolag felélsz, 
S nem kell semmit újra kezdened; -
Ha vétkezél, fiadban bünhödöl, 
Köszvényedet ő benne folytadocl, 
4 mit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, 
Evmilliókra lesz tulajdonod. 

Azon psychomechanikai tünemény; mely szerint az érzéki benyomások 
mind komplikáltabb kombináczióba lépve, új fogalomegységgé alakulhatnak, 
melynek elemei, melynek részletei eltünnek az öntudatból és mely szerint ezen 
kész fogalmak, mint új egységek, adhatók a nyelv közvetítésével másoknak át, 
ez adja meg a kulcsot a társadalom psychéjének megértéséhez és ahhoz, hogy 
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egyes nagy eszmék, felfedezések létrejöttéhez számtalan egymástól különvált 
agykérgek együttműködése öntudatlanul hozzájárulhat. 

Bárha Herbaltnak hiressé vált mondata, mely szerint a társadalom óriási 
öntudatában az egyes ember agyveleje olyan szerepet játszik, mint egy ember 
agykérgén ennek sejtjei, némileg sántit is, mégis el kell ismernünk, hogy -
a fentjelzett psychomechanikai tünemény folytán - létezik egy társadalmi 
psyche. A mi az egyik ember agykérgén, mint egy hosszu eszmetársitási folya
mat végső konkluziója gyanánt épül fel, az a másiknál mint új fogalomegység 
szerepel, melylyel tovább épit. 

Egy államalkotó nagy elme értelmi működésének sem kell komplikáltabb
nak lenni, mint egy névtelen iskolamesterének. A különbség csak az, hogy más 
fogalomegységekkel dolgozik, a melyek keletkezéséről és részleteiről különben 
fogalma sincs, a miként pl. egy gazdag gyermeknek sejtelme sem lehet, hogy 
valamelyik bábuja, mely az ő fantáziájában csak a bábuszobának egyik tagja, -
végső fokozatát képezze egy szegényebb sorsu gyermek fantáziájának, kinek csak 
egyetlen primitív bábuja van, de melynek minden ruhadarabjába egy-egy vilá
got álmodik magának. 

Az egyén eszméinek, gondolatainak első részletei nem a saját agykérgén 
füződtek fogalmakká, készen veszi át másoktól, mint új egységeket s nevezzük 
bár az egyént Rousseaunak vagy Voltairenak, az agymüvelet, melylyel új eszméi 
létesülnek, nem szükségképen komplikáltabb, mint obskurus kortársai, csak 
több szerencsés körülmény összetalálkozása által végső konkluzióra jutott benne 
az, a mi mások agyában nőtt fel. 

Eötvös József: <e A XIX. század uralkodó eszméi» czimű művének egyik 
legszebb gyöngye ez: 

((Az új eszmék varázsereje abban rejlik, hogy - nem újab. 
A psychophysica teljesen igazolja e mondást. 
A millió agykérgeken folyton komplikáltabb viszonylatokba jutó dynamikai 

benyomások - mint a gondolatok elemei --'- mindközelebb jutnak bizonyos 
konkluziókra. A társadalom agykérge egy nagy fölfedezéssel, egy nagy reform
mal vemhes - s nem az egyes emberé. 

Valahol az utolsó fogalomlánczok társulásának meg kell történni, itt vagy 
ott, - az egyre megy. 

Nem véletlenség, psychosociologikus törvényszerüség, hogy minden forra
dalomnak megvannak forradalmi szónokai, szabadságdalnokai. S egy Petőfi 
hiába születik 200 esztendővel ezelőtt, nem tudott volna a szabadságról s nép
jogokról énekelni. 

Hogy is mondja Madách? 

<cNem a kakas szavára kezd virradni, 
De a kakas kiált, merthogy virrad •. . 
A k:or folyam, mely visz vagy elmerít, 
Uszója, nem vezére az egyén, 
Kiket nagyoknak mond a krónika, 
Mindaz, ki hat, megérté századát, 
De nem szülé az új fogalmakat ... • 

A népgyűlés százezrei közt kilenczvenkilencz ezer szörnyen meg volna 
akad~a, ha kívánságainak programmját külön megkérdeznék tőlük egyenkint. 

Es mégis az eszme, melyet senki sem hord magában, mint az egésznek 
psychéje él és érvényesül, miként a vándor daruk V betüje, melynek egyik tagja 
sem képes a i·epülő alakot áttekinteni. · 
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. Ám ringassa magát az ember önhitt gőgje azon tudatban, hogy felfe~e
zései, nagy eszméi az ő saját elmemüködésének szüleményei, a psychomechamka 
lépten-nyomon ráolvassa, miszerint millió agyvelő kölcsöx;i~atásának kellett 
elöre menni, hogy az ő agyában a felfedező gondolatok létreJohessene~. 

A physiologus, a physikus, az orvos, a spekulativ bölcselet müvelőJe legyen 
bármilyen lángész, egy bizonyos ponton meg fog állapodni el~r~haladásában, 
ha teljesen magára van hagyva s könyvek vagy előszó nem nyitJák meg agy
kéregsejtjeiben új eszmetársulások lehetőségét. 

Socialpsychologiai dogmának tartom, hogy mentől inkább_ előrehalad a 
munkafelosztás, annál nagyobb fokot ér el a társadalom phsychéJe, de egyuttal 
annál nagyobb az attractio a társadalom egyes tagjai közt. . 

A társadalom tagjai közti attractio és ezzel az általános műveltség szm
vonala tehát egyenes arányban növeke:lik az erők differencziálódásával. 

Miként az egyes ember agykérgén a felhalmozódott dynamikai benyomások 
emlékképei a különféle látási, hallási képek nem élnek teljes érvényességükben 
külön-külön, hanem összefolynak általános öntudattá, épúgy a társadalom 
egyes tagjainak öntudatai, kívánalmai, társadalmi követelményei ér~_ényesülési~_k
ben az általános társadalmi szellem által gátoltatnak és elmerulnek a koz
tudatban. 

A midőn azonban egy bizonyos felfogás több oldalról lép a köztudatba, 
ereje az egyes felfogások összegének arányában növekedik s ebből igen fontos 
társadalom-psychologiai tünemény következik. 

A közszellem természetesen nem létezhetik elvontan az egyes ember agy
velején kivül, hanem abban foglal helyet s így az ember felfog~sa öntudatl~nul 
a közszellem hatása alatt áll s a mit az uralkodó eszmék ereJének nevezunk, 
az nem annyira logikai erejükből és meggyőző voltukból, hanem inkább azon 
eszmék védőinek és harczosainak számától függ. 

Ezen "socialis autoritás)) erejének nyilvánulásaival lépten-nyomon talál
kozunk. 

A vagy mivel győzünk meg egy vidéki látogatót jobban valami föv~rosi 
nevezetesség becséröl, saját dicséretünkkel-e, vagy azzal, ha a Conversatio~s
Lexikonból felolvassuk neki, hogy milyen nagy elismeréssel vannak még kul
földön is ezen nevezetesség jelentőségéről? Valami nagy dolog látásának tuda
tával fognak onnan távozni. 

Avagy az áhitatos elmerülés, melylyel a Louvre kötermében ezren és ezren 
bámulják a milói Vénust, annak mindenki által érthető szépségében vagy a 
socialis autoritás hatalmában rejlik-e? 

Miért háborodunk fel annyira, ha valaki pl. egy nagy emberünkről, vagy 
egy világhirü müremekröl kicsinylöleg nyilatkozik, nem mert azon műremek 
minden tökélyeit átérezni képesek vagyunk, hanem mert a köztudat elrész· 
letezve él mindegyikünkben s mert a socialis autoritás vak eszköze vagyunk. 

Igaza van Eötvös Józsefnek, a midőn azt mondja, hogy a mit sokan hisz
nek és igaznak tartanak, annak egészen olyan hatása van, mintha té:i:yleg i~az 
volna. Ezért nem is tartom egészen tréfának azon hölgy feleletét, a ki egy szm· 
darab iránt kérdeztetvén, hogy hogyan tetszik, azt mondta: "Nem tudom, 
nem olvastam még a kritikát.>> 

Passiv természeteknél olyannyira dominál a socialis autoritás hatalm~„ 
hogy saját meggyőződésük e mellett teljesen nulla s nem létező dolg<;>~at is 
látnak, ha sok ember létezőnek mond valamit, mint pl. szűz Máriát akut fene
kén s efféléket. 
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Kiilönösen a szépnem az, mely a socialis ~utor!tás hatalma. '.:"latt áll. .. 
Ha egy nő hévvel vitat egy eszmét, többnyir.e biztosra vehe~Juk, hogy kor-

nyezetében vagy kedvencz irói közt van valaki, ki ez eszmét vallJa. . . 
Ugyanaz az asszony, a kit a legmeggyőzőbb érvelés meg ne~ mg~t ab_beh 

hitében, a melyről látja, hogy sokan hiszik, ugyanazon nőnek hiaba ervelunk 
ezen bit mellett ha látja, hogy senkisem hisz abban. 

Ime ismét ~zon szálak egyike, mely qém-ünk zárt egyéniségét a külvilág 
azon alakjaihoz füzi, melyet embertársainknak tanulunk _ösmerni. . .. 

E szálak tudtunkon kivül csalóka játékot üznek velunk. Nem létezb fon
séget raknak bámuló szemeink elött egyes hires emberek m~z<l~.l~~a~ba, nézé
sébe, magatartásába. Ugyanazon sza~~k, melyekben semmi, kulo,x;i?set n~m 
találunk, mélyebb jelentőséget, eredetiseget nyer°:ek oly egyen szaJaban, ki a 
socialis autoritás hatalmával jelenik meg képzeletunkben. , . .. 

Az elkülönzéfl egy a sajátunkat képező öntudattól s egy tarBadalmi koz-
tudattól mégis csak socialpsychologiai fikczió. . . . .. , 

Az ember csak saját önzésével vesz mindebben részt, de a faJ onzese tud-
tán kivül az ö egyéni önzésének alakját vette fel. . , 

S miként lassankint rájön, hogy ujjával nem foghatJa meg a langot, hogy 
magasabb pontról nem léphet le fájdalo~. nélkü!, épÚf!Y .. a -~apasztalás„ által 
megtanulja, hogy a társadalom egyes alakJaihoz lenye kulonboző kedvezo vagy 
kedvezőtlen viszonylatokba jut. .. . . 

Kedvező minden olyan viszonylat, mely fejlődéstörekvésunket elősegiti. 
A hires ember megjelenését akkor is szivesen szemléljük, ha v_~le __ sz~r;riélyes 
érintkezésbe nem lépünk, mert lénye, felfogása, modora a létgyonyor UJ olda
laira tanit bennünket. 

Én nem hiszem azt, hogy egy szép hölgy csak irigységgel n~zbessell: egy 
nálánál még szebb nőt, sőt inkább az önzés gyönyörév,e_l hódol neki, ~e;·t ti:kon 
érzi, hogy képzeleterő hatása alatt ö csak nyer~et az UJ tapasztalatbol es bamu
latos az, hogy milyen hamar értékesiti a szemeivel magába szítt mozdulatokat, 
modort, nézést, mindent. .. , . 

Ezért a nő leginkább az élő kifejezések nézésébe merul el, melyekből ő is 
sajátíthat el valamit, tehát a szépség életnyilvánulásaiban s _innen van, ho~y a 
legtöbb nőnek rendkivül finom itélete van női sz.épségeket illetőleg, de tobb-
nyire vak és közömbös egy élettelen márványszobor szépsége iránt. . 

Bármily jelenet, bármily kép, bármilyen szép mondás csa~ azon VISzony
latból nyer értelmet, melybe saját agykérgünkön az ott eddig felhalmozott 
képekkel jut. E viszonylat természete~en ~~nden .e~~ernél ~á~~.i_;riás. , , . 

Egy ii-ó, a ki férczregényeket gyart, ivet formtJaval k.iadoJan~~ es nemi 
routinnal változtatgatja az ismertebb hös frázisokat, nem is gyam~Ja, bogr ~z 
érzelmek és sejtelmek milyen dicső világába vezeti forró képzelödésu olvasoJat. 
Ő mag& sohasem tudna oda fölszárnyalni. . . 

Az olvasó azt mondja, hogy sohasem talált környezetében senkit, a ki olyan 
urokongondolkozásu » volna, mint az az iró. Természetes, mert a szavakhoz 
fiizött felfogás az olvasó saját fantáziájának szüleménye_ s ez~~l persze r~kon. 

Hiszen ha csak egyetlen szót gondolunk, mely mmdnyaJunk tudatanak 
egy részét képezi, pl. «asztal»: mindannyi képzeletében más-más asztal fog 
megjelenni. Hát még egy regény vagy szinmű olva~ásánál? . .. , , . 

Ha valakit gyönyörünk részesévé akarunk tenm s elvezetJuk öt egy sz~p sz:.n
darabba, örülünk, hogy ö is ép úgy lelkesül, mint mi s dőrén azt hiszs~~' 
hogy ö tényleg részese a mi lelkesedésünk tárgyának s hogy ö épen azt latJa, 
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a mit mi. Feledjük, hogy az egész világ szineivel, alakjaival, barátainkkal ránk 
nézve csak érzékeink állapota, csak érzékeink által van s hogy ezen világnak 
kellemes vagy kellemetlen szervi érzeteink által nyeri színezését s hogy más 
embertársunk egészen más világot lát. 

~en~_yi csalódás _ér minket ezen nagy tévedés miatt azok részéről, a kikről 
azt h1szszuk, hogy telJesen értenek minket. 

Ezen socialpsychologiai törvény számtalan paradox társadalmi tünemény
hez vezet, melyek közül csak egyet óhajtok kiemelni. 
, . .. A hirné_;, a hiress~g alatt valakinek a köztudatLan való felszinre jutását 
ertJuk. Igen am, de e k1magaslás foka nem a személy belső értékétől, hanem az 
eg~_es ~m?e~ek k~pzelet~től függ s ha valaki csak egy hajszálnyit magaslik 
a tobb1 kozül,, ~rn~de~_k1 ez~n egy kimagasló alakhoz füzi saját egyéniségét. 

S ebből UJ előnyok szarmaznak ezen csak egy kicsit kimagasló alakra. 
Először, mert a mit sokan hisznek, az saját socialis öntudatunkban is 

nagyra nő, másodszor, mert cc ém -nek képzelete valamennyi képzet közt a leg
~a:talma~abb l~vé~, ha sze~·en~~énk van azon kimagasló hirességgel valami 
en.ntkezesbe lepnunk, azt onhmságunkból hozzátartozóink és ösmerőseink előtt 
I?eg magasab,bra ~meljük, mert saját magunkat emeljük vele s az illető vezér 
ferfiu lesz, meg mielőtt remélte volna és sejtelme sincs azon idealis alakokról 
melyeket az .ő személye teremt meg az egyes ember képzeletében. ' 

Nem. ~mden ~ornak vannak tényleg nagy emberei, de minden kor társa
dalma csmal maganak nagy embereket psychomechanismusának rendszere 
folytán. 

~ok igaz,ság van a~on.mondásban, hogy nincs ember oly nagy, hogy más 
ne. potolha~na, me:11 i:nmd1~ van val~ki, a ki csak valamicskével is nagyobb, 
mmt tár~ai - a ~obb1~ aztan elvégzi a tömeg psychomechanismusa. 

. A fönemesseget is nem ezen rangosztály, hanem a polgárok hiúsága 
tartJa fenn, hogy annak nobilitásában particzipálhassanak. 

, A társ~dalom e~en psychophysikai törvény folytán az arisztokratizmus 
fele tendál es a momsmusban hegyeződik ki s ezért a legtermészetszerübb, 
legnyug~dalm~sabb ~ormányforma a királyság, mert az emberi természet 
alaptulaJdon.am s somalphysiologiai törvényeken nyugszik. · 
. , ~zen elöadásoi:nban csak egy pár szemét óhajtottam természettudományi 

vilagrtásba helyezm azon szabályos mintáju szövetnek melyet a társadalom 
szervezete képez. ' 

, Mielőtt előadásomat befejezném, még egy támadás ellen óhajtanék a ter
~eszettudományok fegyverével síkra szállni, melyet a szoczialisták a társadalom 
Jelen rendszerének megdöntésére újabban harczba visznek. 

. A szoczialisták ugyanis jogaik igaz és természeti alapon nyugvó voltának 
beb1zonyitására a darwinismust hozzák fel. . 

. Azt mon~ják :. ccA fajok fejlődése világosan mutatja, hogy minden embert, 
~~nt egyforman feJlődőképes egyént kell tekintenünk s számára a tökéletesedés 
kulső lehetőségét egyformán biztosítanunk.» 

A szoczialistá~ n~~ sejtették, hogy épen a darwinismus válhatik legvesze
delmes~bb, ~ ~llen?,~ irany1tott fegyverré, mert hiszen épen a Darwin tana 
rombolJa szet dluzIOJukat az emberek óhajtott egyenlőségéről. A darwinismus 
az egy~nl~~l~n~ég tör~ényének természettudományi megállapitása. 

. , Jlt;frt torődik a fa] a gyengébbek elbukásával? Hiszen az egész szerves 
v1lag elete nem más, mint milliard fakadó egyéniség elhullásával egyes erő
sebbek diadalmaskodása. 

Mentül fejlettebb a társadalom, annál inkább di:fferencziálódottak erői 
s annál nagyobb képtelenség, hogy az erős a gyengével, hogy a futó a sántá
val, hogy a lángész a degenerált emberrel karöltve járjon. 

A társadalom fejlődésének nem lehet bizonyos elméletek által mestersé
gesen irányt szabni. Magától fejlik az, még önmagának gátját is magával hor
dozva az öreg emberek természetes konzervatizmusában, mely a fejlődés gyor
sabb lüktetését hátráltatja. Tehát a világtörténelem nem siet s a végtelenségnek 
elég ideje van. 

Ezen végtelenségben játszódik le, a mit Madách oly szépen fejez ki: 

•Egy százacl, egy nap szinte egyre megy . .. 
Elérecl czéloclat te is, csak azt ne hiclcl, 
H ogy e sártestbe van szoritva 
Az ember ?.árt egyénisége. 
Látácl a hangyát és a méherajt, 
Ezer munkás jár dőrén, össze-vissza, 
Vakon cselekszik, tévei!, elbukik, 
De az egész, mint állandó egyén, 
Együttleges szellemben él és cselekszik, 
Kitűzött tervét bizton létesiti, 
Mig eljön a vég és az egész eláll . .. . » 

5. 

AZ ELEKTROMOS AKKUMULATOROKRÓL. 

Dr. EDELMANN SEBŐ főgymna,sinmi tanártól. 

Mélyen tisztelt hallgatóim! 
Midőn e helyet elfoglalni szerencsém van, engedjék meg mélyen tisztelt 

hallgatóim, hogy figyelmüket az elektro-tecbnikának egy nagy fontosságú, de 
még eddig teljes megoldást nem nyert problemájára irányozzam. E problema: 
az elektromos energiának felhalmozása, akkumulálása . 

Az energia akkumulálásának eszméje nem új. Víznyomású gépeink, a 
szélkazán, a hídlábak és czölöpök * leverésére használt súlyok stb. mindmeg
annyi készülékek, melyek a mechanikai energia közvetetlen akkumulálására 
szolgálnak. Az energia akkumulálásának eszméjét maga a természet nyujtotta. 
Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy tüzelő szereinkben - kőszén, fa stb. a nap
nak hő energiája mint chémiai energia van felhalmozva s azok elégetése köz
ben a chemiai energia ismét mint hő iíll elő , a melyet gőz- és gázmotoraink 
mechanikai energiává alakítanak. 

Az elektromos energia fölhalmozása közvetetlen és közvetett l1ton eszkö
zölh ető . Az előbbi czélra szolgálnak a statikai elektromosság sürítői, minő pl. 
a leydeni palaczk ; az utóbbira az elektromos akkumulatorok. Az elsők a gyakor
lati czélnak nem felelnek meg, az utóbbiak igen. 

A napsugarak hő energiájának akkumulálása abban áll, hogy a növények 

::: A hídlábak, czölöpök stb. leverésére használt sulyok egy több métermázsa súlyu 
vastömeg, mely két faoszlop között mozog s a melyet egy csigán átvonuló kötél segé
lyével több. ember a magasba hu?.va s azután egyszerre elbocsátja, a fölemelt súly he~lj 
~eti ene1:qiá7ában akkumulálva van a fölemelésre forclított munka s azon ütésben, m elyet 
n,z aláeső súly .a czölöp re gyakorol, az akkumulált munka érvényesül. 



64,fi 

·a napsugarak melegítő hatása alatt, a szénsavat felbontják; a széneny (carbon) 
a növényekben visszamarad, míg az oxygén pedig a körlégbe jut. Tüzelő sze
rünk elégetésénél a carbon ismét egyesül a oxygénnel s ez egyesülésnél annyi 
hő fejlődik, a mennyi a szétbontásra szükséges volt. 

Az elektromos energia felhalmozása ehhez analóg s abban áll, hogy az · 
elektromos akkumulatoron át v-ezetett elektromos áram az akkumulator leme
zein (elektrodáin) bizonyos chemiai változásokat idéz elő, s midőn az akku
mulator sarkait vezető összeköttésbe hozzuk, ellenkező chemiai folyamat jön 
létre s ennek folytán elektromos áramot nyerünk. 

Az 50-es évek végén Planté ólomból és kénsavból olyan elemet szerkesz
tett, a mely elektromos áramot csak úgy adott, ha előbb elektromos áramot 
vezetett bele. Ez volt az első akkumulator, a mely azonban kellő méltatásban 
nem részesült. A magneto elektromos és dinamo gépek feltalálásával, az elek
tromos világítás behozatalával azonban az akkumulator-rendszer is új életre 
ébredt és Planté, ki első kisérlete után visszavonulva, akkumulatora tanul
mányozásával foglalkozott, 1879-ben lépett fel javított akkumulatorával tanul
mányának és kisérleteinek eredményét egy leirásban közölvén. 

Planté közleményei és kisérleteinek eredménye az elektrotechnikus világ 
figyelmét felkeltette. Akkumulatorában mindenki az elektromos energiának 
gyűjtő és szállitó eszközét látta, a mely a legközelebb jövőben nagy szerepre 
van hivatva. Az első lázban annyira vérmesek voltak a remények és az akku
mulatoroktól akkora feladat megoldását várták, a melyre talán soha sem lesz
nek képesek. Azt hitték - s nem egy laikus napilap egészen komolyan tár
gyalta is - hogy az akkumulatorok feltalálása folytán az elektromosság ép 
úgy kereskedelmi czikk lesz, mint a petroleum s a mint a napi szükséglet 
ebből, úgy abból is a (( bolt»-ból lesz naponkint beszerezhető s hazaszállítható. 
Magam is beszéltem egy úri emberrel, a ki - olvasván az akkumulatorokról -
lakásának elektromos világítására akart is egyet szerezni, a melyet azután egy 
nagy ·Leclanché elemmel töltött volna! 

Nem első eset, hogy valamely találmány értékét túlbecsülik s nem első 
eset, hogy a vérmes remények meghiusulása elfogulttá tesz. Igy történik itt is. 
A kik csalatkoztak túlcsigázott és indokolatlan várokozásaikba, akkurnula
tor etlenesekké lettek s maguk az elektro-technilmsok is két táborra szakadtak. 

Tíz év munkája és tapasztalata tisztázta a fogalmakat s ma már bebizo
nyított tény, hogy teljesen megbízható, absolute nyugodt fényű és gazda
ságos elektromos világítás berendezése - folytonos áramú dinamókkal -
akkumulator telep nélkül nem is képzelhető. Ez állításomnak talán leg
erősebb argumentuma az, hogy a nevezetesebb külföldi akkumulator-gyárak 
annyira el vannak halmozva megrendelésekkel, hogy egy pár évig újabb meg
rendelést el sem fogadnak. 

Nem lehet czélom itt az akkumulatorok fejlődésének minden egyes phasi
sát s a száz és százféle szabadalmak minden egyikét részletesen tárgyalni. 
Feladatomul csakis annyit tűztem ki, hogy igent. hallgatóimnak az akkumu
latorok mibenlétéről s azok rendeltetéséről tisztes fogalmat nyújtsak. Azt 
hiszem e czélomat elérem, ha a Planté- és Faure-féle alap-typusokat s az 
utóbbin alapuló selmeczbányai - tehát magyar találmányú - Farbaky
Schenek-fele akkumulatorokat mutatom be. 

Az elektromos akkurnitlatorok oly készülékek, a melyeket az elektromosság 
felhalrnozására, összegyűjtésére és szállítására használunk. Ezen feladatuknak 
az íJ.kkumulatorok azon chemiai változások alapján tes~nek eleget, a mely 

változásokat az aklmmulatorok lemezei - elektródái - :megtöltésök és kisü
tésök közben szenvednek. E változást polározodásnak nevezzük és abban áll, 
hogy az akkumulatoron átvezetett - töltő - elektromos áram, a lemezek 
között levő folyadékot (elektrolyt) - a mely rendesen hi~tott k~n~av, - fel
bontja s a szabaddá lett részek a lemezeken maradando chem1a1 valtozást 
létesítenek. A fölhasznált elektromos energia tehát a lemezek átalakult állapo
tában mint chemiai energia halmozódik fel, a mely ismét rendelkezésünkre 

l. ábra. Ólomlemez a Planté-féle akku
mulatorb61. 

J. ábra. A Planté-féle akkumulator három 
ólomlemezének egybefoglalása. 

elektromos energiává alakul, mihelyt az akkumulator vezető sarkait össze
köttetésbe hozzuk. Valamint általában, úgy itt is az energia átalakulásánál a 
befektetett energiának csak egy bizonyos (60-80%) részét nyerjiik vissza értéke
síthető állapotban. 

A visszanyert értékesíthető energia rnennyisége és kíválóképen a.z akkumu
lator tartóssága az a két .főszernpont, a melyből az akkumulator jóságára kö
vetkeztetést vonunk. 

Egy kisebb Planté-féle akkumulator szerkesztésére vegyünk három egyenlő 
alaku (1. kép) ólom lapot, melyek mindegyike az áram be- és kivezetésére 
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szalagszerű meghosszabbítással van ellátva. Helyezzük ezeket egymás mellé 
úgy, hogy a középső lemez vezető szalagja az egyik, a két szélsőé pedig a má
sik részre essék s ez utóbbiakat forraszszuk össze. Hogy a lemezek érintkezésbe 
ne jöjjenek, tegyünk közéjük - forró paraffinban főzött - 0·5 cm. vastag 
pálczáka,t s azután ~z egészet 2-3 kaucsuk-gyűrűvel vagy guttapercsával 
egyesítsuk (2. kép). Allítsuk az egészet 250/o-os higitott kénsavba s Planté
rendszerű akkumulatorunk kész. Ez az akkumulator még elektromos áramot 
nem ad, és befogadni sem tud. Erre elő kell készítenünk vagyis - Plante 
szerin1r - formálnunk kell. A Planté-féle formálás a következő: kössük össze 
a középső lemezvezető szalagját két Bunsen-elemből vagy két megtöltött 
akkumulatorból álló telep positiv s a két szélsőt ugyanannak negativ sarká
val.* Vezessünk így az akkumulatorba gyenge áramot - hogy erős pezsgés 
ne történjék - több napon á~ naponkint többször megfordítrn a töltő áram 
irányát s a töltés idejét 1/ 4 óráról 1 órára emelve. Az aklrnmulatort minden 
egyes töltés után ki kell sütni, de az utolsó töltés éjjelre bennhagyandó. 
A töltés ideje napról-napra növekedhetik, s ha az akkumulator eléri tehetsé
gének maximumát, nem szabad többé a töltő áram irányát változtatni hanem 
a középső lemez állandóan a töltő telep + sarkával k

0

ötendő össze. 'Ez lesz 
azután az akkumulator + sarka. 8-10-14 napi formálás után az aklmmu
lator kész. 

Miért nem működik az akkumulator az összeállítás után azonnal s miért 
szükséges a hosszadalmas formálás? Hogy e kérdésre megfelelhessünk, tekin
tetbe kell vennünk a chemiai folyamatot, a mely a töltés alatt az akkumula
torban végbemegy. A töltő áram az akkumulator higitott kénsavából vizet 
bont; a középső(+) lemez felületén oxygen, a két szélsőn(-) hydrogen válik 
sza~addá. Az elsőnek feladata a lemezt ólomsuperoxyddal vonni be, az utóbbié 
pedig a szélső lemezeket tiszta szivacsos ólommá reducalni. E chemiai hatá
sok elfogadására az ólomlemez csak igen kis mértékben alkalmas és a fel
~zin~~. ~z említett rétegek csak parányi vastagságban képződnek. A pihenés 
es kisutes alatt a lemezeken ólomsulfát képződik s a következő töltésnél az 
ólomszulfát . a + lemezen ólomsuperoxyddá, a negatívon pedig szivacsos 
ólo~má, alakítta~ván, a chemiai hatás az ólom felszínére is átmegy és erősebb 
activ reteget kepez. A hosszadalmas formálás tehát mindenekfölött azért 
szükséges~ hogy az ólom felszíne kellő mélységig likacsos, a cbemiai hatások 
elfogadásara alkalmas legyen. 

A formálás gyorsítására a lemezeket később maga Planté salétromsavban 
áztatta, mielőtt a czellába helyezte és formálta volna. Az akkumulator formálásá
n~k egyszerű.sítésére és rövidítésére való törekv~s sokféleképen talált megoldást. 
Mmdezeket itt elősorolni nem czélunk, megemlítjük azonban, hogy az általunk 
most összeállított kis Planté-féle akkumulator lemezei is salétromsavban vol
tak áztatva, s ha a töltő áram kizárásával a galvanometert csatolom csak be, 
a tű ellenkező irányu kitérése mutatja az akkumulator által visszaadott elek
tromos áramot. Megvizsgálva a lemezeket a negativ lapok felületén világos 
szürke szivacsos ólmot, a positiven barna superoxyd réteget látunk. 

. * Az ' akkumulator sarkfeszültsége a formálás alatt csakhamar 2 Voltra emelkedik 
s illlvel egy 20 cm. magas és 0·24 Ohm belső ellenállásu Bunsen-elem elektromotorikus 
ereje 1 ·9 voltra tehető, mivel továbbá a formáló telep sarkfes?.i.iltségének legalább 1 /n-dal 
nagyobbnak kell lenni, mint a formálanéló akkumulator telepe, azért kell két egymásután 
csatolt Bunsen. 
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A Planté-féle hosszadalmas és mesterkélt formáló mód arra indította 
Ji'auret, hogy az elektrodákul szolgáló lemezeket már előre - mielőtt tömbbé 
egyesítette volna - olyan ólomvegyületekkel vonja be, _a melyek~ől elektro
lytikus úton a tiszta ólmot szivacsos alakban könnyen kiválaszthatJa. 
· Faure-féle kis akkumulator szerkesztésére az előbbihez hasonló három 
ólomlemez mindkét oldalát miniumból és 100/o kénsavból készített sűrű 
festékkel vonjuk be, azután a lemezeket nitrát-papirba burkolva, ép úgy mint 
előbb, egyesítjük, 250/o kénsavba merítjük és formáljuk. A minium (Pb:,,04) 

ólomvegyület, melyből a formáló áram a positiv sarkon ólomsuperoxydot a 
negativon pedig tiszta szivacsos ólmot választ ki. Faure eljárásáYal n~~csak 
azt érte el, hogy a formálás egyszerűbb és rövidebbé válik, hanem a mmmi;n: 
ból elektrolytikus úton előállított elektrodák porozussága folytán a chemrni1 
hatások iránt igen fogékony nagy felületet és jelentékeny activ tömeget, ka
pott· miért is az akkumulator kapacitása sulyához sokkal kedvezőbb arany
ban 'áll mint a Planté-félében. Faure módszerének életrevalóságát mi sem 
igazolja' jobban, mint az a számtalan szabadalom, a melyet utána az akkumu
lator-készítők szereztek, de a mely szabadalmak mindegyike megegyez a 
Faureéval abban, hogy az ólomon kívül kész ólomvegyületeket alkalmaz. 
Ezekben az ólomlemez, keret vagy rács szerepe tisztán az áramvezetés, ,az 
activ működés pedig a töltőanyagé. Mielőtt áttérnék a Farbaky-Schenek-fele 
akkumulatorok ismertetésére, hogy ezek előnyét mások felett jobban meg
értsük, szükségesnek tartom röviden azon chemiai folyamatot ismertetni, a 

-mely az akkumulator töltésénél és kisütésénél végbe megy. 
A tökéletesen formált és megtöltött akkumulator : 

(-) Pb H 80 Pb02 (+) 
(neg. elektrod.) 2 4 (pos. elektrod.) 

A kisütő áram felbontja a R 804-et s - sarkon szabaddá lett 804 a 
Fb-al Pb804-én egyesül: Pb+H2S04=PbS04+2H; a szabaddá lett 2H, a 
mely máskülönben polározás által ellenirányu áramot indítana, a posi~iv 
lemez ólomsuperoxydjától elvon egy úton oxygént s azt PbO-á redukál.Ja: 
Pbü2+2H=Pb0+H20. 

Ujra töltésnél (4. kép) a töltő áram a higitott kénsavból vizet H2U bont, 
melynek hydrogénje redukálja a negativ lemez Pb804-át PbSU4 + 2H= 
H2804 + Pb; oxygénje pedig a positiv lemez PbO-jához szegődvén, azt ismét 
PbP2-á változtatja: Pb0+0=Pb02 • Ha kisütés után az akkumulator huza
mosabb ideig töltés nélkül áll, akkor a positiv lemez PbO-ja a még készlet
ben levő hydrosulfáttal szintén Pb804-á egyesül; ez pedig az időközben kép
ződő ólomhydroxyddal (PbH20 2) egyesülve képezi a positiv lemezekre annyira 
káros hatásu bazikus ólomsulfátot (Pb2H20 2804). 

Az akkumulatorban végbemenő chemiai folyamatok legegyszerűbb képe 
ez, a melyet a helyi működés egy kissé complical. Az előadott elmélet szerint 
lüsütés alkalmával az Pb804 képződésére kénsav használtatik fel, megtöltés 
alkalmával pedig az ellenkező okból kénsav lesz szabaddá; első esetben tehát 
az aklmmulator savának O/o-a esik, az utóbbiban emelkedik. A savsürűség vál
tozása az areometerrel észlelhető, s így a kisütés és töltés ellenőrizhető . 

Midőn 1885-ben a bécsi udvari szinházak elektromos világitását elha
tározták, több előkelő (Electr. Power-Storage Londonból; Regnier Párisból; 
Monier Schweitzből, De Callo Bécsből) külföldi akkumulator gyáros mellett, 
.Farbaky és Schenek selmeczi akad. tanárok is felkérettek, hogy a Yersenyre 



akk~mulatomkkaljelenjenek meg. A fényesen, csaknem luxussal kiállított kül
fold1 akkumulatorok mellett szerényen huzódott meg egyszerű külsejében a 
a magyar akkumulator, a mely a több napig tartó mérés után a szakértök 
egyhangú .vél~ménye szerint mii:t győztes emelkedett ki fényes társai közül. 
A, Burgszmhazban 540 darab ilyen akkumulator működik; mindegyiknek 
sulya 300 kg., a melyből 200 kg. az elektrodokra esik. 

A Farbaky-Schenek-féle akkumulatorok Faure rendszer.re szerint készül
~ek, jele~tékeny módosítással. Az elektrodák öntött ólomrácsok, s a positivek 
es negativok nemcsak vastagságra, hanem alakra is különbözök. A negatív 
keret héz~g~i ~-é~yszögletes~k (3 .. kép) , míg a positiven a hézagok bordái egy
má~ba _vago koroket (4. kep) kepeznek s a csillagalakú nagyobb nyílást több 
apro tojásdad alakú veszi körül. A negatív lemezek vastagsága 5-8 mm„ a 

A 

3. ábra. A Farbaky-Schenek-féle 
akkumulator negativ lemeze. 

4. ábra. A Farbaky-Schenek-féle akkumulator pozitív 
lemeze. . 

po.si!ivek~ ~-10 mm. Amazok töltő anyaga tiszta mínium, emezeké pedig 
~m.mm es olomge!ét ~.ev~réke. Ho~ ~z activ massa lehetőleg likacsos legyen, a 
toltö anyaghoz aprora orlott horzsakő es koaks kevertetik. A horzsakő koaks stb 
mely. különben, e~ész indifferen~ anyag, a midőn az activ massa likacsosságát 
eme~~' i;iagy mertekben elősegíti a hydrosulfát diffusióját s így közvetve azt 
~sz~oz.~1, hogy a potential állandóbb és a capacitás nagyobb. A finoman őrölt 
~s Jol osszekevert anyag higitott kénsavval kevertetik, de csak annyival, hogy 
ep~n n~dves legyen. Az elkészített massát, a vízszintes alapra fektetett keret 
nyilás.a1ba egyenletesen elosztják s azután lapos felületű vaskanállal bele
ny?mJá~, ve1:egetik és simitgatják keresztben és hosszában mindaddig, míg a 
felulet sima es nedvessé_ nem válik, azaz míg nem izzad. Ezután megfordítják 
a keretet s hasonlóap. Járnak el a másik oldalon is. Ugyanazon kereten az 
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eljárást 2-3-szor ismételik, azután a keretet élére állítva magára hagyják 
2-3 napig, mialatt a massa teljesen kiszárad s a keret bordáihoz. hozzá tapad. 
Ekkor a positiv lemez apró tojásdad nyilásaiból a massát eltávolítJál~. jl. tapasz
talás ugyanis azt mutatja, hogy a töltés és kisütés alkalmával a pos1tiv mass~_a 
térfogatváltozást szenved, s ha a nyílás bordái nem engedhetnek a térfogatno
vekedésb~l származó nyomásnak, az egész keret csakhamar tönkre megy. 
A Farbaky-Schenek-fél~ <1góth rácsos1> elektrodákon az apró üregek felé ter
jedhet a borda, miért is e keretek tartósabbak. Mindkét keretben a nyílások a 

ö. ábra. Hét lemezes Farbaky-Schenek-féle akkumulator. 

közép felé szűkebbek, hogy a töltő anyag kihullása megakadályoztassék. -
A teljesen kiszáradt keretet azután háromszor egymásután más-más sűrű
ségű higitott kénsavban áztatják 12-24 óráig. Ez áztatás czélja az, hogy a 
massában ólomsulfát képződjék, a mely a lemezeket szilárdabbakká teszi s 
a melyből a formálás alatt ólomsuperoxyd, illetőleg ólomszivacs képződik. 
A kész lemezek ezután tömbbé egyesíttetnek. E_ végből páratlan számú 
lemez (egygyel több -, mint +) vétetik és úgy helyeztetnek egymásra, hogy 
mindig egy negatívra egy positiv következzék; a negatív lemezek vezető rúdjai 
az egyik, a positiveké a másik végén állnak ki s mivel a negatív lemezek 
száma nagyobb, a két szélső lemez negatív lesz. A lemezek forró paraffinban 
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főzött 5 mm. vastag fácskákkal választatnak el s vezető ágaik egy-egy 1- (ÍOT
dított T) alakú erősebb ólomrúdhoz forrasztatnak, melynek fölfelé álló osz
lopa a szorító csavar fölvételére szolgál. Mivel továbbá semmi módon sem 
kerülhető ki, hogy a positiv töltelék idővel poralakban vagy kisebb-nagyobb 
darabokban ki ne hulljon a rácsból, ha pedig a kihulló rész a positiv és nega
tiv lemez közé szorul, rövid zárást s így kisütést okoz, e végből a Farbaky
Schenek-féle akkumulatorokban, a positiv lemezek egészen nitrát-papirba van
nak burkolva. 

A paraffinban főzött pálczácskák kihullását és a tömb szétesését aka
dályozzák a guttapercsa keresztkötések (5. kép). 

A kész akkumalator tömb-ólommal és paraffinben főzött vékony deszká
val bélelt faedénybe helyeztetik és 250/o kénsavval megtöltve formáltatik. 
Van szerencsém itt félig és egészen formált negativ és positiv lemezeket be
mutatni, a melyeken a szivacsos ólom és ólomsuperoxyd-képződés igen szépen 
látható. 

A Farbaky-Schenek-féle akkumulatorok, melyek 1885-ben oly fényes dia
dalt arattak, ma is verseny képesek; számos tekintélyes szakértő . nyilatkozat 
méltatta azokat, s a szerzők főtörekvése, az említett időtől ezen akkumulatorok 
tartósságának emelése volt. Harmadfél éve foglalkozom az akkumulatorokkal ; 
GO elemből álló telep áll rendelkezésemre, a melyet a lehető legkülönbözőbb 
czélokra használok és csak teljes megelégedéssel és elismeréssel szólhatok 
működésökről. 

Megismervén az akkumulatorok szerkezetét, lássuk most czéljokat és 
működésöket. 

Az akkumulatorok czélja az elektromos energia összegyűjtése vagy egy 
áramkör szabályozása. Az elektromos energiának előállítására dynamogépeink 
szolgálnak, melyeket gőz-, gáz- vagy vízmotorokkal hozunk működésbe s a 
melyek a hajtásulua fordított energiának 80-850/o-ját elektromos energiává 
alakítva adják vissza. A kapott elektromos energiát igen különböző czélokra 
használhatjuk fel; legnevezetesebb s minket is leginkább érdekel ezek közül 
az elektromos világítás. 

Városok, városrészek, egyes mulatóhelyek, vendégfogadók és szinházak 
elektromos világítására központokat állítanak fel. Itt helyezik el a szükséges 
motorokat és dynamókat s innét vezetik az elektromos energiát a fogyasztás 
helyére. A fogyasztás mértéke az említett helyeken nagyon változó ; nappal 
semmi vagy alig valami, az esti órákban pedig a maximumra emelkedik; színi
előadáson egyes jelenetek megvilágítására, a rendes világításnak 4-5-szöröse, 
sőt még több is szükséges. A berendezésnek - ha aklmmulatornincs - olyan 
méretünek kell lenni, hogy a fogyasztás maximumát túlterhelés nélkül bírja 
fedezni. Nagyszabásu gépeket állítunk fel, hogy az energia olcsóbb legyen; 
de csalódunk, mert ha ily gépek nem teljes erővel, hanem munkaerejök 1/io-ed 
vagy 3/2i,-ed részével dolgoznak csak, energiájuk 500/o, sőt 100%-kal drágább. 
S ez a nagyon változó fogyasztás mellett nem kerülhető el. 

Ilyen berendezéseknél, hogy a szolgálat biztos legyen, a működő gépeken 
kívül mindenkor kell tartalék-gépnek is készen állani, hogy azon esetben, ha 
a gép felmondaná a szolgálatot, az elektromos világosság egyiptomi sötétséggé 
ne legyen. A tartalék-gép fentartása is költséggel jár. · 

Bármilyen tökélyetes legyen is a mótor, mozgása mégsem teljesen egyen
letes, s mivel a gép tengelyéről az átvitel a dynamóra ezt az egyenlőtlenséget 
mindig fokozza, a dynamo fegyverzetének mozgása sem teljesen egyenletes, s 
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így a kapott elektromos áram is hullámzó, a mi azután, a l~mp~k kelJen;ietlen 
lobogását okkozza. Közönséges motorok, a melyek~t i::ias cz~lr~ ~s„hasznah;nk, 
a czélnak épen nem felelnek meg, s hogy csak nemileg kielegito eredmen~t 
kapjunk, a legszabályosabb önszabályozóval ellátott drága motort kell besze~ezm. 
Ha akkumulator-telep van, akkor kisebb és közönségesebb , mótor, kis~bb 
dynamo is elégséges. A mótor folytonosan teljes. erővel - .. tehat a legol~so~
ban - működhetik s a termelt áramból az, a m1 az áramkorben nem szukse
ges, az akkumulatorokban felhalmozódik s később, midőn a s~i~ks~glet a dynamo 
áramát meghaladja, - érvényesül. Nem forog fenn a sotetseg veszedelme 
sem, mert ha a gép bármi okból felmondja is a szolgálatot, „az ~k~ur:iulatoro~ 
világítanak tovább. S mivel az akkumulatorok az áram feszult~eget mgadozm 
még akkor sem engedik, ha a gép járása nem egyenletes, a lampák lobogása 
sem következhetik be. · 

Mivel továbbá akkumulatoros berendezéseknél a mótor éjjel-nappal egy
aránt dolgozhatik, a kazán naponkénti új fűtésére szükséges a?~~g is ,m~g
mµ,rad. Nagyobb kazánoknál, ha azok naponként cs~k néhány or~1g ,mükod_
nek, a fűtésre szükséges anyag az egész fogyasztasn'.1k 30:-50 /o-~t ~e~z1, 
mindenesetre jelentékeny összeg!* Járómüvek, vasuti kocsik megvilágitasa 
akkumulator nélkül nem is képzelhető. 

Nagyon fontos és igen háladatos az akkumulatorok alkalmazás~ ott, ~?l 
vízerő vízesés áll rendelkezésünkre. A vízművek szakadatlan és olcso munkaJa 
az akkumulatorokban összegyűjthető s tetszésszerinti időben világításr~, m~
torok hajtására, galvanoplasticai czélokra, fonasztásra stb. felhasználhato. 
12 db. kisebb (9 kilo) Farbaky-Schenek-féle akkumulatort hoztam ma
gammal, hogy azok működését egy-két példában bemutassa:n. J_ilzek az akk~
mulatorok a szombathelyi főgymnasimum elektromos telepen tolte_tte~ ~eg ~s 
töltve szállíttattak ide. Miután a megtöltött akkumulator elektrommdit~ ei:eJ~ 
2 V.-on felül áll, ha egymásután csatolok közli.lök 11-et, 22 V. f;iszults.egu 
áramkört nyerek. Kisütheőtk 4-5 Ampere inter;sitással .s így az aramkorbe 
8-10 db. 20 V.-os (a 0·5 A.) lámpa csatolhato. Capac1tasuk 40-50 HA. 
lévén, az említett lámpacsoport 8-9 órán át működésben tart_!iató. T~do,k 
ez áramkörrel kisebb íves fényt bemutatni, 1 mm. vastagságu vasdrotbol 
50 cm. hosszúságot megolvasztani, rézg.álicz oldatból i::éh~ny per~z ~latt i:ezet 
kiválasztani, motorokat mozgásba hozm, s így mechamka1 munkat vegezm. 

Engedjék meg még, hogy lehetőleg röviden ~gy akkumulator-telepnek 
világitásra való berendezéséről és kezeléséről szólJak. Legyen pl. valamely 
épület 100 db. 16 norm. gyertyafényü izzólámpával megvilágítandó. ~ czélra 
100-voltos ' lámpákat választunk s így 100-voltos feszültségü áramkorre va,n 
szükségünk. Minthogy egy aklmmulator sarkfeszültsége átlag 2 vo~~· tehat 
szükségünk van legalább 50 db. akkumulatorra; de a zárt áramkorben ,a 
feszültség alább száll s a vezetők ellenállása folytán 52 ~?· ak.~mmulatorbol 
álló telepre és néhány (2-3) tartalék-akkumulatorra van szukségunk. Az 52 db. 
akkumulatort egymásután csatoljuk. 

Egy 100-voltos és 16 norm. gyertyafényű lámpa átlag 1/~ amper-.áram~t 
fogyaszt, s így ha minden lámpa ég, az akkumulatoroknak 50 amper mtens1-

~' Mindezekből látható, nagy akkumulatoros berendezésnél 1. észszerűbb a mo~o~·
berendezés kihasználása; 2. maga a berendezés jelentékenyen olcsób~ s, a megt~kar~~as 
födözi a telep beszerzés költségét; olcsóbbá teszi a motorb,erende~es ,es fentart~s, kolt~ 
ségét; annyira egyszerűsíti a használatát, hogy annak kezelese akarhanyszor rab1zhato 
olyan egyénre, a ki nem szakértő s nem is gépész. 
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tásu áramot kell szolgáltatni. Egy kilo elektroda súlyra · 2/s ampert szá
mítva, olyan akkumulatorokra van szükségünk, melyek elektrodáinak súlya 
75 kg. Az akkumulator-telep töltésére mellékzárlatu dynamot szerzünk, a me
lynek sarkfeszültsége 2·5 X 52 = 120 rnlt. Mivel az említett aklmmulatorok 
töltésére legfölebb 38 amper intensitásu áramot használhatunk s ez 130 volt 
feszültség mellett 4940 wattot tesz, mivel továbbá egy lóerőre körülbelül 
540-550 watt kerül a ha,sznosítható áramkörbe, a beszerzendő gözgépnek 
9 lóerejűnek kell lenni. 

Hogy a vezetékben hőfejlődés folytán áramveszteség ne következzék be, 
tekintetbe kell vennünk, hogy 100 meter hosszuságon belül a vezető kereszt
metszetének minden négyzet millimeterére legfölebb 1 amper intensitást szá
míthatunk. Az 50 amper vezetésére tehát legalább 8 mm. átmérőjű rézsodrony 
szükséges. Az elágazásoknál az előbb említett szabály szerint -választjuk a sod
rony vastagságát. 

Feltétlenül szükséges minden egyes áramkörben az ólombiztosító, továbbá 
a töltő áramkörben egy önműködő kicsatoló, intensitás-mérő és voltmeter. 

Az akkumuiatorok capacitása, vagyis az az elektromos Gnergiamennyi
ség, a mely bizonyos sulyú akkumulatorban felhalmozható és belőle kivehető, 
igen különböző és nagyban függ 1. az akkumulator szerkezetétől , 2. a töltő és 
kisütő áram intensitásától 3. a lemezek vastagságától és 4. az akkumulator sav 
sűrüségétől. Capacitas tekintetében alig találunk akkumulatort, a mely a 
Farbaky-Schenek-féléket megközelíthetné; mert míg a legtöbb akkumulator 
kapacitása egy kiló elektródos súlyra 4-6 óra amper, addig az említetteké 
6-9 óra amper. E tekintetben saját méréseimre hivatkozhatom és állíthatom, 
hogy az itt levő akkumulatorok 9 óra ampert adtak. Csak 7 óra ampert véve 
számításba, a 75 kiló sulyú akkumulatorok capacitása 7·75 = 525 óra . amper 
le~nd s így 50 amper intensitásu áramot 101/ 2 óráig adnak 50/o potential esésig. 
Világos, hogy 10 amperes óraáram.ot 5-ször ennyi (521/2 óra) és 1 ampereset 
50-szer ennyi (525 óra) ideig szolgáltathatnak. 

Gondatlan és könnyelmű kezeléssel, a legjobb aklmmulator-telepet is a 
legrövidebb idő alatt tönkre lehet tenni; ellenben egy kis akarattal, lekiisme
retességgel és kevés szakértelemmel, évekig működhetik minden fönnakadás 
nélkül. Páratlan az a könnyelműség és tudatlanság, a melylyel egyik-másik 
helyen, az akkumulatorokat kezelik, s ha ilyen barbar kezelési mód mellett a 
telep idő előtt tönkre megy, még a gyárakat hibáztatják és azokat igyekeznek 
disqualificalni. Számos és szégyenletes példákat tudnék ennek illustrálására fel
hozni. Az akkumulator-telep kezelésében ügyeljünk arra: 1. hogy a telep száraz 
helyen és az egyes elemek egymástól gondosan el legyenek szigetelve ; 
2. a töltő és kisütő áram intensitása, a gyárostól megszabott határt, 
soha át ne lépje; 3. igyekezzünk a savsürüségét normalis állapotban tartani; 
4. soha se hagyjuk az aklmmulatort teljesen kisütött állapotban, mert ekkor 
bazikus ólomsók képződnek, s az akkumulator feltétlenül tönkre megy. Fon
tos dolog, hogy időről-időre a telep egyes elemeit is ellenőrizzük. E végre 
szerezzünk egy kis (2-voltos) izzó lámpát s ezzel hetenkint legalább kétszer 
vizsgáljuk meg minden egyes akkumulatornak a sarkfeszültségét, de akkor, 
midőn a telep már a kisütés határához közeledik. A kis lámpa szénfonalának 
vezetőit kapcsolatba hozván az akkumulator sarkaival, legalább vörös izzásba 
kell jönnie. Ha ez nem történik m.eg, akkor a kérdéses akkumulatort a soro
zatból eltávolítjuk s helyébe a tartalékból helyezünk. A hibás akkumulatort 
rögtön kezelés alá kell venni. Erre nézve a gyárosok utasitást adnak. · 

l. 
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Bár kétségtelenek a jó oldalak, melyeket az akkumulatorok világítási be
rendezésekben nyújtanak, mégis akadnak elegen, a kik ilynemü berendezések
ben az akkumulatorokat mellőzik. Ezen ellenszenv okául felhozzák, hogy az 
akkumulatorok tökéletesítésén éveken át alig történt valami, hogy több eset
ben felmondták a szolgálatot s főképen hogy rövid életűek. 

Az akkumulatorok problemáját amúgy is csak főbb vonásaiban tárgyaló 
előadásomat nem fejezhetem be, mielőtt ezen ellenvetésekre ne válaszolnék. 
Igaz, hogy Planté és Faure óta az akkumulatorok javitása nincs arányban a 
kifejtett munkával és igyekezettel; de meg kell jegyeznünk, hogy ennek oka 
nem a lehetőségen, hanem inkább azon múlt, hogy téves úton indultak. Az 
akkumulator sulyának leszállítása, a kisütési és töltési áram intensitásának 
emelése volt a jelszó s mindenki ezek elérésére törekedett. De hát a természet 
erői csak bizonyos határok között engedelmeskednek és a természet törvényeit 
kijátszani nem lehet. Az akkumulator capacitása, a kisütési és töltési áram 
intensitása (bizonyos határon túl) az akkumulator tartósságával fordított 
arányban áll. A nagyon erős töltési áram a negativ, a túlerős kisütési áram a 
positiv elektrodát teszi tönkre. A positiv massa porhanyóvá lesz és kihull, a 
negativ pedig karfiolszerűleg kidudorodik. A keretek elgörbülnek, összeszakad
nak, rövid zárlat következik be s az akkumulator tönkre ment. Sok százezer 
forint elpazarlása tanított meg bennünket erre! 

Kétségtelen, hogy akkumulator-telepes világítás is felmondhatja a szol
gálatot s fel is mondta, de a ma.i akkumulatorokkal ez csak ott következ
hetik be, a hol a kezelés lelkiismeretlen. Ha megtartjuk a már említett szabá
lyokat, nem. leszünk ilyen meglepetésnek kitéve és akkumulatoraink sem lesz
nek rövid életűek. 

A figyelemért - melylyel megajándékozni kegyesek voltak, - fogadják 
hálás köszönetemet. 
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