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Vándur·gyütés Nunkálatai. 



I. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERlVIÉf::lzjETVIZSGÁLÓK 
VÁNDORGYÜLÉSEINEK ALAPSZABALYAI. 

I. §. Czél. 

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

2. A vándorgyűlés alkalmat nyujt, 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 
buvárlat eredményeit általában kölcsönösen ismertessék, hogy igy egymásra 
és együttesen a nagy közönségre hatva, ama tudományokat népszerűsítsék. 

U. §. Eszközök. 

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

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

6. A gyűlésen képviselt tudományoknak megfelelőleg a vándorgyűlés 
következő három csoportra oszlik : 1. orvos-sebészi csoport, 2. természettudo
mányi csoport, 3. társadalmi s gazdasági csoport. 

6. A gyűlésen tartott értekezéseket a u Munkálatokbam közli és terjeszti. 

III. §. Gyülések. 

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

IV. §. Tag-ok. 

7. A vándorgyülés 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 ulYiunkálatok» -at, a <•Napi Köz
lönyti>-t, helyiratot s egyéb kiosztásra kerülő nyomtatványokat; az utazás, 
kirándulások stb. kedvezményében részesülnek. · 

1* 
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\ ". §. Szervezet. 

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

VI. §. Vagyon. 

11. A vándorgyűlés vagyonát: 1. a tagsági dij ak ; 2. a vándorgyűlés 
eladott nyomtatványainak beszedett árn s 3. nagylelkű adakozóknak pálya
kérdésekre 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, 
a mennyiben további működésének folytatása által az állam, vagy a gyülési 
tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik , s a fel
füg~esztés utá1!- elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg 
f~~ ~s osz~attatik, v~gy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására, 
kulonbem feloszlatas terhe alatt köteleztetik. 

* * * 
33.79~. sz. Lá~ta a. I?agyar kir. belügyminiszter oly megjegyzéssel, hogy 

~z. a~apsz~b~lyok modos~tasa!. ~z .egyl~t feloszlása s ez esetben vagyona hova
forditasa irant hozott kozgyules1 hatarozatok foganatositásuk előtt a m kir 
belügyminiszteriumhoz felterjesztendők lesznek. · · 

Budapesten, 1881. évi julius 16-án. 
A miniszter megbízásából : Lukács György , min. tanácsos. 

II. 

A MAGYAR ORVOSOK É S TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
VÁNDORGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. 

I. Fejezet. A vándorgyülés előzményei. 
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1. Az állandó központi választmány, a vándorgyűlés tisztviselői és a helyi 
bizottság intézkednek az iránt, hogy a tudományos társulatok a vándorgyűlé
sen kifejtendő működésre meghivassanak; gondoskodnak arról, hogy egyes 
szakférfiak közgyűlési előadásokra, tudományos estélyek rendezésére, a szak
elnökség teendőire fölszólittassanak. Végre időszerű kérdéseket tűznek ki, 
melyek tárgyalása és vitatása kívánatosnak mutatkozik. 

2. Az előkészületeket az állaudó központi vá:lasztmány és vándorgyűlés 
tisztviselői a helyi bizottsággal egyetértőleg teszik meg. Neveze~esen: a gyülés 
idejét és előrajzát megállapítván, hírlapokban közzéteszik, gondoskodnak arról 
is, hogy a gyűlés helyének és vidékének természeti ritkaságai s egyéb neve
zetességei, intézetei és viszonyai, helyirat, kiállítások, mutatványok s kirán
dulások által megismertessenek. 

11. Fejezet. A beírás. 

3. A vándorgyűlés helyén, a megnyitó közülést megelőző három napon -
s folytatólag a gyűlés tartama alatt - a pénztárnok és egy külön bizottság 
jelenlétében a tagok magukat a vándorgyűlés névkönyvébe sajátkezüleg irják 
be. Mindenki beüja nevét, polgári állását, állandó lakhelyét, azon szakcsopor
tot, melyben mint szakember részt akar venni, tartandó értekezésének czimét 
s a gyűlés helyén való lakását s leteszi a tagsági dijat, ha már korábban az 
utazási igazolvány kivételekor le nem fizette. 

4. A tagsági dij lefizetésével tagsági jegyet kap, melynek alapján a tag 
jogait és kedvezményeit élvezi. Tagok azok is, kik a tagsági dij beküldése 
mellett csak levélben jelentkeztek, s ezek a nyomtatványokat is megkapják. 
Tagok a vándorgyűlés tartama alatt is felvétetnek. Korábbi gyűlések 11Munká
lataill postabér s a munkálat árának lefizetése mellett elkűldetnek, a mennyi
ben rendelkezésre állanak. A gyűlés székhelyén való beírás harmadik napján, 
a megnyitó közülés előestéjén tartatik meg a találkozás és előleges tájékozás 
czéljából az ismerkedési estély. 

III. Fejezet. A vándorg·yülés. 

5. Vándorgyűlés rendszerint minden két évben tartatik, még pedig 
augusztus vagy szeptember hóban. 

6. A gyülés helye változik, s azt a közülési nagy választmány hatál'Ozza 
meg, mely határozat a záró közűlésen hirdettetik ki. A nagy választmány az 
állandó központi választmányt is megbízhatja a gyülés helyének kitűzésével. 

7. A vándorgyűlés 4-6 napig tart, mely idő a köz- és szakülésekre, 
tudományos estélyekre, esetleg kirándulásokrn oszlik meg. Több időbe kerülő 
kirándulások a vándorgyűlés befejezése után tartatnak. 

·r 



f) 

8. A vándorgyűlés tisztviselői egy vagy két el~ök, két v~gy, tö ~ b ~l~~nö~ 
és több titkár, egy pénztárnok, levéltárnok„ és e~eno1· ... A.z elnokseg. es titkaro~ 
egy, a pénztárnok, levéltárnok és , ell~nor har?m uless.z_akra v.~asztatnak: 
Az elnökség egyik tagja az orvosokbol valaszta~do, az egy~k alel:iokn.ek .bu~~ 
pesti lakosnak kell lenni. Az állandó központi választmany mmclket t1tkara 
egyszersmind a vándorgyülés titkárai. .. , .. , . . .. .. . . 

9. Az összes ügyvezetés a vándorgyules elnoket i~~ti. ~z ?lnok.ot, 1'1 a 
közüléseken elnököl, távollétében egy alelnök helyettesiti. A titkar.ok teladata 
a közülés jegyzőkönyvét vezetni s a «Napi Közlöny»-t szerkesztem. 

IV. Fejezet. Röziilések. 

10. Rendszerint két, t. i. megnyitó és bezáró közülés tar tatik. 
A megnyitó közülés tárgyai: 
a) az elnöki megnyitó beszéd; 
b) üdvözlet a helyhatóságok részéről; 
e) titkári jelentés; . . . 
cl) az alapszabályoknak és ügyrendnek, ha kivánt::i.tnek, felolvasnsa; 
e) közérdekü értekezések. 

· A bezáró közülés tárgyai: 
a) jelentés a pénztár megvizsgálásár?l; . , . . . . „ 
b) a jövő vándorgyülés helyének és t1szt1karanak kihirdetese, illetoleg a 

nagy választmány ez irányu határozatának tudomásul vétele ; 
e) a közülési nagy választmány egyéb határozatainak. ~smut~t~sa; . 
cl) az állandó közp . választmány újonnan választott taruamak k1hirdetese; 
e) titkári jelentés a gyűlés lefolyásáról; 
f) közérdekű értekezés; 
g) elnök bezáró beszéde ; 
h) a bezáró közülés jegyzőkönyvének hitelesitéséről való gondoskodás. 

V. :Fejezet. Sza.külések. 

11. Az alapszabályok 2. §-ában megállapitott csoportok a következők: 
a) orvosi szakcsoport; 
b) természettudományi szakcsoport: 
e) társadalmi és gazdasági szakcsoport, melyek szükség szerint szak

osztályokra oszolhatnak. 
12. A szakcsoportok vezetésével és üléseik m egnyitásával megbizottak 

megtartják az elnöki megnyitó beszédet (adress). A megnyitó után a szak
csoportok minden napra külön egy-egy elnököt s az ülések egész tartamára 
jegyzőket választanak szótöbbséggel. Ezután mindegyik szakcsoport a hozzá
tartozó s jelenlevő sza,kemberekből szakválasztmányt választ, mely a szak 
csoport napos elnökével és a jegyzőkkel intézi a szakcsoport minden ügyét. 
A szakválasztmány tagjait alkotja az illető szakcsoport tagjainak harmadrésze. 

13. A jegyzők kötelessége a jegyzőkönyvet szerkeszteni, az ülés elnökével 
aláiratni, s azt az ülés befejezése után azonnal a «Napi Közlöny» szerkesztő 
ségének átadni. Azonkívül, hogy a szakülés menetéről hű képet adhasson a 
«Napi Közlöny» , a jegyzők minden előadót előadásának befejeztével megké1·
nek, hogy tárgyát kivonatban átadja, vagy kivonatát a szakül és tartama alatt 
elkészitse. E kivoll:1tok a jegyzőkönyvhöz csatolandók. 

7 

14. Ha a beírt tagok számánál, az előadások bőségénél fo.gva szükséges
nek mutatkozik, hogy a szakcsoportok szakosztályokra oszoljanak, a szak
csoportok a szakosztályi ülésekre (szintén szakülések)~külön elnököket és 
jegyzőket választanak. . . . . , , 

15. Minden a szakülésben tett mditvany irasban adando be. Ha az 
inditvány csak a szakcsoportra vonatkozi~, a~k.or a sza~vá~as~tmány t~r
gyalj a, s a határozatról a szakcsoporto~ erte~1ti. ~a. ~z. mditv~_n~ ~z egesz 
vándorgyűlésre vonatkozik, akkor az targyalas czeljabol a kozules nagy 
választmá:i;iyához tétetik át. . „ • .. , . 

16. Ugy a közülések, mint a szakcsoport.ok, illetoleg szakosztalyok ulesei 
nyilvánosak. 

VI. Fejezet. Tudományos estélyek. 

17. A tudományos estél,Yek feladata a nagy közöns~g szán:ára közérdekü 
tárgyakat főleg kisérletek és bemut~tások ~isér.~t~be~ feJtegetm.. . 

18. Tudományos estély a helyi s egyeb korulmenyekhez kepest, mmden 
nap tartható a délutáni vagy esti órákban. 

YU. Fejezet. A vándorg·yiilés nag·y választm{inya. 

19. A nagygyűlés tárgyainak elintézésére - a n~gy válas~t~ány alakul: 
a vándorgyűlés tisztviselőiből, a szakválasztmányokbol, ezenki.v~l -:-- a meny
nyiben jelen vannak - az állandó központi választmány tagjaibol s a mult 
vándorgyűlés tisztviselőiből. . . . . .. 

20. Elnöke a nagygyülés elnöke, ki az iment felsorol.t tagok?n k1vul .. o~y 
nagygyűlési tagokat is hivhat .a nagy. vá~asztmá?yb~, kik a. vand?rgyules 
érdekében kitűnő buzgalmat fejtettek ki, kiknek reszvetele a tar9yalas ~olya 
mán előnyös, vagy kik a fenforgó kérdésekben különös tájékozottsaggal bHnak. 
Ezen tagok száma ötnél több nem lehet. 

21. A nagy választmány teendői: 
a) a közülés jegyzőkönyvének hitelesitése; .. , 
b) pénztári számadás megvizsgálása s a pénztárnok folmentese; 
e) költségek és tiszteletdija~ me~áll~pi~ása ~ , , . „ 
cl) a jövő vándorgyülés helyenek es t1sztikaranak megvalasztasa, illetoleg 

ez irányban való megbizatása a közp. választmánynak ; 
e) a központi választmány kiegészitése; 
f) a hozzá beterjesztett, nemkülönben a saját körében felmerülő indit

ványok tárgyalása. 
22. A nagy választmány ülései nyilvánosak. 

VIII. Fejezet. Az állaudó közponli választmánJ. 

20. Az állandó központi választmány a magyar orvoso~~ ~s ter~~szet
vizsgálók vándorgyülésének állandó közege, mely az egyes gyulesek kozott az 
összefüggést tartja fenn. 

24. Tagjai alapitók és választottak. . 
a) Alapítók azok, kik a vándorgyülés iránt való buz~al~ukn~k az.'.1ltal 

adnak kifejezést. hogy az orvosi vagy természettudományi ~zelra palyadijtÜ a 
vándorgyűlések rendelkezésére legaláb.b 100 aranya~. adom~nyo_zna~.' .. 

8 b) Választott tagok száma legalabb 60 s legfolebb 72, kik kozul /4-e 
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fővárosi és 1/4-e vidéki. E tagok harm<tda három ülé3szakonkint kilép s a 
kilépők újra megválaszthatók. Ezen ügyrend életbe lépte után a választmány 
fővárosi és vidéki tagjainak arányos első és misodik harm~da soroltatik ki, 
ezután sorrendben lépnek ki. kiknek három ülésszaka lej árL 

25. Az elnökség -- elnök, alelnök és titkárok - három ülésszakra 
választatnak. A pénztárnokot, levéltárnokot, ellenőrt a nagygyűlés választja, 
ezek is tagjai a központi állandó választmánynak. 

26. Az állandó központi választmány a szükséghez képest tart ülést 
A lefolyt nagygyűlés után intézkedik, hogy a következő vándorgyűlés helyén 
helyi bizottság alakuljon. · 

27. Felügyel a levél- és pénztárra. 100 korona összeget, utólagos bejelen
tés mellett az elnök, nagyobb összeget csak maga a választmány utalványoz
hat. A pénztárt évenkint megvizsgáltatja, de jogában áll azt bármikor is meg
vizsgáltatni. 

„ . ~8. A~ el~enör köteless~ge .aJ mind~n kiadási tétel valódiságáról meggyő
zodm es a kiadasra vonatkozo mmden okiratot, számlát stb. aláírásával ellátni 
~ p~nz~á1:nok csak ily nyu~tát, számlát, stb. fizet ki; b) az ellenőr minde~ 
atveteh. tet~lre von~t~?zó okiratot ~tb. aláir, illetőleg ellenjegyez; e) az ellenőr 
~zon ~izsgalaton kivul, me!yet mmt a pénztárvizsgáló bizottság tagja végez, 
even~mt .egy~zer egyn:aga. is a pénztárt megvizsgálja; d) az ellenőrnek joga 
van ily vizsgalatot akarm1kor végezni. 

~9. Az állandó központi választmány intézkedik továbbá a «Munkálatoki> 
elkész1tése s a pályázatok kihirdetése iránt. 

30. ~z egyes szakok igényeinek megfelelőleg a választmány albizottsá
gokra oszlik, melyek .maguknak külön tisztviselőket választanak. 

. . ~1. ~ szak-albizottságok a jövő vándorgyűlés tudományos működését 
kesz1tik elo. 

a!, Leg~lá,bb félévvel a vándorgyűlés előtt kijelölik az egyes szakosztályok 
szervezo elnoket ; 

b) a ~e~rk,e~_ett ,pályaművek megbirálásáról gondoskodnak; 
. e) mukodesukrol az elnökök az állandó központi választmány ülésében 
.l elentest tesznek. 

IX. Fejezet. Helyi bizottság. 

. 3~. A hel!,~ biz~ttság tagjai a vándorgyűlés tisztviselői s a hel szinén a 
b1zottsag teendo1re vallalkozott és választott szakférfiak és hatósá · y 'l k 

33. Teendői : g1 szeme ye . . 

. a) ka vándorgyülé.~t az a~aJ?szabályok és ügyrend értelmében a helyi 
viszonya nak megfeleloen tervezi · · 

közre:/ű~~dái!~:~~óf~ji~~{~ válas~tmánynyal a helybeli tudományos erőket 
rende~~ a hely és környéke érdekességeinek megismertetésére kirándulásokat 

d) gondoskodik az elazállásolásról, élelmi ellátásról, helyiségeki-ől stb. 

X. Fejezet. A vándorgyülés nyomtatványai. 

34. A '.<Napi Közlöny». 
A N~pi ~özlönyt a titkárok szerkesztik. 
Megielemk minden reggel és tartalmazza: a beírt tagoknak névsorát és 
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lakását, minden ülés előrajzát, a szak ülések helyét, idejét és tárgyát, a tar
tott értekezések kivonatát, általában a történtekről, kirándulásohól és a kiállí
tásról tudóslt. 

35. A «Munkálatoki>. 
a) A vándorgyűlés <•Munkálatai»-nak szerkesztésére az állandó központi 

választmány szerkesztő-bizottságot küld ki ; 
b) a szerkesztő-bizottság a költségvetést jóváhagyás végett a központi 

állandó választmánynak köteles bejelenteni. 
36. A «Munkálatoh tartalmazzák: 
a) az alapszabályokat és az ügyrendet; 
b) a vándorgyűlés tisztikarát ; 
e) az alapító tagok és a gyűlés tagjainak névso1·át; 
d) a közülések, nagyválasztmány s a szakülések jegyzőkönyveit; 
e) az elnöki beszédeket, titkári jelentéseket s a közüléseken tartott 

beszédeket; 
f) a szakcsoportok elnökeinek megnyitó beszédeit (adress); 
,q) a tudományos estélyek leirását, esetleg ott tartott előadásokat ; 
h) a szaküléseken tartott s közlésre fölvett értekezéseket. 
37. A szaküléseken megtartott előadások kézirata legkésőbb egy hónap· 

pal a gyűlés után az áll. központi választmány: elnökének küldendő' be, ki 
azokat a központi választmánynak bemutatja a végből, hogy megbirálásuk 
után határozzon a felett, vajjon az előadások közlendők-e a <1Munkálatok»
ban vagy nem s ha igen, egész terjedelmökben vagy kivonatban. 

Azon előadók, kik előadásukat másutt közölték, vagy közölni óhajtják, 
ezt a központi választmány elnökével közöljék. 
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llI. 

Dr. KOVÁCS .JÓZSEF E MLÉKÉNEK MEGÖRÖKITÉSÉRE 
ALAPITOTT 

e< KOVÁCS JÓZSEF-ÉRE1VI» AJ__iAPlTÓ OKLE VELE 
ÉS SZABÁLYZATA. 

A magyar orvosok és te.rmé~zetviz sgálók XXlX. vándorgyűlése Trencsén 
~en, 189?-ben_ elh?~yt I~ovacs J~z~ef_dr., egyetemi tanár, a magyar orvosok 
es t?r.~nesz etv1z~.g~l~k , v.andorgyu:esei~ek v~lt tagja, elnöke és újj áalakitój a 
emlekenek megorokitesere «i(ovacs Jozsef-erem>> alapitását határozta el a 
mel~ érem, aranyban, min?en vándorgyűlés alkalmával egy, a megörökiteddö 
nevevel kapcsolatos orvosi, természettudományi vagy társadalmi e lőadásnak 
illetőleg előadójának itéltessék meg. ' 

~ magyar or~o~ok és természet~iz.sgálók állandó központi választmánya 
az emhtett nagygyulesen nyert megb1zas alapján a Kovács József-érem sza-
bályzatát következőkben állapitotta meg: · 

1. §. 

A Kovács József- érem alapitása és czélja. 

, A magyar or~osok. és természetvizsgálók vándorgyűlése néhai Kovács 
Jozs.ef,dr., egyet_~U:1 .t~n~r, a vándorgyűlések volt tagja, elnöke s ujj áalakitója 
~mlekenek .megorokitesere, a vándorgyűlés nagygyülésein kiadar°idó arany
ermet alapit, melyet Kovács József-éremnek nevez el. 

2. §. 

A Kovács József-érem és mintája. 

Az érem kerek, átmérője három ctm értéke (veretéssel ·· · 
Mell~ő, lapján ~ov~cs Józsefnek vállig é~'ő képe, alatta dr 81,yu~t) ~, frtf. 
ern_lekenek, keruleten Magyar Orvosok és Termés t . , , · ?vacs ~z~e 
fehrással. Jobbra a feJ·től ko··ze'pu··tt a " . zBe vizs9alok Vandorgyulese muvesz neve eck o p·T· H't , 1 -
merőleges világitó fáklya s haránt széles sávvai , . , u op. a so apJa 
.i.obbra. serleg és kigyó, balra koponya, könyv és ba~:rfSfg re:~~~- osz~ott. !~~t 
atnyubk az alsó jobb neayedbe mig balr f'kl ' u o_ 1 a sav mogott 
A sáv a mindenkori vánd~rgyüÍés hel . akalt .a kya szalagJa csavarodik ki. 

A . t k , d ye es e ene van fentartva 
mm a et arab aczél-verőducz az érem 11 " , , . , 

megfelelő homoru metszettel. Értéke 500 fo .· t K, ;1Ilt e so es hatso lapjának 
Budapesten. un · eszi ette Beck Fülöp, művész 

3. §. 

A Kovács József-érem pénzalapja . 

. .~ ma~yar orvosok és term.észetvizsaálók , d .. , . 
ez ido szermt rendesen két évenk· t t "'t t•k va,n orgyulese, tekmtve, hogy 
„t , f t t 1r m ar a i vando1·gyülés , 500 o szaz r o ' :1..ovács József-érem pé 1 . k, t h ' o. e. ' azaz 
nek két évi kamatja az érem vereté~:~ a)Jak.~n k elye,z l~t~t?e, mely összeg-

e, 0 Jana elkesz1tesere forditandó. 

1 l 

Úgy az érem mintájának őrzésével, valamint a pénzalap kezelésével a 
központi választmány bizatik meg. 

4. §. 

A Kovács József-érem kiadása. 

a) Az érem az alapitási évtől számitandó, rendszerint minden második 
évben tartandó vándorgyűlésen, fölváltva, majd orvostudományi, majd ter
mészettudományi vagy társadalmi előadásnak adandó ki, a mely előadás 
Kovács József nevével, tudományos működésének egyes mozzanatával van 
összekötve, illetőleg vfLn vonatkozásban. 

Ha esetleg évenkint tartatnék vándorgyűlé s , az érem csak másodéven kint 
adható ki, kivéve azon esetet, ha adakozás utján a pénzalap annyira növekszik, 
hogy az éremveretés költségeit évenkint fedezni lehet. Ha hosszabb ideig 
szünetel a vándorgyűlés, a pénzalap kamatai a tőkéhez csatolandók. Mind a 
két esetben a két évenkint kiadandó érem szabályzata érvényes. 

b) Előadás tartására előadót a központi választmány biz meg, és pedig 
először az alapitás évében orvostudományi, a következő vándorgyülésen ter
mészettudományi vagy társadalmi előadás tartására, ezután pedig fölváltva. 
Ha több előadó ajánltatik, a választmány abban az ülésében, melynek tárgyai 
közé a megbizás fölvétetett, titkos szavazással, szótöbbség utján határoz a 
megbízás iránt. 

Ugyanazon előadó öt vándorgyűlési cykluson belül nem bizható meg 
előadás tartásával. 

e) Az előadás vagy a megnyitó, vagy a záró nagygyülésen tartandó meg. 
d) A «Kovács József-érmet» az előadás megtartása után a megnyitó vagy 

nagygyűlésen az elnök nyujtja át. 
5. §. 

Intézkedések a vándorgyülés megszünésekor. 

Ha a vándorgyűlés valamikor megszűnnék, Kovács József-érem mintája 
és pénzalapjának hovaforditása iránt a legutolsó nagygyűlés fog határozni 
azzal a megszoritással, hogy az érem alapításánál megjelölt czél nem mellőzhető. 

6. §. 

Az alapitó oklevél elhelyezése. 

Ezen alapitó oklevél és szabályzat három példányban állíttatik ki; egy 
példány a központi választmány levéltárában, egy második Budapest fő- és 
székváros levéltárában helyeztetik el megőrzés végett, egy harmadik pedig 
néhai Kovács József dr. családjának adatik át. 

A Kovács J6zsef-érem. 
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IV. 

A XXXII. VÁNDORGYŰLÉS TISZTIKARA. 

Elnök. 

Gróf Eszterházy Kálmán, orsz. képv„ az Erdélyi Muzeumegylet elnöke. 

A helyi bizottság elnölrni : 

C-«óf Béldi Ákos, Kolozsmegye főispánja. 
Báró Feilitzsch Arthur, országgyűlési képviselő. 

A vándorg_yülés alelnökei. 

Dr. Purjesz Zsigmond, udvari tanácsos, egyetemi ny. r. tanár. 
Dr. Apáthy István, egyetemi ny. r. tanár. 
Szvacsina Géza, kir. tanácsos, Kolozsvár polgá1·mestere. 

A helyi bizottság jegyzője. 

Sólyom János, polgári iskolai tanár. 

Titkárok. 

Dr. Boross György, unit. gymn. tanár. 
Dr. Farkas Géza, Kolozsmegye tiszti főorvosa. 
Dr. Lóky Béla, kegyesr. gymn. taná1·. 
Dr. Scheitz Vilmos, orvos. 
Szatmáry Ákos, ev. ref. gymn. tanár. 
Szécsy Ákos, polgári isk. igazgató. 
Dr. Nuricsán József és 
Dr. Prochnov József közp. választmányi titkárok. 

Pénztáros. 

Dr. Kaiser Károly, m. kir. bakteriologiai intézeti igazgató. 

Levéltáros. 

Dr. Verebélyi László, egyetemi magántanár, főorvos. 

Ellenőr. 

Dr. Báron Jónás, egyetemi m.-tanár, kórházi főorvos. 

A MAGYAR 
ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

VÁNDORGYŰLÉSÉNEK 
ALAPITÓ TAGJAI 

hold. dr. BALASSA JÁNOS, egyet. tanár, 1865. 
t>old. dr. KOVÁCS SEBESTYÉN ENDRE, min. !an.18 67. 

hold. dr. HALÁSZ GÉZA, főorvos, 1869. ! . 
hold. dr. POÓR IM,RE, egyet. ta~ár, 1871. . 
herc'Leg BA'l'THYANY ~USZTAV, 1880. /. „. 

SZOMBATHELY VAROSA,1880. , . . · 
bold.gr. DEGENFELD·SqHOMBURG JMRE, 1881. j : . 
. A XXIII. BUZIAS·TEMESVARI i , 
VÁNDORGYŰLÉS HELYI BIZO'I'TSÁGA

1
1886. ' " 

NAGYVÁRAD VÁROSA, 1890. . 
hold. dr. DULÁNSZKY NÁNDOR, 

pécsi püspök 1894. 
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V. 

A lVIAGYAH OHVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDOR

GYŰLÉSÉNEK ÁLLANDÓ KÖZPONTI VÁLASZTMÁNYA. 

Elnök: Dr. Chyzer Kornél (1899). 
Titkárok: Dr. Prochnov József (1899). 

Alelnök: Dr. Dulácska Géza (1899). 
Dr. Nuricsán József (1897). 

Orvosi szakosztály, 

Elnök: Dr. Genersich Antal. Jegyző : Dr. Erőss Gyula. 

Budapestiek : 

Dr. Bakó Sándor, kir. tanácsos, egyet. m. tanár, székes-fővárosi közkórházi 
főorvos, kecskeméti utcza 5. (1899). 

Dr. Barbás József, sz. fővárosi közkórházi főorvos, Vámház-körút 10. (l89!J). 
Dr. Báron Jónás, egyet. m. tanár, Erzsébet-tér 16. (1899). 
Dr. Batizfalvy Samu, egyetemi m. tanár, Arena-út 66. (1899). 
Dr. Böke Gyula, egyetemi tanár, Reáltanoda-utcza 18. (1903). 
Dr. Chyzer Kornél, miniszteri tanácsos, Margit-körút 1. (18\19). 
Dr. Dollinger Gyula, egyetemi tanár, kerepesi út 52. (1899). 
Dr. Dulácska Géza (alelnök), kórh. aligazgató. Szent-Istviín-kórház. (18\.l!J). 
Dr. Erőss Gyula, egyet. m. tanár, kecskeméti utcza 11. (1899). 
Dr. Genersich Antal, egyet. tanár, Szentkirályi-utcza 40. (1903). 
Dr. Hőgyes Endre, min. tanácsos, egyet. tanár, üllői út 21. (1901). 
Dr. Hegedüs János, sz. áll. honvéd főtörzsorvos, Országház-utcza 12. (1!J03). 
Dr. Jendrássik Ernő, egyet. tanár, Szentkirály-utcza 40. (1903). 
Dr. Jordán Ferencz, kórházi főorvos, Reviczky-tér 3. (1899). 
Dr. Kaiser Károly (pénztárnok), belügym. bakt. int. főnök Orczy-út 39. (1901 ). 
Dr. Kerekes Pál, miniszteri titkár, Klotild -utcza 16. (1899). 
Dr. Lőry Ede, Muzeum-körút 32. (1899). 
Dr. Löw Sámuel, főorvos, váczi körút 20. (1899). 
Dr. Niedermann Gyula, min. tanácsos, gyár-utcza 44. (1903 ). 
Dr. Prochnov József, egyet. m. tanár, (titkár), József-körút 55. (1899). 
Dr. Raisz Gedeon, osztály tanácsos, Zsigmond-utcza 9. (1903). 
Dr. Réczey Imre, egyet. tanár, Muzeum-körút 9. (1903). 
Dr. Scbachter Miksa, egyet. m. tanár, Muzeum-körút 19. (1899). 
Dr. babarczi Schvart.zer Ottó, udv. tanácsos, kék golyó-utcza 5. (1899). 
Dr. Szénásy Sándor, egyet. m. tanár, Muzeum-utcza 5. (1899). 
Dr. Tóth Lajos, oszt. tanácsos, József-körút 53. (1899). 
Dr. Verebély L., egyet. m. tanár. (levéltáros), koronaherczeg-utcz~ 18. (J 90:-:l). 
Dr. Vidor Zsigmond, kórházi főorvos, Andrássy-út 52. (1901 ). 

Vidékiek: 

Dr. Alexander Béla, t. főorvos, Késmárk. (1901 ). 
Dr. Barta Antal, k. orvos, Szabadka. (1899). 
Dr. Czierer Elek, városi főorvos, Pécs. (1901). 
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Dr. Konrád Jenő, elme·gyógyintézeti igazgató . .r •• -Szeben. (.1899) .. 
Dr. Lechner Károly, udvari tanácsos, egye~. tanar. ~olozsvar (190.)). 
Dr. Mende Lajos, kir. tanácsos, ny. vm. foorvo~ . Pecs (190.1). e 
Dr. Purjesz Zsigmond, udv. tanácsos, egyet. tanar. Kol.ozsvar. (1903). 
Dr. Szabó Dénes, udv. tanácsos, egyet. tanár. Kolozsv~r (1901). 
Dr. Thuróczy Károly, kir. tanácsos, vm. t. főorvos. Nyitra (1903). 
Dr. Udránszky László, egyetemi tanár, Kolozsvá1· (1897). 

Eg·yesiilt természettudományi-társadalmi szakosztály. 

Elnök : Dr. Horváth Géza Jegyző: Mocsáry Sándor. 

Budapestiek : 
Dr. Ágai Adolf, író, Báthory-utcza 12. (1901). 
Dr. Ágh Géza, tanár, csömöri út 29. (1901). 
Biró Lajos, muzeumi őr, Illés-utcza 4. (1903). 
Dr. Mágócsi-Dietz Sándor, egyet. tanár, növénykert. (1899). 
Dr. Entz Géza, egyet. tanár, Tisza Kálmán-tér 10. (1901). 
Dr. Fialowski Lajos, tanár, Eötvös-utcza 44. (1901). 
György Aladár, iró, Zsigmond-utcza 1. (1899). 
Halaváts Gyula, kir. főgeologus, Stefánia-út 14. (1899). 
Dr. Horváth Géza, muzeumi osztályigazgató, délibáb-utcza 15. (1903). 
Jablonowski József, orsz. rovartani áll. főnök, Margit-rakpart 56. (1899). 
Dr. Koch Antal, egyet. tanár, Korvin-té1· 6. (1901). 
Dr. Lakits Ferencz, tanár, m. á. v. felügyelő, József-utcza 58. (1903). 
Dr. Lendl Adolf, orsz. képviselő, Donati-utcza 7. (1899). 
Di-. Lengyel Béla, min. tanácsos, egy. tanár, pipa-utcza 6. (1903). 
Dr. Lóczy Lajos, (1903), egyet. ny. r. taná1-, Stefánia-út 22. 
Dr. Mocsáry Sándor, muzeumi igazgató őr, szerecsen-utcza 20. (1903). 
Molnár Nándor, gyógyszerész, Aggteleki-utcza 8. (1901). 
Dr: Nuricsán József (titkár), Röck Szilárd-utcza 28. (1899). 
Dr. Preisz Hugó, állatorvosi főiskolai tanár, lövölde-tér 4. (1901). 
Ruffy Pál, min. tan„ orsz. gyermek-védelmi felügyelő, József-körút 38. (1\J03). 
Dr. Simonkay Lajos, egyet. tanár, Wesselényi-utcza 65. (1901). 
Dr. Staub Móricz, kir. tanácsos, tanár, kexepesi út 8. (1899). 
Dr. Szabó Alajos, kir. tanácsos, Margitkörút 3. (1899). 
Dr. Szalkay Gyula, tanár, lánczhid-utcza 1. (1899). 
Dr. Thining Gusztáv, főv. stat. hiv. aligazgatója, Karácsonyi-utcza 15. (18\J!J). 
Viola Imre, fővárosi tanácsnok, Horánszky-utcza 25. (1901). 

Vidékiek: 

Dr. Békeffy Gyula, ügyvéd, Szabadka. (1903). 
Dr. Borbás Vincze, egyet. tanár, Kolozsvá1". (1903). 
Gotthárd Jenő, astro-physikai intézet tulajdonosa, Herény. (1897). 
Hanusz István, főreáliskolai igazgató, Kecskemét. (1899). 
Metzger Ede gyógyszerész, Nyitra. (1901 ). 
Dr. Pantocsek József, áll. kórházi igazgató, Pozsony. (1903). 
Siegmeth Károly, máv. üzletvezető-helyettes, Debreczen. (1901). 
Wittenberg Ignácz, d. v. felügyelő, N.-Kanizsa. (1899). 

VI. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

XXXII. VÁNDORGYűLÉSE TAGJAINAK NÉVSORA. 

1 Aczél Károly dr„ főorvos, Budapest. 
Adler Nándor dr„ Budapest. 
Ágai Adolf dr„ Budapest. 
Ágai Adolfné, Budapest. , 

5 Ákoncz Károly dr., egyetemi magántanár, Kolozsvar. 
Alexander Béla dr„ Késmárk. 
Ángyán Béla dr„ egyetemi tanár, Budapest. 
Ángyán Béláné, Budapest. . , . 
Apáthy István dr„ egyetemi tanar, Kolozsvar. 

10 Apáthy Istvánné, Kolozsvár. 
Auer Pál, ujságiró, Budapest. 
Badics Elek, gyógyszerész, Békés-Csaba. 
Badics Ilona, Békés-Csaba. 
Badics Margit, Békés-Csaba. . . . 

15 Bakó Sándor dr., királyi tanácsos, egyetemi magantanar, Budapest. 
Bánffy Ernő báró, földbirtokos, Kolozs-Borsa. 
Barbás József dr„ kórházi főorvos, Budapest. 
Bardócz Gyula dr„ Csik-Szt.·Márton. 
Báron Jónás dr„ egyetemi magántanár, Budapest. 

20 Bartha János dr„ városi főorvos , Kolozsvár. 
Batizfalvy Sámuel, egyetemi magántanár, Budapest. 
Bátori Dániel dr„ Budapest. 
Bátori Ilona, Budapest. 
Bayer Antal gyógyszerész, Budapest. 

25 Békeffy Gyula dr., ügyvéd, Szabadka. 
Béla Pál dr., Budapest. 
Béldy Ákos gróf, főispán, Kolozsvár. 
Benedict Henrik dr„ Budapest. 
Benel János dr„ egyetemi magántanár, .Kolozsvár. 

17 

:30 Berger János dr„ vármegyei főorv~s, Zilah. . .. . . , 
Berzeviczy Albert, belsö titkos tai:iacsos, orszaggyulesi kepv„ Budapest. 
Bezerédy Andor joghallgató, Berhida-, . 
Biringer Ferencz dr„ kórház-igazgato, Nyitra. 
Biró Lajos, muzeum-őr, Budapest. 

35 Blau A}olf dr„ Beregszáz. , „ • .. „ 
Blum Odön dr., királyi közegészsegugy1 felugyelo, Budapest. 
Borbás Vincze dr„ egyetemi tanár, Kolo~svár. 
Borbély László dr„ tanársegéd, Kolozsvar. 
Borbély Samu dr„ kórházi főorvos, ~orda. , 

40 Boros György dr., ev. ref. theol. tanar, Kolozsvar. 

Vándorgyűlés 1\funkálatai. 
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Bőke Gyula dr., egyetemi tanár, Budapest . 
Brandt József dr., miniszteri tanácsos, egyetemi tanár Kolozsvár. 
Brauner Fülöp dr., Budapest. 
Buday Kálmán dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 

45 Büben Gyula ügyvéd, Tótkeresztúr. 
Büben László dr., fogház-orvo s, Mária-Nostra. 
Burger Frigyes gyógyszerész, Kolozsvár. 
Chyzer Béla dr., kerületi orvos, Budapest . 
Chyzer Kornél dr., miniszteri tanácsos, Budapest. 

50 Chyzer Kornélné, Budapest. 
Csiki Ernő muzeumi segédőr, Budapest. 
Csiki Mihály tanársegéd, Kolozsvár. 
Csippék János gyógyszerész, Budapest. 
Czetz Dénes gyógyszerész, Kolozsvár. 

55 Czirer Elek dr., városi főorvos, Pécs. 
Czoniczer Márton dr., Budapest. 
Davida Leo dr., egyetemi tanár, Kolozsvá1·. 
Dávid Endre, posta- és távírda-tanácsos, Kolozsvár. 
Dax Albert dr., műtő-növendék, Kolozsvar. 

60 Deér Endre dr., gyógyszerész, Budapest. 
Demeter György dr., tanársegéd, Kolozsvár. 
Dollinger Gyula dr., egyetemi tanár, Budapest. 
Dollinger Béla orvostan-hallgató Budapest. 
Donáth Gyula dr., egyetemi magántanár, Budapest. 

65 Donogány Zakariás dr. , Budapest. 
Dragics Imre dr., járásorvos, Szegszárd. 
Duducz Géza dr., Budapest. 
Dulácska G.~za dr., kórházi főorvos Budapest. 
Edvi Illés Odön ifj., festőművész , Tolmács. 

70 Elfer Aladár dr., egyetemi tanársegéd, Kolozsvár. 
Engel Gábor dr., egyetemi tanár, kórház-igazgató, Kolozsvár. 
Entz Béla dr., tanársegéd, Budapest. 
Entz Géza dr., egyetemi tanár Budapest. 
Entz Géza dr., ifj., tanár-segéd, Budapest. 

75 Epstein László dr., főorvos, Budapest. 
Erdélyi Pál dr., egyetemi magántanár, könyvtári igazgató, Kolozsvár. 
Erdődy Endre dr., Nagysármás. 
Erőss Gyula dr., egyetemi magántanár, Budapest. 
Esz~er~ázy Kálmán gróf, országgyűlési képviselő, Gyalu. 

80 Fabmy1 Rudolf dr., egyetemi tanár Kolozsvár. 
Fáczány~ István gyógyszerész, Bud~pest. 
Faragó Odön dr., városi tiszti főorvos, Szeged. 
Farkas Géza dr. , megyei főorvos , Kolozsvár. 
Farkas Gyula dr., egyetemi tanár Kolozsvár. 

85 Farkas L~jos dr., miniszteri tanácsos, egyetemi tan ár , Kolozsvár. 
Fa?~er Geza dr., gyógyszerész . Budapest. 
Feil~tzsch Arthur báró, országgyűlési képviselő, Kolozsvár. 
Feher Gyula dr., Budapest. 
Fehér Gyuláné, Budapest. 

90 Fialovszky Lajos dr., tanár, Budapest. 

Filep Gyula dr., egyetemi tanársegéd, Kolozsvár. 
Filep Gyuláné, Kolozsvár. 
Filó János gyógyszerész, Budapest. 
Fischer Jakab dr., állami kórházi főorvos, Pozsony. 

U5 Fodor Pál dr., Miskolcz. 
Fogolyán Kristóf dr., műtő-orvos, Kolozsvár. 
Freund Márk dr., Temesvár. 
Futó Mihály, egyetemi növénytani intézeti demonstrátor, Kolozsvár. 
Führer Lajos muzeumi segédőr, Kolozsvár. 

100 Gara Géza dr., Nyíregyháza. 
Garai Pál joghallgató, Budapest. 
Gebhardt Ferencz dr., kórházi rendelő orvos, Budapest. 
Genersich Antal dr., egyetemi tanár, Budapest. 
Genersich Antal ifj. dr., Budapest. 

105 Genersich Gusztáv dr., egyetemi magántanár, Kolozsvár. 
Genersich Gusztávné, Kolozsvár. 
Genersich Vilmos dr., egyetemi tanársegéd, Budapest. 
Gerlóczy Zsigmond dr., egyetemi magántanár, Budapest. 
Glück Gyula dr., Budapest. 

110 Goda Lipót dr., Nagykanizsa. 
Góth Lajos dr., egyetemi gyakornok, Kolozsvár. 
Gotthardt Jenő, Herény. 
Gidófalvy István királyi közjegyző, Kolozsvár. 
Grósz Emil dr., egyet. nyilv. rk. tanár, Budapest. 

J 15 Grósz Gyula dr , kórházi főorvos, Budapest. 
Groszmann Emil dr., műtő-orvos, Arad. 
Groszmann Jakab dr., Arad. 
Grünwald Izor dr., Bonczhi<la. 
Győrffy István, növénytani intézeti demonstrátor, Kolozsvár. 

120 György Aladár író, Budapest. . 
Gyurmann Emil dr., kórházi főorvos, Budapest. 
Halász Henrik dr., Miskolcz. 
Halasi Jenő gyógyszerész, Kolozsvár. 
Halaváts Gyula, királyi főgeologus, Budapest. 

125 Hangel Ignácz dr., megyei főorvos, Szegzárd. 
Hankó Vilmos dr., tanár, Budapest. 
Hanusz István, főreáliskolai igazgató, Kecskemét. 
Harmath Béla dr., kórházi igazgató, Torda. 
Harmos Gyula gyógyszerész, Budapest. 

130 Hart Albert dr., Kolozsvár. 
Hédervári Soma dr., Ujpest. 
Hegedüs János sz. á. honvéd főtörzsorvos, Budapest. 
Hegyesy Vilmos lapszerkesztő, Kolozsvár. 
Hegyi Mózes dr., egyetemi tanársegéd, Kolozsvár. 

135 Heinrich József szappangyáros, Kolozsvár. 
Herverth Vilmos dr., Érsekujvár. 
Hevesi Imre dr., egyetemi tanársegéd, Kolozsvár. 
Hoór Károly dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Horváth Géza dr., muzeumi osztály-igazgató Budapest. 

140 Horváth Géza, magyar államvasuti főmérnök, Budapest. 
2* 
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Horváth Mihály dr., Budapest. . . 
Hőgyes Endre dr., miniszt~ri tan~cso s,. egyetenn t.anar. 
Höntz Kárnly dr., egyetemi m agantanar , Kolozsvar. 
Huszár Lajos dr., kórház igazgató főorvos, Loson cz. 

145 Hutyra Ferencz dr., állatorvosi fői~kolai rector, Buclap t. 
. Hückl Ernő dr., kórház-igazgató, Ersekuj vár. 

Ijac Aurél dr., egyetemi gyakornok, Ko ozsvár. 
Illyés Géza dr., egyetemi tanársegéd, Budap e t. 
Imre József dr., szemkórházi igazgató főonos, H ódm zővá árhely. 

150 Issekutz Hugó dr., egyetemi magántanár, Kolozsvár. 
Istvánffy Gyula dr., egyetemi tanár, Budapest. 
Jablonowski József, orsz. rovartani állomá i főnök Budap t. 
Jancsó Miklós dr., adjunctus, Kolozsvár. 
Jármay Gyula dr., gyógyszerész, Budap est. 

155 J ellachich István dr., királyi törvényszéki orvos, P ·e . 
Jendrassik Ernő dr., egyetemi tanár, Budap est. 
Jordán Ferencz dr., kórh. főorvos, Budapesten. 
Kaiser Károly dr., belügym. egészségt. és bakt. int. ig., Budap · t. 
Kaiser Károlyné, Budapest. 

160 Kann József dr., Büdszentmihály. 
Kehányi Gyula, tanfelügyelői tollnok, Kolozsvár. 
Kelen József dr., fürdő-orvos, Előpatak. 
Kenyeres Balázs dr., egyetemi tanár, Kolozsvár . 
Ke1·ekes Pál dr., miniszteri segéd-titká r, Budapest. 

165 Kétly László dr., adjunctus, Budapest. 
Kincz Miklós dr., Zilah. 
Sz. K~ss Gy_ula, királyi törvényszéki biró, Bu dapest. 
Sz. Kiss La3os orvosnövendék, Budapest . 
Klein Mór dr., Szeged. 

170 Klein Mórné, Szeged. 
Klug Lipót dr., egyetemi tanár, Kolozsvár . 
Klug Nándor dr., ifj., Budapest. 
Knotz Hugó, Torontálsziget. 
Koch Antal dr., egyetemi tanár, Budapest. 

175 Koch .Béla ~_r., kórházi segédorvos, Budapest. 
Konr~d Je°;o ~r., elmegyógyintézeti igazgató, .r agyszeben . 
Kon~ady Damel dr., egyetemi tanárseaéd Kolozsvár 
Kop~ts ~en~ dr., műtőorvos, Budapesl ' • · 
Kor~ny~ Fri_gyes d_r., főrendiházi tag, egyetemi tanár, Budape t. 

180 Korany1 La3os gyogyszerész, Budapest. 
Korbuly Bogdán, földbirtokos Kolozsvár 
Kornstein Lajos dr., Nagyvá1·~d. · 
Kosztka József dr., akadémiai magántana' r· Ka 
K · J · f d B , ssa. ovacs ozse r., udapest. 

185 Kováts Kálmán kernskedő, Kolozsvár. 
Kozma Arthur dr., Budapest. 
Kozma Arthurné, Budapest. 
Kozma Imre dr., egyetemi tanársege'd K 1 . 
K k G · d , o ozsvar repus a eza r., Budapest. · 

190 Kugel Ede dr., egyetemi gyakornok K l · , o ozsvar. 

Kulpin Dániel dr„ községi or\ros, Békés-Csaba. 
Kunszt János pénztárnok, Losoncz. 
Kuzmik Pál dr„ egyetemi magántanár, Budapest. 
Laczkovszky Lajos, javító-intézeti igazgató, Kassa. 

195 Lakits Ferencz dr., tanár, Budapest. 
László Albert dr., műtő-orvos, Kolozsvár. 
Lechner Károly dr., udvari tanácsos, egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Lengyel Béla dr., miniszteri tanácsos, egyetemi tanár, Budapest. 
L. Lengyel Lajos dr., Budapest. 

200 Lenk Gusztáv dr., vármegyei főorvos, Szolnok. 
Lészay Ferencz királyi tanácsos, földbirtokos, M.-Gorbó. 
Lóczy Lajos dr., egyetemi tanár, Budapest. 
Lóky Béla dr., főgymnasiumi tanár, Kolozsvár. 
Löbl Vilmos dr., Budapest. 

205 Lőrenthey Pál dr., egyetemi magántanár, Budapest. 
Lőri Ede dr., Budapest. 
Lőte József dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Lőte Józsefné, Kolozsvár. 
Löw Sámuel dr., főorvos, Budapest. 

2:l0 Madarász Gyula dr., muzeumi igazgató-őr, Budapest. 
Makara Lajos dr., egyetemi magán-tanár, Budapest. 
Mágócsy-Dietz Sándor dr., egyetemi tanár, Budapest. 
Malom Dezső dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Márki Sándor dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 

215 Marschalkó György gyógyszerész, Felső-Visó. 
Marschalkó Tamás dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Mathé Dénes szigorló-orvos, Kolozsvár. 
Matolcsy Miklós dr., egyetemi tanársegéd, Budapest. 
Matolcsy Miklósné, Budapest. 

220 Matusovszky András dr„ Kolozsvár. 
Mátyás Mihály dr., járás-orvos, Nagyenyed. 
Máy Eszter, Budapest, 
Méhely Lajos dr., tanár, Budapest. 
Mende Lajos dr., királyi tanácsos, nyugalmazott vm. főorvos, Pécs. 

225 Merza Lajos, királyi tanácsos, mérnök, Kolozsvár. 
Metzger Ede gyógyszerész, Nyitra. 
Mezei Sándor dr., Kolozsvár. 
Mocsáry Sándor, nemzeti muzeumi igazgató-őr, Budapest. 
Mohr Mihály dr., egyetemi magántanár, Budapest. 

230 Mohr Mihályné, Budapest. 
Molnár György földbirtokos, Békés-Csaba. 
Molnár Nándor dr., gyógyszerész, Budapest. 
Muzsa Gyula gyógyszerész, Budapest. 
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Müller Kálmán, miniszt. tanácsos egyet. tanár, főrendiházi tag, Budapest. 
235 Navratil János dr., műtő-orvos, Budapest. 

Nenadovics Velimir dr., Torontál-Sziget. 
Nendtvich Dezső gyógyszerész, Siklós. 
Netzasek Adolf gyógyszerész, Budapest. 
Neubauer Adolf kórházi orvos, Budapest. 

24·0 Neuwirth János demonstrátor, Kolozsvár. 



Neuwirth Mór dr., körorvos, Holics. 
Neuwirth Mórné, Holics. 
Niedermann Gyula dr. , miniszteri tanácsos, Budapest. 
Nónay Pál dr., Nagy-Becskerek. 

245 Nónay Pálné, Nagy-Becskerek. 
Nuricsán József dr. , központi választmányi titkár, Budapest. 
Nyirédi Géza, gymnasiumi tanár, Kolozsvár. 
Qláh Béla dr., Torontálsziget. 
Onodi Adolf dr., egyetemi tanár, Budapest. 

%0 9rient Gyula dr., tanársegéd, Kolozsvár. 
Ovári Elemér dr., Kolozsvár. 
Óváry Pál ch., járás-orvos, Torna. 
Paczauer Felix dr., Szerencs. 
Pajor Lipót dr., ügyvéd, Torontálsziget. 

255 Palkovits József, császári és királyi altábornagy, Kolozsvár. 
Pantocsek József dr., állami kórház-igazgató, Pozsony. 
Pap Mihály, magyar kirá lyi honvéd ezredes, Kolozsvár. 
Papp Gábor dr., kórház-igazgató-főorvos, Szolnok. 
Parádi Ferencz dr., főorvos Deés . . 

260 Parasca Leo dr., körorvos, Hátszeg. 
Pataky Jenő dr., kerületi orvos, Kolozsvár. 
Pataky Zoltán dr., tanársegéd, Kolozsvár. 
Pater Béla, gazdasági intézeti tanár, Kolozsvár. 
Papp Ernő dr., Kolozsvár. 

265 Pattantyus A. M. dr., fegyintézeti főorvos, Illava. 
Pavlovics Simon dr., vármegyei főorvos, Zombor. 
Perl Ottó dr., Kolozsvár. 
Pisztory Mór dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Plumak Adolf dr., honvéd főtörzsorvos, Kolozsvár. 

270 Pollacsek Bertalan, gyógyszerész, Budapest. 
Porosz Mór dr., Budapest. 
Posta Béla dr., egyetemi tanár Kolozsvár. 
Preisich Kornél dr., Budapest.' 
Preisz Hug~ dr., állatorvosi ~őiskolai tanár, Budapest. 

275 Prochnov Jozsef dr., egyetemi magán-tanár, Budapest. 
Pun.gur GJ:ula tanár, Budapest. 
Pm-.1esz Zs~gmond, i;dvari tanácsos, egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Purjesz Zsigmondne, Kolozsvár. 
Raisz Gedeon, miniszteri osztály-tanácsos Budapest 

280 Ranschburg Pál dr., Budapest. ' · 
R~tz István dr., állatorvos_i főiskolai tanár, Budapest. 
Re?zey Imr~ dr., egyetemi _tanár, Budapest. 
Re~nbold B!_)la d1·., egyetemi tanársegéd, Kolozsvár. 
Re~small:n Odön dr., gyógyszerész, Ungvár. 

285 Reisz Miksa dr., Békés-Csaba. 
Révész Gyula dr., Budapest. 
Révfy Jenő dr., fürdőorvos, Palics. 
Révfy Jenőné, Palics. 

G) < • Richter Aladá~ dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 
~GO B1egler Gusztav dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 

Riegler Gusztávné, Kolozsvár. 
Rimely Dezső dr., kórház-igazgató, Szentes. 
Rosenberger Mór dr., Kolozsvár. 
Roth Alfréd dr., Budapest. 

295 Rózsavölgyi Mór dr., Budapest. 
Rudas Gerő dr., egyetemi magán tanár, Kolozsvár. 
Ruffy Pál, min. tan., orsz. gyermekvédelmi felügyelő , Budapest. 
Ruzitska Béla dr., egyetemi m. tanár, Kolozsvár. 
Rüll János dr., kórház-igazgató, Mohács. 

:~00 Sántha György dr., kórházi főorvos, Szabadka. 
Sarbó Arthur dr., egyetemi magántanár, Budapest. 
Sárosi László, szigorló orvos, Kolozsvár. 
Schachter Miksa dr., egyetemi magántanár, Budapest. 
Scheitz Vilmos dr., városi tiszti orvos, Kolozsvár. 

305 Schermann Adolf dr., székesfővárosi tiszti főorvos, Budapest. 
Schermann Adolfné, Budapest. 
Schilling Lajos dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. · 
babarczi Schwartzer Ottó dr., udvari tanácsos, Budapest. 
babarczi Schwartzer Ottó ifj., orvosnövendék, Budapest. 

310 Séllei József dr., Budapest. 
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Siegmeth Károly, magyar államvasuti üzletvezető-helyettes, Debreczen. 
Schmausz Endre, főispán, Szabadka. 
Sólyom János, polgári iskolai tanár, Kolozsvár. 
Sór Ferencz dr., városi orvos, Kiskunfélegyháza. 

315 Stark Gyula df., Szőke-Szásza. 
Staub Mór dr., gymnasiumi tanár, Budapest. 
Stein Fülöp dr., Budapest. 
Stiller Bertalan dr., egyetemi tanár, Budapest. 
Szabó Dénes dr., udvari tanácsos, egyetemi tanár, Kolozsvár. 

320 Szabó Imre, gymnasiumi tanár, Kolozsvár. 
csik-szt. -mártoni Szabó József, főrendiházi tag, Szász-Fenes. 
Szádeczky Gyula dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Szalkay Gyula dr., tanár, Budapest. 
Szamosi János dr., egyetemi tanár, Kolozsvár. 

:325 Szana Sándor dr., állami gyermekmenhelyi ig. főorvos, Temesvár. 
Szénássy Sándor dr., egyet. magántanár, Budapest. 
Szentgy~rgyi Jordán Ferencz, kórh. főorvos. Budapest. 
Széchy Akos, dr., polgári iskolai igazgató, Kolozsvár. 
Szekeres József dr., kórház-igazgató. Nagykanizsa. 

330 Széky Miklós, gyógyszerész, Kolozsvár. 
Szenes Zsig~ond dr., kórházi rendelő-orvos, Budapest. 
Szentimrey Akos dr., vármegyei főorvos, Kassa. 
Szentkirályi Lajos dr., Torda. 
Szentpétery Zsigmond dr., egyetemi tanársegéd, Kolozsvár. 

:335 Szigeti Henrik dr., királyi törvényszéki orvos, Temesvár. 
Szilády Zoltán dr., tanár, Nagyenyed. 
Szilágyi György dr., tanársegéd, Kolozsvár. 
Szilágyi János dr., körorvos, Aranyos-Gyéres. 
Szombathelyi Gábor dr., Kolozsvár. 

340 Szombathelyi József dr., Kolozsvár. 
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Szvacsina Géza, királyi tanácsos, polgármester, Koloz vár. 
Tafner Vidor, tanársegéd, Kolozsvár. 
Tanács József, gyógyszerész, Kolozsvár. 
Tausz Henrik dr. , segédorvos, Temesvár. 

345 Tauszk Ferencz dr., egyetemi magántanár. Budap . t. 
Teleki Emma grófnő, Kendi-Lóna. 
Teleki Ferencz gróf, Paszmos. 
Teleki László Gyula gróf, Kővár-Hosszufalu. 
Teleki Kálmán dr., bányaorvos, Akna-Szlatina. 

350 Temesváry Rezső dr., egyetemi magántanár, Buclap t. 
Tenner Vilmos dr., kórházi főorvos, Nagyszentmikló 
Terray István, Rimaszombat. 
Terray Lajos dr., kincstári orvos, Breznóbánya. 
Terray Lajos ifj , egyetemi hallgató, Breznóbánya. 

355 Thanhoffer Lajos dr. , egyetemi tanár, Budapest. 
Th~rrin~ Gusztáv .~r·: ~őv. stat. hivatali aligazgató udap t. 
Thim Jozsef dr., Jaras1 orvos, Apatin. 
Thim Józsefné, Apa tin. 
T~uróc~y Károly dr., királyi tanácsos, vármegyei föorvo, ?itra. 

360 T~hany~ Mór dr., magyar királyi rendőrorvos, Budape t. 
Tihanyi Mórné, Budapest. 
Tompa János dr., városi kerületi orvos, Kolozsvár. 
Torday rpád dr., Budapest. 
T~th Gá?or dr., já.rá.sorvo.s, M.-Örményes. 

365 T~t~ LaJOS dr., mm~szten osztály-tanácsos, Budapest. 
T?.~?.k Arthur dr., .ban;ya. or:ros, Hunyad-Kristyor. · 
T?.1?.k I~re d1·., .varos1 tiszti orvos, Kolozsvár. 
Torok Janos, gyogysze1·ész, Budapest. 
Urbanetz Ede dr., törvényszéki orvos Temesv · . 

·.J70 Ud ' k L · l' d ' ai. „ . ra.nsz .Y as.z o r., egyetemi tanár, Kolozsvár. 
P~va1 VaJna Gabor d~., kórházi főorvos, Pozsony. 
Valy, Gyula, egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Varsagh ~oltán, gyógyszerész, Budapest. 
Vas Bernat dr., egyetemi magántana·r B d t 

375 V b 'l L. l' d ' u apes . ere e y asz o r., egyetemi magántanár B d t 
Veress ~lemér d~·., tanársegéd, Kolozsvár.' u ap es . 
V~szpre~y Dezso dr., egyetemi tanársegéd K 1 .. 
Vidor Zsigmond dr k, ·h , . f " ' o ozsva1. 

. " , ·: o1 az1 oorvos, Budapest. 
Vrnla Imre, fova1·os1 tanácsos Budapest 

380 Viola Kálmán, nyugalmazott 'városi . · t, . 
Virányi István, nyugalmazott máv f f~nz a.~nok, Esz~ergom. 
Wagner Frigyes dr. köz.ségi 

0 
. eU, ~1gVyelo ; fo1·galm1 főnök , Kolozsvár. 

W . F · . ' , . rvos, J- erbasz. agner ngyesne, UJ-Verbász. 
Wa~s Béla. gróf, országgyűlési képviselő Szt.-Gottbard. 

385 We~ner M~rk dr., Kunszentmiklós. ' 
W e~ner 1;f a~kné, Kunszentmiklós. 
Weisz Mor ,Járásonos, N.-Ilonda. 
W elwa~t A.dol~ városi orvos, Korpona. 
Wesselenyi Miklós báró főispa' n G··. .. 

390 W tt t · J · ' • orcson e ens em ozsef dr., Kolozsvár. · 

Weyner Emil dr., Budapest. 
Winternitz N. dr., Budapest. 
Wittenberg Ignácz, magyar államvasuti felügyelő, N.-Kanizsa. 
Zahár Antal, fővárosi központi főpénztárnok, Budapest. 

?i95 Zimmermann Károly dr., tanársegéd, Budapest. 
Zvarinyi Andor, Kolozsvár. 

VII. 

.JEGYZŐKÖNYVEK ÉS ÜGYIRATOK. 

1. Megnyitó nagygyűlés okiratai. 
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Jegyzőkönyv a Mngyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXII. vánrlnr 
gyúllsének Kolozsvárt, 1903 szeptember 6 -án tnrtntt megnyitó 

közúlésérlíl. 

Elnök : Gróf Esterházy Kálmán. országgyülésí képviselő, az Erdélyi 
Muzeum Egylet és a vándorgyűlés elnöke. 

Jegyző: dr. Boros György tjtkár. „ . . . . . . . 
Jelen vannak: Gróf Béldy Akos, Kolozsmegye fo1span1a, baro Feihtzsch 

Arthur, orsz. gyül. képviselő, a helyi bizottság elnökei, Purjesz Zsigmond 
dr., udv. tanácsos, egyetemi tanár, Apáthy István dr., egyetemi tanár, e. i. 
rector, Szvacsina Géza, Kolozsvár sz. kir. város polgármeste:e, Hőgyes Endre, 
min. tanácsos, egyetemi tanár, - a vándorgyűlés alelnökei, Chyzer Kornél 
dr., min. tanácsos, a központi választmány elnöke, Farkas Géza dr., m. t. 
főorvos, Lóky Béla dr., kegyesrendi gymn. tanár, Scheitz Vilmos dr., Szécsy 
Ákos, polg. isk. igazgató - a vándorgyűlés titkárai, Sólyom János, polg. isk. 
tanár, a helyi bizottság jegyzője, Prochnov József dr., Nuricsán József dr., a 
közp. választmány titkárai; a vándorgyűlés tagjai s érdeklődő közönség nagy 
számmal. 

. 1. Elnök gróf Esterházy Kálmán d. e. tiz órakor az elnöki széket elfog
lalja és a megnyitó közülést szép és tartalmas beszéddel nyitja :r;neg. 

A közülés az elnöki beszédet lelkes éljenzéssel fogadja. 
2. El.nök jelenti, hogy a vándorgyűlést többen óhajtják üdvözölni 

a megjelent testületi képviselők közül. 
Első helyen Kolozsvár szab. kir. város polgármestere a város hatósága 

és polgársága nevében kifejezi örömét és köszönetét a vándorgyülés ez i~ei 
helyének Kolozsvárra kitüzéséért és biztosítja a vándorgyűlést szeretetteljes 
meleg fogadásról. 

A kolozsvári Ferencz József, tudomány-egyetem rectora d1'. Apáthy 
István a tudomány-egyetem nevében mint ugyanazon czélra törekvő testü
letet üdvözli. 

Az egyetemi orvosi kar nevében dr. Hoór Károly egyetemi tanár és 
ezidei dékán üdvözli s egyben örömmel bejelenti, hogy a nagym. vallás és 
közokt. miniszter ur támogatásával kiadták a tud. Egyetem emlékkönyvét, 
melyből egy-egy példány a vándorgyülés tagjainak fog adatni. . 

Dr. Fabinyi Rudolf dékán, a mathematikai és term. tud. kar neveben 
mond lelkes üdvözletet. 
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Dr. Szamosi János az Erd. lVIuzeum Egylet alelnöke, az Egylet nevé
ben üdvözli és köszöni, hogy meghivásuknak engedve, megjelentek Kolozsvárt. 

Elnök mindenik üdvözletre külön nyilvánitja méltányló kö ·zönetét. 
3. Dr. Boros György titkár bejelenti az egyesektől és testületektől érke

zett üdvözleteket, melyekben részint a kiküldött képviselők is meg vannak 
nevezve. 

Közgyűlés szivélyesen fogadja az üdvözleteket. 
4. Dr. Prochnov Józsefa vándorgyűlés központi titkára felolvas a tilkál'i 

jelentését, melyben beszámol az áll. központi választmánynak a bártfai nagy
gyűlés óta kifejtett működéséről s közli a fontosabb határozatokat egy új 
pályakérdés kitűzését. 

A közillés a jelentést helyeslőleg tudomásul veszi. 
Dr. Szabó Dénes egyet. tanár megtartja a 11 Kovács .f óz ej' eló'aclást •. 

A Kovács József emlékét felújitó, élénk vonásokban gazdag elő
adást, a közönség lelkes éljenzéssel fogadta. 

Elnök megköszöni a nagybecsű előadást és átnyujtja a Kovác 
József amny emlékérmet; utána Szabó Dénes mond kö. zönetet. 

6. Dr. Apáthy István egyet. tanár előadást tart ily czim alatt: Hódilá
saink a mikromilliméter világában. 

A kitűnő szakelőadásért elnök a közülés nevében elismerő köszö
netet nyilvánit és ezzel a közülést bezá1ja. 

Kelt Kolozsvárt, 1903 szeptember 6-án. 
Gróf' Esterházy Kámán, 

elnök. Boro Györ!Jy, 
jegyző. 

A J11.agyar Orvosok és 'l'ermészetvizsgálólc XXXII. váruiorgyülésére 
üdvözletelcet és lcépviselőlcet lcüldtelc : 

Üdvözlet .Kolozsvár város képviselőjétől (Szvacsina Géza, polgármester) : 
Mélyen tisztelt Nagygyűlés! 

. Mi~t Kolo~svár. vá~o~ küldöttje jelentem meg, hogy mielőtt a magyar 
Oivosok es termeszetv1zsgalok vándorgyűlése e n emes város f 1 · k'· ··tt . k zden, t , k , ·t lh a a1 ozo meg 
e e, anac~ oz~sa1 , .? .. oz~ai;n és átadj am e nagyérdemű testületnek 

Kolozsvar sz. kir. varos kozonsegenek mély tiszteletét és ha fi ··d ·· l t 't 
N k · t lk d · bb za as u voz e e . 

em ~ ~ e em en_ a _an, hogy önök, mint a magyar kulturának lel
kes harczosai es apostolai, mmdenütt szivesen látott vendég · h · k "t 
megengedem a t · h . . ei e azana , so 

kk 1 f dt · ~ is,_ ogy .mas varosokban több fénynyel és szebb üdvözlé-
::ho~ se~gavá:ták ~~n~am1, bt -~e~yenekl mheggyőződve, hogy több szeretettel 
t · 't · gyo oromme se ol sem fogadták a vándorgyűlés 
~giai , n:mt a. hogy Kolozsvár város polgársága várta és fogad· ·· ··k t . 

degszereto falai között. Ja ono e ven 
Mert e város közönsége örömét · b ·· k · 't · · 

nem a k"l " · kb .. es usz esege ' vagyait és törekvéseit 
fias esz~:;s:~~láse:ta~~~ ::~~:t~g~ Javak fel~alm~z~sába:r_i, hanem a haza
terjesztésében találta és igaz lelkese~~':;~ fse~le~~t~sebe~ es a humanizmus 
törekvéseknek a zászlója alá a 1 k k k egodott mmdenkor az olyan 
tak a szolgálatában. ' me ye eze n e a magasztos eszméknek állot-

A magyar orvosok és te1·mészetvizsgálók á d .. , . . 
nagy és magasztos eszmének áll szolgálatában~ n orgyulese pedig egy ilyen 
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Czélja kutatni, dolgozni és áldozni a szenvedő ei;nberiségér~, b~vinni 
a tudomány minden áldását a társadalom összes rétegeibe, hogy aradJanak 
szét jótékony sugarai a tudós laboratoriumából, a szenvedő emberiség nagy 
szanatoriumára - az életre. 

Ezeknek a hazafias és humanus törekvéseknek hódol Kolozsvár városa 
akkor, midőn engem első szolgáját ide küldött, hogy a vándorgyűlés tagjai-
nak átadjam mély tiszteletét és hazafias üdvözletét. . , 

Kolozsvár városa büszke arra, hogy a magyar orvosok es termeszet
vizsgálók vándorgyűlésének megtartása czélj~ból városunk~t me?tisz~elt~k és 
mea van arról győződve, hogy azok a tudomanyos felolvasasok es. eloadasok, 
a ~elyek itt e vándorgyülései:i elhang~ani f~gnak, ú~y ~ n~mes va~o~ kultu
rális . fejlődésére, mint a hazai tudomanyossagnak diszere es emelesere fog-
nak válni! . . 

Fogadják még egyszer Kolozsvár városának hazafias és tisztelettelJeS 
üdvözletét. 

Működésükre Isten áldását kérve, szívemből kivánom, hogy a vándor
gyűlés elnökét és annak minden tagját az Ur Isten sokáig éltesse. 

Éljenek! 
1< 

Dr. Apáthy István, mint a kol?zsvári ~udoI?án~(~Dgyetemnek 1 ~03 /~. 
tanévi Rectora a Magyar Orvosok es Term_eszetvizsg~l~k„ ~XXII. yando1: 
gyűlését az 1903. szept. 6-án tartott ünnepies megny1to ulesen a kovetkezo 
szavakkal üdvözölte: , 

11A kolozsvári Tudomány-Egyetem Rectora, a Magyar O~vo.sok, es _Ter
mészetvizsgálók Vándorgyűlését, mint az Egyetemmel test~er-~n.tezm~nyt~ 
üdvözlöm. Egyetem az is, csakhogy a mienknél szabadab?. ~u~eh es te~:Jeszti 
a tudományt; de kiki műveli azt, a mit lelke parancs.ol, es kiki , h~ll9a~Ja azt, 
a mi a Vándorgyüléshez csatlakozásra hivta. Il~en telJe~ szab~dsa?a~ ahi_tva a.z 
Egyetemnek is, kívánok a Magyar Orvosok .es _Terme.~zetviz.?ga~ok,,V~ndo1-
gyülésének sok sikert mostanra és mindmkabb novekedo dicsoseget a 
jövendőre!» 

Hoór Károly dr. egyetemi tanár, mint a koloz.svári.tud. e~~t~m orvosi 
karának e. i. dékánja a következő szavakkal üdvözli a vandorgyulest: 

Igen tisztelt közgyűlés ! . , . , , , , 
A kolozsvári tudomány-egyetem orvosi karanak megbiza.sabol. szolalo~ 

föl és karunk nevében is szivélyesen üdvözlöm a . magyar orvosok es terme-
szetvizsaálók XXXII. vándorgyűlését. , 

K~runk sohasem mulasztotta el jókívánatait és ~dvözletét ~ va~dor
gyüléshez juttatni és ezzel - azt hiszem - nem ~us~tai;i az udv~n~ssa~nak 
kivánt eleget tenni, hanem egyuttal rokonszenvet ohaJto~ta kifeJe.zm o~! 
intézmény iránt, melyet úgy közmi~elődési , valamint tudomanyos tekmtetbol 
is egyaránt üdvösnek és fontosnak ismer. . 

Ezuttal kettős karunk öröme és üdvözlete, - ha ez ugyan le?etse~es -
még szívélyesebb, mert saját székhelyén fogadhatja és üdvözölheti a vandor-
gyülés igen tisztelt tagjait. . , . , 

Ennek karunk látható, maradandóbb értékü kifejezést k1vant _adr;ii es 
azért adta ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur kegyes anyagi tamo-
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gatásával azt az ccEmlékkönyv1>-et, mely egyetemünket, főleg pedig annak 
orvosi-, nemkülönben természettudományi intézeteit is képben és leírásban 
ismerteti. 

Karunk nevében felajánlom ezt az ccEmlékkönyv»-et a vándorgyűlés 
igen tisztelt tagjainak. Fogadják szívesen és fogadják annak, a minek adva 
van: ccEmlék-könyv1>-nek ! 

Végtelenül örülnénk és azért őszintén óhajtjuk, hogy itttartózkodásuk 
mennél kellemesebb legyen, lássa mindenki mennél nagyobb hasznát a tudo
mányos értekezéseknek és érintkezéseknek és legyen mennél er dménye ehb 
a vándorgyűlés működése. 

"" 

.. „ pr. Fabinyi, Rudol(, a mathem.-természettudományi kar decanja, 
udvozh a kar neveben a vandorgyülést. 

Tisztelt közgyűlés ! 
.. A mikor a ;?3agyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése ezelőtt 

k?zel 60 ~sz~e~do~~~ Kol?z,svárt látogatta meg, egy, jobbára százado dic ő
s~ge, eml~ke1bol elo, a. v1lagot mozgató áramlatok által alig érintett nagy 
t?1·~enelm1 m~lt~, de a JÖ~endőbel.i fejlődés tekintetében vajmi kevés pe~· pek
tr~at s csak ~:tseges r~menyt nyuJtó várost talált itt, mely inkább lehangoló, 
mm~ felemelo. benyo~ast kelthetett, ma a hamvaiból új életre ébredt kinc e 
A~?e~e fog~dJa falaiba a vándorgyűlés tagjait, s mozgalmas képét tárja fel 
elottuk hatarozott, nagyszabásu kulturális haladásának a k " 'l t „ ' t t d , k · d , , oze e , a muve-
~ze ' a u „o:n~ny? , m1~ en .teren, a melylyel a jövőre termettségét tanusifa 
es meggyozodesse erleh. TelJ es mértékben örvendhet teha' t a v· tl , t · ~k ' d "l' b ·· k , , iszon a a na 
~ ~.a~ orgyu es~ usz e erzes ·töltheti el a magyar sziveket, de Kolozsvár falai 
is orommel tekmthetnek a rég nem látott vendégre a va' nd ··1 · 1 a 60 , l"tf , · , orgyu esre me y 
d"tt ev ~ o ~ sze,r~ny v1szonyo~ közül'. az ~vek során szintén nagygyá'. fejlő 

0 
' me yn~ czel~a, - mely i·egente JObbara a magyarföld e es vidékeinek 

kellemes szorakozassal kapcsolatos megismerésében társadalgy. , 'l ' 
vonatkozásoknak fölkeresésében és megúJ' itásában c' k k~1 es „slzeme yes 
1 " b t d , sa nem imeru t - ma e sosor an a u ományos eletet és annak szükséglete ·t 1 T ' , 

éri~tke~és, á!t~l nemcsak könnyebbé, hanem egyuttai1 :zl~ g~ Ja, a ,szell1;elyes 
hatobba va.lo es egyszersmind tágabb körre kiterjedő t de e~Jesebbe, melyr~
s egyengeti az utat a kikristályosodott hasznos t u , oman:yos eszmecseret 
vívmányoknak a köztudatba való beh~t l' , ' .:dom~~yo~ 1Bm~1·eteknek és 
letben a tudomány megbecsülését s ezz~l ~ara:.~ reszti es eleszti a közérzü
kite~jesztéséhez és megszilárdításához, a m~~z:~:~ul ~z~kna~ az .al:1p~knak a 
tet es lelkesedés, az igazi culturnemzetek Y . ,~ u oman! uanti szere
orvosi, természettudományi és társadalmi . eg~i~, foJ:l~emrnnasa fölépül. Az 
többje már talált helyet a vándor .T i:me~~ aga es.tudománykörök leg
dúsabbá és gazdagabbá válik e ken~/~z=~l e~et ebte~ s mmden új alkalommal 
hogy a mathematikai-természettudomán~~ ~r a ~a~ _vannak biztató jelek, 
illeszkedni az általános keretbe mint , 18t mi?- _mkább belé fognak 
. 'l 'k „ , , az a neme orszag1 orv , t , vizsga o egyesuleteben már régóta m t" t, t , os es ermeszet-

teljesebb mértékben fog megfelelhetni !g ~r e~ s ezzel a vandorgyülés még 
vezető férfiak magas látóköréből ered" zo n; ~ rlada~ok;iak, a melyeket a 

Az egymásra torlódó és partot ér~ :1W· on ~ as sz~mara, czélul kijelölt. 
teket s tágitják a tenger határait de ékes 1t a~\ m~ssak, málasztják a szir
ton, a midőn apálykor medrökbe 'visszavonu~gy ko at is hagynak vissza a par

na ' a tudomány világosságának 
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a fénye s az általa megvilágított területnek a nagysága is kell, hogy növe
kedjék ott, hol annyi választott fennen lobogtatja a tudomány fáklyáját s kell, 
hogy abból a fényből eredő, jóleső melegséget is hagyjon bátra, emlékként 
és buzdításul ott, a hol világított, így a mi szíveinkben is. 

Ennek a meggyőződésének és bő kívánságának kívánt kifejezést adni 
tud. egyetemünk mathematika-természettudományi kara is, midőn azzal a 
megtisztelő feladattal megbízott, hogy a magyar orvosok és természetvizsgá· 
lók XXXII. vándorgyűlését nevében üdvözöljem és működéséhez mennél 
szebb és teljesebb sikert kívánjak. 

Az Erdélyi Muzeum-Egylet nevében, dr. Szamosi Jánoli egyetemi lcinár 
üdvözlete: 

Az Ei·délyi Muzeum· Egylet nevében van szerencsém a magyar orvosok 
és természetvizsgálók XXXII. vándorgyülését üdvözölni. 

Egyesületünk osztatlan örömmel és hálás köszönettel vette a tisztelt 
vándorgyűlésnek Bártfán hozott abbeli határozatát, hogy hazafias meghívá
sunkat elfogadni s az 1903. évi gyűlés helyéül Kolozsvárt kijelölni mél
tóztatott. Sokban rokonczélu, hazafi.as érzelemben teljesen egyező két egyesület 
találkozik itt jelenleg. Édes hazánk megismerése és ismertetése, igen fontos, 
mondhatnók legfontosabb érdekeinknek, a közegészségnek éH a közmivelődés
nek előmozditása közös czél. 

A két egyésület keletkezése ugyanazon eszmék diadalának eredménye s 
időre nézve közel összeesik, noha a mi egyesületünk a körülmények mostoha
sága következtében, csak későbben kezdette meg működését. A felejthetetlen 
nagy alapítók, noha látszólag különböző működési czélokat tűztek is ki, végső 
elemzésben az édes hazánk felvirágoztatására való törekvésben találkoztak és 
ezt, mint közös czélt hagyták örökségképen reánk, utódaikra. ccA haza minden 
előtt!» a közös jelszó. 

A hol közös czél lelkesíti a kebleket, ott a rokon szivek és lelkek közös 
érzelemben ölelkeznek, mint szerető édes testvérek. 

Ilyen érzelemmel üdvözlöm a M. 0. és T. Vándorgyűlésének „tisztelt 
tagjait s mű~.ödésökne,k teljes sikert kivánva mondom: ((Isten hozta Onöket ! 
Isten tartsa Onöket ! Eljenek ! 1> 

Berzevicz·1.1 Albert távirata: 
Méltóságo"s gróf Eszterházy Kálmán elnök urnak. 
Mint legutóbbi vándorgyűlés elnöke, kedyes kötelességemnek tartottam 

volna kolozsvári vándorgyűlésen megjelenni. Elénk sajnálatomra interparla
mentáris conferentia miatt ez lehetetlenné vált, a gyűlés munkásságához leg
jobb sikert kívánva, meleg üdvözletét küldi. 

Gróf Kuun Géza távirata: 
Méltóságos Chyzer Kornél urnak. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók Kolozsvárt tartandó vándor

gyülését melegen üdvözlöm s kénytelen távol maradásomat felettébb sajnálom. 
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Hegedüs Sándor távirata ( L ülóró/) : 

Szvacsina Géza, polgármester urn ::ik Kolozsvú.rt. 
Kérem fejezze ki meleg üdvözletemet a vándorgyül ; tagjain k. 

«A Nemzeti Muzeum Igazgatójá •> -tól : 

A ~~ag~a: Orvosok és Természet vizsgálók ~ .'XII. vánd rgyü l ; tckin· 
tetes Elnoksegenek Kolozsvárt. 

A ~a~1a: N_em~eti_ ~uzeum melegen üdvözli a nagy t kint :1 ü gyule· 
kez~tet e~ osz1nten ,ohaJtJa, hogy e vándorgyűl és tudomán •o ; h znfia 
hatasa szrntoly termekeny legyen , mint volt az eddigi harmincz y •. 

1c 

A <<Kir. Magy. Természettudomány i Társulat1J -tól : 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXII vánd · t"il' e tekin· tetes Elnökségének Kolozsvárt. ~ · oig 

~,Királyi Magyar Természettudományi 1'ársula t E ln .. k , . . ... 
mel kiserte a XXXII vándo .. 1 , 1 , o Pg igaz orom· 
letét fejezi ki a szép ·ered , rgy~~s e ev~n munkálkodását é ö zinte tidvöz-
munkálkodás valamint a ::~:zet~z , me Jeket a ~ándo1:~~ü! 's ~ tudo~án~o 
terén ez alkalommal is elért. udomanyok nep szerus1tese e terJe zte. e 

Dr. vVartJ a Vincze, 
a K . i\I. '.l'ermészettud. Tár . elnöke. 

megy~(~~~~~~~:r:_egye törvényhatósága képv iselője : dr. Farka 
Géza vár· 

1c 

A Magyar Tudományos Akadém. 't " 
egyetemi tanár, a M. T. Akad, . . dia : di:. Hogyes .Endi·e, min. tanác o , 

em1a Ien es tagJ a képviseli. 

A Magyar Nemzeti MúzeU? k . . . 
igazgató. n opviseleteben : dr. Horváth Géza, osztály· 

1< 

. A budapesti kir. orvosegyesület k. . 
1 

. 
tem1 tanár. epv1se etebon, . dr. Grósz Emil, egye· 

1< 

A z ország_os Közegészségügyi E ·· z , . , 
tal dr., egyetemi ny. r. tanár vál t g~e~t et, kep viseleteben: Genel'sich An· 
tanár, főtitkár; 1'emesváry R~zső d ag, erloczy Zsigmond dr .. egyet. m. 

r., egyet. m. tanár, vál. tag. 
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Országos balneologiai egy~sület képviseletében:. dr. Báron ~ónás, e{?,Y· 
m. tanár, kórh. főorvos. Dr. Dollmger Gyula, egyetemi ny. r. tanar. Dr. Low 
Sámuel, egyesületi főtitkár. Dr. Sarbó Arthur, egy. m. tanár. Dr. Szabó 
Dénes, udv. tanácsos, egyetemi ny. r. t~nár. Dr. Tihanyi Mór rendőrorvos. 

M. kir. Állatorvosi faiskola képviseletében: dr. Rátz István tanár. 

Délmagyarországi természettudomrinyi tánulat képviselelében: dr. 
Szigeti Henrik. 

A szepesi orvosgyógyszerész egy lel képviselelében: dr. Alexander Béla, 
tb. főorvos, egyleti titkár. 

A budapesti önkéntes mentőegyesülel képviseletében: Löbl Vilmos dr., 
egyesületi ellenőrző orvos. 

Budapest székes főváros képvil;eletében: Viola Imre tanácRnok és dr. 
Schermann Adolf t. főorvos. 

Debreczen sz. kir. város · képviseletében: dr. Sárváry Gyula t. főorvos. 

Pécs sz. kir. város képviseletében: Czierer Elek dr., t. főorvos. 

2. A záró nagygyűlés okiratai. 

Jegyzölcönyv lú magyar orvosolo és természetvizsgálólo X.XX'II. vándor
gyi-'1lésénelc Kolozsvárt 19 0 3 szeptember 10-én déliútán tartott záró 

1 üléséről. 

Elnök: gróf Esterházy Kálmán, a vándorgyűlés elnöke. 
Jegyző: dr. Lóky Béla, a vándorgyűlés titkára . 
Jelen vannak: gróf Béldi Ákos Kolozsmegye főispánja, báró Feilitzsch 

Arthur orsz. képviselő, mint a helyi bizottság elnökei; dr. Apáthy István 
egyet. rektor, Szvacsina Géza kir. tan .. Kolozsvár sz. kir. város polgármestere, 
mint a vándorgyűlés alelnökei; dr. Chyzer Kornél min. tanácsos, az állandó 
központi választmány elnöke, stb. és az érdeklődő nagy közönség. 

1. A záró közülést elnök nyitotta meg, utalva a v~ndorgyülés eredm.é
nyes munkálkodására. Majd dr. Nuricsán József közp. titkár felolvasta a ku. 
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magy. természettudományi társulat elnökségétől és magyar nemzeti muzeum 
igazgatóságától érkezett üdvözlő táviratokat. 

2. Felolvastatott a pénztárvizsgáló bizottság jelenté e, melynek alapjan 
dr. Kaiser Károly pénztárosnak a felmentvény mega l to . 

3. Nuricsán József közp. titkár előterjeszti a nagyvála ztmány ha áro· 
zatait a jövő vándorgyülés helyére és tisztikarára vonatkozólacr, a melynek 
értelmében Szeged és Keszthely közül 

a nagyválasztmány Szeged város meghívását fogad a el é ti. zti· 
karául a következőket választotta meg: Elnökké : J állay Albert föi -
pánt. Alelnökké: dr. Mann Jakab bábaképző int. icrazgató dr. Lm· 
gyel Béla min. tan. egyet. tanárt, dr. Platz Honifácz tankerületi 
főigazgatót és Pálfy Ferencz Szeged város polgárm ter •t. Titkárokká: 
dr. Faragó. Odön v. t. főorvost, I fomor L<;t/J(in reáli k. igazgatót, 
?chan_d? Miklós vár. főgym. tanárt, 1 erjéssy L ' zló lel ö kere k. 
iskolai igazgatót és Lukács László áll. főgrm. tanárt. zako ztá· 
lyok megnyitására elnökökül: dr. Singer ,'Yf átyrus kir. t . föorvo t, 
~r. Ko,ch Antal egyet. tanárt, Duka Marczel kir. t n. pénzügyi 
1gazgatot. 

4. E::re dr. Faragó Ödön Szeged város főorvosa annak törvén ható· 
s~ga kép~1~eletében. k,ös,zönetét és ö~ömé.t fej.e~te ki, ' hogy e vándorgyülé 
Sze.g~d varns .megh1vasat elfogadta es biztositJa a vándorayülé megjelenö 
tagiait a legszivesebb fogadtatásról. 0 

Gróf ~sterházy Kálmán a szives meghívást megköszöni é üdvözli 
a szegedieket. 

, , 5: A nagyyálas~tm~ny által ellenőrül és levéltárosul ajánlott Bdru11 
Jonas es Verebely Laszlo egyet. m. tanár főorvosokat 

a közülés megválasztotta. 
?·,Dr. Nu~ic~~n József közp. titkár fölolvasta jelenté ét a XXXII. ván

dorgyules ~ef,olya~arol, melyet a záró ülés tudomásul vett. 
7. Biro La,;os megtartotta <•Humanismus az ember "k 'l · „ lo"-adását melyet a k ·· ·· , eva ne » cz1mu e 
' .. .n~gy oz,o~seg osztatlan tetszésben r észesitett. 

hel . 8b·. Eltnt ~k ztar~ ~eszked~ben köszönetét nyilvánitotta Kolozs ár váro és a· 
y1 izo sag agJama es megköszö ' · · t 

kitüntetést a xxxrr vá d "l' t b n~en az iran a tanusitott bizalmat é 
: „ · , n orgyu es ezarta. 

9. Vegul Verebely Lász ló egyet m ta . . . d .. . . 
jainak nevében köszönetet mondott Kol~zs~~I a .van . o1·gyüles megielent tag
összes kulturális intézeteknek a műk „ d" b ~r vttar.osanak, az egyetemnek, az 
lelkes elnökének. ' 0 0 izo sagoknak és a vándorgyülés 

A záró közülés lelkes éljenzés közt ért véget. 

Km. f. 
Gróf Esterházy Kálmán 

elnök. ' D1·. Lóky Baa. 
Jegyző. 
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3. A nagyválasztmányi ülés okiratai. 

Jeguzőloö 1iyv a M agyar Orvosok és Természetvizsgálók XX.X'II. vcinrlor
gyidése nagyválnsztniányának Kolozsvárt 1903 szeptember 7-én tcirtott 

üléséről. 

Elnök: gróf Esterházy Kálmán._ Jegyző: dr. N uricsán József. 
Jelen vannak: Alexander Béla, Angyán Béla, Badics Elek, Báron Jónás, 

Békeffy Gyula, Borbás Vincze, Borbély Samu, Biringer Ferencz, Büben Gyula, 
Chyzer Kornél, Dollinger Gyula, Entz Géza, báró Feilitzsch Arthur, Gebhardt 
Ferencz, Genersich Vilmos, Gyurmán Emil, Halaváts Gyula, Hückl Ernő, 
.Jellachicb István, Kaiser Károly, Kerekes Pál, Koch Antal, Konrád Jenő, 
Lengyel Béla, Marschalkó Tamás, Matolcsy Miklós, Móhr Mihály, Porosz Mór, 
Prochnov József, Rudas Gerő, Ruffy Pál, Rüll János, Sarbó Arthur, Schachter 
Miksa, Schermann Adolf, 8chmausz Endre, Sólyom János, Szabó Dénes, 
Szenes Zsigmond, Temesváry Rezső, Udránszky László, Verebély László. 

1. Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést megnyitja és a meg
nyitó közülés jegyzőkönyvét stiláris módosítások után hitelesíti. 

~. Felolvastatott a kiküldött pénztárvizsgáló bizottság jelentése a pénz
tár állásáról, melyet teljesen rendben találtak és pénztárosnak a felmentvényt 
megadni javasolják. 

Elfogadtatik. 
3. Felolvastatott a levéltáros jelentése, mely 

tudomásul van. 
4. Ellenőr és levéltáros mandátuma lejárván, 

a nagyválasztmány elhatározza, hogy Báron Jónás ellenőr és 
Verebély László levéltárosnak újból való megválasztása a bezáró 
közülésnek ajánltatni fog. 

5. Felolvastatott Szeged és Keszthely városok meghívója, a következő 
vándorgyűlés székhelyéül való választása czéljából. Halaváts, Schach~er ~s 
Chyzer hozzászólása után szavazásra kerülvén a kérdés, a tulnyomó tobbseg 
Szeged város meghivását fogadja el, minek alapján 

elnök kimondja a határozatot, hogy a jövő (1905) XXXIII. vándor-
gyűlés székhelye Szeged lesz. . . 

6. Chyzer Kornél javaslatára a szegedi vándorgyűlés tisztikarául meg
választattak. 

elnökké: Kállay Albert főispán, alelnökké: dr. Mann Jakab bába
képző igazgató-tanár; dr. Lengyel Béla min. tanácsos, egyet. tanár. 
dr. Platz Bonifácz tankerületi főigazgató és ,;Fálfy Ferencz Szeged 
város polgármestere. Titkárokká: ~r. Faragó Od?n .váro~i t._f~~rvos, 
Homor István reáliskolai igazgato, Schandl M1klos varos1 fogym. 
tanár, Perjéssy László felső keresk. isk. igazgató; Lukács László áll. 
főgym. tanár. Az egyes szakosztályok megnyitására elnö~ö~ül : dr. 
Singer Mátyás kir. tan. főorvos; dr. Koch Antal egyet. tanar es Duka 
Marczel kir. tan. pénziigyi igazgató. .. . , 

7. A központi választmány kiegészitése végett Prochnov kozp. t1tkar 
javaslatára elhatároztatott, hogy . . , 

a budapesti választmányi tagok kiegészitése végett a kilepes foly
tán megüresedő tagsági helyeken kivül még három hely töltendő be-; 

Vándo 1·yy1ites Alunl"ilalai. 3 
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a vidékiek kiegészítése pedig, miután itt hattal több tag van, ekkép 
történjék, hogy 24 vidéki tag közül 1/s-a, azaz 12, kisorsoltassék és 
csak hat hely töltessék be. A budapestiek közül kiléptek, a) orvosiak: 
Bőke Gyula, Genersich Antal, Hegedűs J ános, Niedermann Gyula, 
Raisz Gedeon, Verebély László. b) Természettudományi és társadal
miak: Hol"Váth Géza, Lakits Ferencz, Lóczy L ajos, Mocsáry Sándor, 
Ruffy Pál, Szterényi Hugó. 

A nagyválasztmány e kilépett tagokat Szte1·ényi Hugó kivételével 
mind megválasztotta. 

Az ekként betöltendő négy helyre Chyzer ajánlatára megválasz
tattak: Réczey Imre, Jendrassik Ernő, L engyel Béla és Biró Lajo . 

A szabályszerűen kisorsolt vidéki választmányi tagsági hely1·e 
me~választ.attak : Békeffy Gyula, Borbás Vincze, L echner Károly, 
Purjesz Zsigmond, Pantocsek József, Thuróczy Károly. 

'föbb tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

Gróf Esterhá_zy Kálmán, Dr. Nuricsán József, 
elnok. j egyző. 

A vándorgyülés XXXII. nagygyülésének nagyuállisztmánya ciltal 
1093 szeptember 7 -én a pénztár megvizsgálására kiküldött bízottsúg 

jelentése. 

_Alu~i~ot: bizottság __ 1 ?0.3 szepte~ber_. 7 -én d. e. 11 órakor a pénztár 
i;negv1z.sgalasai~a t~r~ot~ ulesebe_n a palyad1Jalap pénztárát, a folyó kiadások 
e~ beyet~lek pe-?zta~at es ~ Ko~acs J ózsef-~mlékérem alapjának állását meg
~izsgal-~1an, a pe1!-ztarn_ak, illet.oleg alap mmden tételét t«i.tvizsgálva és azokat 
ugy :ges~ben, mmt mmden reszleteikben teljesen r endben levőknek találta. 
Megallapitottuk, hogy 1903 szeptember 7-éig : 

1. a pályadíj állása __ __ __ ___ __ __ 3047 kor. 57 fillér 
2. a folyó pénztár jelenlegi pénzkészlete.... 4337 89 . 
3. a Kovács-érem alapja __ __ __ 1000 « 

Indítványozzuk ennek folytán, hogy dr. Kaiser Károly vándorgyülési 
pénztáros urnak a fölmentvény megadassék. · · 

. E_gyntta;l ja~asoljuk, hogy az állandó központi választmány két titká-
ranak es a penztarosnak a szokásos tiszteletdij megadassék. 

Kolozsvár, 1903 szeptember 7-én. 
Dr. Bakó Sándor, 

bizottsági tag. 

Könyvtárosi jelentés. 

Dr. Báron Jónás, 
ellenőr, biz. tag. 

. A kö~yv- és i_7at~ár állapotában, a rendes gyampodást leszámítva, csak 
a~n~1ban .1ele~theto val~_ozás~ hogy a szekrény áthelyezése miatt a lajstromo
zas es rendez~s, mel~ kozel allott a befejezéshez, még be nem végeztetett 

Kolozsvar, 1908 szept. 6-án. Dr Verebe'ly L k.. t' · 
• < ., onyv aros. 

Szeged város meghivója. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók tekintetes vándorgyűlésének, 
Kolozsvárt. 

Szeged szab. kir. város törvényhatósági bizottsága :figyeleml)lel azon kiváló 
eredményekre, a melyeket a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor
gyülései félszázadot meghaladó működésük alatt az orvosi és természettudo
mányi ismeretek művelése és terjesztése, valamint a művelt hazai közönség · 
érdeklődésének ezen tudományágak iránt való felköltése és ébrentartása 
körül, a gyűléseken résztvevő tudósok es egyéb tudománykedvelők közr~
működése által elértek, sajnálattal kénytelen tapasztalni, hogy a knlturáhs 
törekvéseik által jelentőségre szert tett városok egymás után láthatták falaik 
között a vándorgyűlés tudós tagjait s csaknem Szeged az egyedüli város, a 
mely ez ideig nem részesült azon megtiszteltetésben, hogy a vándorgyűlés 
tagjai megjelenésükkel szerencséltetni méltóztattak volna. 

És ezen okból f. évi 336. számu kgy. határozatában kimondta, hogy a 
f. évben Kolozsvárott tartandó magyar orvosok és természetvizsgálók vándor
gyüléséhez meghívást intéz azon tiszteletteljes kérelemmel, hogy az 1905. 
evben tartandó vándorgyűlés székhelyéül Szegedet kijelölni méltóztassanak, 
biztosítván a vándorgyűlés kiváló tagjait a város közönségének legszélesebb 
körű erkölcsi támogatásáról. Törvényhatósági bizottságunk ezen elhatározását 
a mélyen tisztelt vándorgyűlés előtt tolmácsolva, tisztelettel __ ké_~:iü~,, méltóz
tassék a legközelebbi vándorgyűlés székhelyéül Szegedet k1jelolm es nagy
becs ü hn.tározatukról hatóságunkat értesíteni. 

Szeged sz. kir. város tanácsának 1903. évi junius hó 18-án tartott tanács 
ülésből. Pálf'IJ Ferencz, polgármester. 

4. Inditványok. 

Dr. Genersich Gusztáv irulitványa. 
' 

I. Miután a fertőző bántalmak lappangási időszakát pontosan meg lehet 
határozni, indítványozza, hogy ez iránt pontosabb adatok gyüjtessenek. 

II. Az iskola bezárására nézve indítványozza, hogy a rövid lappangás
sal bíró betegségeknél az első eset _bejelentése. után ~zonnal , hossz~bb_ l_~p
pangási időszakokkal bíróknál az rnkolabezáras annyi nap muJ.v~ tortenJ ~k, 
a mikor az újabb esetek fellépése várható és hogy ez az elJaras az eg~sz 
országban alkalmaztassék és az iskolabezárásra vonatkozó rendeletek ily 
módon megváltoztassanak. 

5. Orvosi szakcsoport (szakosztályok) jegyzőkönyvei. 

Jegyzőlcönyv ciz orvosi szakcsoport 1903 szeptember 7 -én d. e. tartott 
megnyitó ·iiléséről. 

Elnök: Lechner Károly dr., udv. tanácsos, egyetemi tanár. Jegyző: 
Scheitz Vilmos dr., t. orvos, vándorgyülési titkár. 

Elnök üdvözli a megjelenteket, megnyitja az ülést és megtartja előadá
sát: <1A psychopathologiai irány a gyógyászatban)). 

A mindvégig nagy érdekkel hallgatott mély tudományu előadást a hall
gatóság nagy érdekkel kísérte és az előadót lel~esen éljenezte. , 

Elnök ezután javasolja, hogy az orvosi szakcsoport _harom sza~osz
tályra oszoljon, t. i. belgyógyászati, sebészeti és. közegé~zség1 szak?sztal~r~, 
egyuttal üléselnökök, űlésjegyzők és szakvalasztmany megvalasztRsat 

3* 
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ajánlja. Üléselnökökül, a belgyógyásza~i szak.?sop~rtba : Buday Kálmán! 
Fischer Jakab, Genersich Antal, Konrad J eno, Lote J óz e~, hlarscha1;ko 
'famás dr.-okat; sebészeti szakcsoportba: Brandt József, ;13akó andor,, Borb.el~ 
·Samu, Dollinger Gyula, Engel Gábor, Hoór Károl!, Reczey Imre, "\ ereb~ly1 
László dr.-okat; közegészségi szakcsoportba: Davida Leo, Kenyer Bala.z , 
Kerekes Pál, Gyurmann Emil, Rigler Gusztáv, Schermann Adolf, Tóth LaJO . 
dr.-okat; jegyzőkül, a belgyógyászati szakcsoportba: Elfer Aladár, Hegyi 
Mózes Szilágyi György, Veszprémi Dezső dr.-okat; sebészeti szakc oportba: 
Borbéiy László, Csiki Mihály Demeter, Góth Lajos, Heve i Imre, Malom 
Dezső, Navratil Dezső, Szegedi József dr.-okat; közegészségi z kc oportba: 
Filep Gyula, Genersich Vilmos, Konrádi Dániel, Pataky Zoltán, I einbold 
Béla, Veress Elemér dr.-okat. A szakválasztmány tagjaivá: Aczél Károly, 
Ákontz Károly, Angyán Béla, Bardócz Gyula, Barfüa János, Birin er Fenmcz, 
Büben László, Chyzer Béla, Donogány Zakariás, Dragits Imre, G bhardt 
Ferencz, Höntz Kálmán, Hückl Ernő, Jancsó Gyula, Illyé Géza Jellacbich 
István, Jendrassik Ernő, Kuzmik Pál, L enk Gl}sztáv, Makara Lajo , Matu
sovszky András, Mohr Mihály, Neuba1;1er Adolf, Ováry Pál, Papp Ernő. Pataky 
Jenő, Pataky Zoltán, Pattyantyús Abrahám, Porosz Mól', Prei ich Kornél. 
Révfy Jenő, Rózsavölgyi Mór, Rudas Gerő, Rüll János, arbó Arthur. 
Szentimrey Kálmán, Szenes Zsigmond, Szentpétery Zsigmond, zombathclyi 
Gábor, Temesváry Rezső, Terray Lajos, Tompa János, eszprémi Dez ö 
dr.-okat. 

Az orvosi szakcsoport elnök javaslatát és a fölolva ott név ort 
helyeslőleg tudomásul fogadja, mire az elnök a fölolvasottakat meg
választottaknak nyilvánítja. 

Elnök az ülést berekeszti. 

lh·. Scheitz Vilmos, 
jegyző. 

Kmf. 
D1·. Lechne1· Ká1·oly , 

elnök. 

Jeguzőlcönyv a belgyógyúszati szalcosztály 1903 szeptember 7-én dé/uhw 
tartott ii,léséröl. 

E,lnö.k: dr:_ I;őte Józse!._ Jegyző: dr. Szilágyi György. 
. . f~~:i-ok az _ulest megnyitJa s kén a t. előadó urakat, az előadás rövid

segere torekedm. 

1. pr. D_on~t'J: „Gyula: <(A Quincke-féle lumbalpunctio diagnosticus és 
therapeufacus ertekeroli> tart előadást. 

Hozzászólnak : 

Dr. Torday Á'.pá~: A mig ~szerzők :najdnem egyetértőleg megegyeznek 
abban, hogy paralys1snel, tabesnel sclerosis polyinsularisnál · 
agyvelő folyadékban lymphocyták találhatók és functi· .1•. az .dagyb-g~rkmcálz-

th · h t · . ona 1s i eg aJo n , 
ne?r~ e~i~:. Y_S ebria, fa ·dBe.Jtes al~kelem.ek hiányoznak vagy csak alig 
szam. ave e o sz.a~ an ~I ~Inak elo, addig meningitisekn él talált leletek 
nem Ilyen egyetertoek. Batyammal Torday Fe1·enczczel St f ' · k 
k ' h · · t · ' lt k · · · a e ama gyerme -or az anyaga vizsga u ez iranyban s annak erndmén · · "l k ·d · · b 
fogunk számolni. yero anna i eJen e 

Dr. Sarbó Artur : Azt hiszi, hogy előadó ur csak , t '11' t tt · 
általánosságban, ((hogy minden tumor cerebri esetb Qaz~r ka i. o a ugy 
tio megkisére lhető és veszélytelem mivel a részletekbeen al „ ud~n~ . ed-.!el~ .Pdu~c-

. ' e oa as1 i o rov1 sege 
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miatt nem mehetett bele; mert máskülönben felemlitette volna, hogy külö · 
nösen a hátsó koponya-űr daganatai (tumor cerebelli, 1. occip. _stb.) mel~e_tt, 
miként az irodalmi vonatkozott esetekben bekövetkezett halál 1s bizonyit,Ja, 
nagy óvatosságra van szükség és a magam részéről ezekben az esetekben nem 
merném a Quincke-féle punctiót ajánlani. . 

Dr. Gross Gyula: Már néhány év óta alkalmazza a lumbalpunctiót 
úgy diagnostikai, mint therapiai ·szempontból. ~rdemesnek ~artja a következ.ő 
eset felemlitését, a mely esetben a lumbalpunct10t therapeutikus szempontbol 
feltünő sikerrel végezte. Kb. 7-8 éves fi.unál hosszabb ideig fejfájások léptek 
föl. Különösen a homloktájékon, állítólag az egyik facialis területen görcsök 
mutatkoztak, mindkét oldali papillitis volt konstatálható és a járása atactikus 
volt. Ebből azt gyanították, hogy tumor cerebri van jelen. 2- 3 ízben lum
balpunctiót végeztek nagyobb időközökben, a paptllitis, az atactikus járás 
lassan javult, végre a gyermek tökéletesen meggyógyult. Ebből azt kell~ktett 
következtetni, hogy a gyermeknél nem tumor, hanem hydrocephalus chrom us 
volt jelen. 

Dr. Kétly László: A lumbalpunctiót a II. belklinikán nemcsak :r:n~n.in~it~s 
cerebrospinalis epidemicánál alkalmazták, hol határozo~tan th~ra:pia1 erteku, 
hanem meningitis tuberculozánál és agydaganatoknál is, s~e.~1~hsan tum~r 
cerebellinél is. Gümős agyhártyagyuladásoknál a betegek feJfaJasa a punct10 
után megszűnik vagy enyhül és közérzetük is javul. Ugyanez állítható az 
agydaganatoknál végzett lumbalis punctióval is. Klini~ánko:n az ut~bbi éve~ben 
körülbelül hat esetben végeztünk agy<l.aganatoknal Quincke-fele genncz
csapolást s a kellő óvószabályok betartá_sa mellett kellemetlenségünk sohasei;n 
volt. Részemről tehát a lumbalpunct1ót nem tartom agyacsdaganatoknal 
olyan veszélyes eljárásnak, mint azt Sarbó felszólalásából kiérteni véltem. 

Dr. Fischer Jakab főleg az operatív beavatkozás veszélytelenségéről szól. 
Dr. Donáth Gyula: Torday hozzászólására megjegyzi, hogy a dol~g 

úgy áll, hogy a heveny meningitis~knél túlsulyban vanna~ a. poly~ucleans 
leucocyták, de kisebb számban a kis egymagvu lympho~ytak is ~al~l~at~ak, 
mig elejétől fogva idült folyamatoknál, vagy tuberculoticus memng1tisnel a 
lymphocyták prrevaleálnak; sőt acut folyamatoknak idült állapotb.a való 
átmenetnél is a polynucleárisok háttérbe szorulnak a mononucleánsokkal 
szemben. És így eredményeink lényegben megegyeznek. Sarbó kartársra 
vonatkozólag megjegyzi, hogy az irodalomban csak kevés számban fel~ozott 
halálesetről lumbalpunctio után egyről sincs bebizonyítva, hogy azok d1recte 
a punctio által okoztattak, miután ~gytumoi:okn~l, különö~en ha a medulla 
oblongata közelében székelnek, úgyis gyakon ~ .hirt~len exitus. ~n -~gy agy
tumoros asszonynál egy esetben lumbalpunct10t vegeztem, a nelkul, hogy 
csak egy csepp liquort is kaptam volna, szóval «ponction blanche" volt: .a 
mint a francziák nevezik. Ezen asszony azonban aznap meghalt. Ezt pos1tiv 
esetben könnyen lehetett volna annak bizonyítására felhasználni. hogy itt a 
lumbalpunctio siettette volna az exitust, mit tényleg nem is tehetett. Az 
autopsia a lumbalpunctio kifogástalan ki vitelét bizonyította, mindenesetre 
azonban szükséges, hogy agytumornál óvatosan végezzük a punctiót, a folya
dékot lassan kibocsátva, esetleg a canule-nek időnkinti elzárásáva.l ujjun~k.al 
vagy tűvel. De a semmittevéssel s~emközt egY,, ?.~v~tlenül _h~~alos baJi;ia~, 
azon chance-unk van, hogy az egyén ISzonyatos fofaJasat enyhitJuk, a papilli
tist visszafejlesztjük, és a korai vakságtól megóvjuk. 

T{étly collega fejtegetéseit egészen magáévá teszi és Vi.sr;hm· kartással is 

-·- - ----11 



38 

teljesen egyetért az operatio veszélytelenségére n ézve, mely előadó é. zleletei 
szerint soha legcsekélyebb kellemetlenséget nem okozott, de . ok e etben 
palliativ hatásainál fogva is jótékonyan hatott. 

Dr. Sarbó Artur: Félreértett szavai helyreigazitásakép kijel nti, hogy 
a Quincke-féle punctio fontosságát kétségbevonni eszeágába jutott, e ak az 
ellen szólalt fel, mintha tényleg tumor cerebri-nél oly >eszélytel n volna az 
eljárás, mint l:!Zt előadó ur általánosságban állitotta. 

2. D1·. Onodi Adolf: <<Az orr melléküregeinek dehi c ntiái. ~ Elöadá a 
befejeztével gyűlésnek bejelenti, hogy két bejelentett előad á. t : 1. ' nodi é 
Zirkelbach: ((A szagláshiány kórtanáról», 2. Bartha Gábor és Ónodi dolf: 
((A homloküreg elsődleges rákjai>, efotazás miatt n em tarth atj a meg kéri a 
vándorgyűlést, hogy a két előadást vegye fel a megjel en endő közlemények 
sorába. · 

. . 3. Dr. Kétly L~szló: (( Men~yiben . állitható fel a punctio indicatiója 
reg1bb exsudatumoknal a kryoscop1a alapján„. 

Hozzászól: 
Dr. Tauszk Ferencz : 7 év előtt végzett hasonló kisérleteket. Ekkor kitünt. 

?ogy a. fagypontsülyedés nagyobb pangásos és alacsonyabb lobos erecletü 
izzadmanyoknál. Ugyancsak így viselkedik annak százalékos konyha ó tar-

talma. A N~Cl ellenben kisebb' pangásos, mint lobos eredetü izzadmányok

~ál. Vi~sgálatainak egyéb mozz~n~tai i~azolták Kétly L. feltevését. Ha az 
iz~ad.~any nagy, annak. fagypontJa ugy viselkedik, mint az incompensált ziv
ne.l la:Juk. Ilyenko~· tehat helyes a beavatkozás szükségessége. Kétly vizsgála
t~1 .mmdenesetre Jelentékenyen hozzájárultak a bonyolódott k · d · t' t ' . zasahoz. er es isz a 

4. Dr. Sarbó Artur: ((Az achilles-inreflex diagnosticus értékéről». 
5. D~. G:ross Gyula: << Gyermekkoú typhus abdominálisróh 
Hozzaszolnak : · 
Dr. Gerlóczy Vi lmos : Előadó emlitette volt hogy a w·d 1 f ·1 t· · t · ·t· · · ·k · . • i a - e e reac io 

exe1c1 11 causa vegez1 , es azt is mondotta hogy a wi·dal rea t • · k k"l" 
b t 1 · d ·t d · . ' · - c 10na u on-

eln sem u aJ om . nagy . iagnosticus ,értéket. Erre vonatkozólag az előadó-
va szemben ellentetes nezetem van E . kk · 
gedésekben van különösen értéke · Wpe?d a gyein:1? on typhusos megbet~-

·t· . a i al-react10nak mert gyei·mekeknel 
pos1 iv reactio legnagyobb valószinüséggel szól t h ' 11 · 

t kb 1 kb 
YP us me ett olyan ketes 

ese e en, a me ye en a typhusos lázakon kivül · · 11 
typh. abd.-m nincsen; értékes ez az. ·t . ~as Je e~zetes symptoma 
nél csak a legritkább esetben lehet :~;e:eit ~ positiv rea~t10 ~yermek-beteg 
typhus abd.-nak. Én a sz -fo"v S t L. ezl~eknye ,egy mar regebben lefolyt 

· · zen asz o- órhazban h · ·1 1 ' k 
1897 óta, minden typhusos betegen kivétel 'lk" l . ' a J o em .e ·sze?1, 
reactiót és ha nem is mondhato t h ne u .. vegeztetem a W1dal-fele 
diagnosist a sok száz esetben vé m :z ' 0 f!-! az foltétlenül biztossá teszi a 
zottan me;em állitani hogy a Wi'gdzael f .11·eactwt~~lb azt a következtetést határo· 

. ' - e e reac 10 an a typh bd d' . . 
nak igen értékes segédeszközével rendelk .. k l us a . rngnosisa-
anyagon okvetlenül alkalmaznunk k 11 ~zun '.a me ye~ te~át kórházi beteg
exercitii causa fogja alkalmazni a ere.acti~ a tisztelt el?ado ur nem csupán 
~egbeteged?s ese~ében, - . származzék az t t, :.a:~1 m~n~e.n ?gyes typh'l!~os 
tol vagy mas, microorgamsmusoktól l ". d ~p tt 1. ommahstol, memng1tis
úgy bizonyára meg fog győződni arról eh 

01 
ez,e azas megbetegedésektől -

ilyen lázas megbetegedésekben nag ' , 
0f~- epen a gyermek.korban észlelhető 

Y er e ,e van a reactiónak, a melynek 

azonban conditio sine qua non-ja az, hogy minden tekintetben kifogástalan 
bouillon álljon rendelkezésünkre és hogy egyebekben is a reactio végzésének 
szigoru szabályait szemünk elől ne tévesszük. 

Dr. Vas Bernát: csatlakozik Gerlóczy véleményéhez a Widal-féle 
reactio értékét illetőleg. Különösen hangsulyozza annak fontosságát a gyer
mekgyakorlatban, a hol esetleg egy enyhén lefolyt esetben a kétes diagnosist 
biztossá tenni képes, a mi egyebeken kívül a megszabandó direta szempontjá'. 
ból igen fontos. A kivitelnél fontos az, hogy friss culturát használjunk és 
hogy a próba kivitelénél a vérserum higitását lehetőleg quantitative végezzük. 

Dr. Benedict Hmrik: Az előttem történt fölszólalásokhoz kiegészi
tésképen hozzá akarom tenni, hogy a Widal-féle reactiót hosszabb időn 
keresztül kell végezni, mert néha csak a betegség vége felé, sőt bizonyos 
esetekben csak a recidive alkalmával lép fel. Mennyire fontos a reactio 
mutatja azon érdekes bonczlelet, melyben endocarditis ulcerosa lett kimutatva; 
a typhusra valló kórboncztani jelek, melyeket az előadó felemlített, igen sok
értelmüek és tekintettel arra, hogy a typhusos ulcerosus endocarditisek föl
derithetők, a diagnosisnak lehető korrekt kivitele, az összes rendelkezésünkre 
álló módszerek igénybevétele mellett, fölötte kivánatos lett volna. Kérdem, 
végeztetett-e legalább post mortem az endocarditis bakteriologiai vizsgá
lata? A Widal-~éle reactio néha azokban az esetekben negativ, melyekben 
~em typhus-bac11lusok, hanem paratyphus-bacillusok okozták az infektiót; 
ilyenkor a paratyphus-bacillusok agglutináltatnak, a typhus-bacillusok nem. 
A paratyphus klinikájának megállapitása is kívánatossá teszi, hogy klinice 
végzett vizsgálatokon a reactio rendszeresen végeztessék. 

Dr. Purjesz Zsigmond: Azt hiszi, hogy előadó félre lett értve,~ mivel 
ő nem mondotta azt, hogy a Widal-reactio értéktelen diagnosis szempontból; 
ez.t ~- sei:n helyeselné, de másrészt azt sem erősitheti meg, hogy Widal-reactio 
nelkul nm csen typhus. Mert bármily érdekes jel is a Widal-reactio, mégis kény
telen azt mondani, hogy észlelt typhuseseteket, melyekben a reactio ismétel
~en lett negatív eredménynyel végezve, noha a sectio is igazolta a többi 
Jellegzetes tünetek alapján felállitott kórismét. Ebből azonban nem az követ
kezik, hogy a Widal-reactio nem volna felette fontos diagnosis jel, hanem 
az, hogy ez is olyan tünet, mely egyszer-máskor hiányozhatik. 

Dr. Torday Árpád: A Widal-féle reactiót nagyon fontos diagnostikai 
momentumnak tartja, a melyet a II. belgyógyászati klinikán minden typhusra 
gyanus esetben végezünk. A melyeknél a lelet negativ s a klinikai tünetek 
alapján typhusra kell tennünk a diagnosist, az illető vérserumának aggluti
náló~ képességét újból és újból megvizsgáltuk s alig tud olyan esetről, a 
melynél később nem lett volna a lelet positiv. 

. Dr. Gross Gyula: Az idő rövidsége miatt a felszólaló uraknak csak 
röviden válaszol. Mindenekelőtt kijelenti. hogy dr. Gerlóczy, úgy látszik, 
nem értette meg előadót, a mennyiben csak azt állította, hogy a Widal-reactio 
némely kétes esetben volt negatív eredményű. Nagyon is fontosnak tartja a 
Widal-reactio megkísértését. Ugyanezt válaszolja dr. Vas-nak, a ki szintén 
félreértette előadót. Purjesz tanár helyesen fogta fel azt, a mit előadó mon
dott. Tény az, hogy többször kell megejteni a Widal-reactiót és friss anyag
gal kell dolgozni. Dr. Benedict-nek pedig azt mondja, hogy az endocarditis 
csak mint complicatio lépett fel és a bonczjegyzőkönyv ismételt felolvasásá
ból kitűnik, hogy a typhus felvétele kórboncztanilag is igazolva lett. 

Dr. Benedict Henrik: Félreértett szavai helyreigazitása czéljából, az 
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említett eset bonczj egyzők:önyvében az előadó n em tett emlité.· t a typhu o 
ulcusokróI. Scepticismusom t ehát jogos volt. 

6. Dr. Donogány Zacharüis: 11A Vincent-féle angináróh. 
Hozzászól: 
Dr. Preisich Kornél: Vizsgálatokat az u. n . Vincent-angin ára vonatko

zólag már hosszabb idő óta végzett a budapesti Stefánia gyer mekkórházban 
és ezen vizsgálatok kapcsán nyert eddigi tapasztalatok azon k "rdé felveté ére 
késztetnek, hogy jogosult-e Vincent-anginát különálló klinikai kórkép gyanánt 
felállítani ? A Vincent-bacillust én is, mint mások, megtaláltam 'p zájüreg
ben, különösen cariosus fogak mellett, t ovábbá stomatitis aphthosa némely 
esetében, többször és n agyobb számm al stomatitis ulcerosáknál. z orsóalaku 

. bacterium felfedezésére diphtheriára gyanus kór folyamatok bacteriol. víz gálata 
ad?tt alk.alI?at; olyan ulc~ro -membranosus folyamatok tehát, melyek klini
kailag . n emileg sokszor alig definiálható módon eltél'tek a diphtheriától ; de 
ug~an~_lyen folyam~toknál . kór~kozók ~yanánt streptococcust, pneumococcu t, 
~nedlander bacte,numot es masokat u tak m ár le. Vincent-bac riumot pedig 
1lyenko1· nem talaltak. Az orsóalaku bacillus képezi Vincent szerint a no oco
mial gangrrena kórokát, Róna szerin t a nomá-ét . Találtak Vincent -bacteriolo· 
giát metastaticus tá~yogb~n, én magam p erityphliticus tályog egy esett!ben, 
a h?l a pr~~- vermiformison gan~ramás ~ttfüő fekély volt. Nem egysége ek 
t~hat a . kor.folyamatok, m~l~eknel a Vm cent-bacte1·ium fellelhető, m. p. 
tulnyom_o szammal fellelheto es egymáshoz h asonló, sőt egymással megegyező 
tor~kbeh ulcero m embranosus folyamatokn ál n em á llandó lelet a v incent
b~cillus. _Követ~ez.ik e~ekből, hogy n em jogosult Vincent-an ginát külön kór· 
kep gyanant felalhtam. 

. Tapasztalataim ~zt bi_zo~:y:itják, hogy az elsődleges folyamatot mindig 
mas p~thog~n bacterrnm mditJa m eg és a Vincent-bactei·ium mint igen 
~ya~on la~óJa a ~.zájüre.?nek , a r~sz~re kedvezően előkészített t~laj on zapo
rndasn~k i~~ul, sot a swyetek m elyebe hatol és így ném ely esetben a kórké
pet modosit1a, a módos1tott kórkép bizonyos ir ányban typicus k "' llemet 
nyerhet. u 

A kórlefolyás igen különböző sokszor igen enyhe ·· 'd · k 1 
~ab1 _b és elhuz.ód?

1
; de rke~des~n jó indulatu. A r ossz ind~f~1u 'kf::rje~~ t:r~~~ 

e i gangrrenana sem epez1 ezen bacillus a b t d · · 
illetőleg is az el_őad_ó ur n ézetéhez csatlakozom~eg e ege es okat, s kezelését 

7. Dr. Szigeti Henrik · ((Epileps · · ' l · 1 lt d" · s D B" · F" · iana esz e iplopia monocularisról». 
. ~- .iringer erencz : <<Chylosus transsudatumr ·1 

Hozzaszol : o » • 

Dr. Kétly L ászló· A chylosus fol d ' k k d. · 
megállapítása a leatöbb :esetben r 1 h ia. e 0 .iagnostizálása és a kór-ok 
eseteknél sem álla~itható me a 11. e. e seges. Meg a bon czolás alá került 
kiömlésének oka. Különösen gáfl va osagosll ~h1losus folyadékokn ál a chyl.us 
diagnosis felállítását illeti, e részbene:li: ~: t~n chyf osus folyadékra. A. ~1 a 
a transudatum és exsudatum ch 1 ~pon un k, a m elyn ek alakJaban 
nók. Áttér azon következtetéseJ'i~sus.:~~y .~lz sirosodott voltát m egállapíthat· 
vagy hiányából voltak. A mai állás me\ e ese_re, a m elyek '.1' czukor jelenlétéből 
nem a~ utbaigazitást. Minthogy ad~~f e:::~~~t a czukor J ~lenl~te vagy hiánya 
folyadekokat egymástól nem különböztet"ük a chylos~s es adiposus chyl?sus 
okozott chylosus folyadékgyülemekn .1 ~ meg, m eg a daganatok altal 
chyloformis elnevezést ajánlja Két e ts~~· a chylosus elnevezés helyett a 

· ese e ism ertet. Az egyiknél mediastinális 
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tumor mellett lépett fel a chylosus mellűri folyadék s a bonczlelet nem találta 
a ductus thoracicus sérülését. A második eset egy cbylosus exsudatumra vonat
kozik. Az illetőn él 1903 junius havában a folyadék chy liformis természetű 
volt, azóta a folyadék újra meggyülemlett, de most (1903 szeptember havá
ban) tiszta savó van a mellürben. 

Hozzászólt még: Dr. Angyán B éla. 

Dr. Lőte József~ 
elnök. 

Kmf. 
nr. Szilágyi György_, 

jegyző. 

Jegyzőkönyv rb belgyóg y úszati szalcosztály 1 9 0 3 sze ptember 9 -én 
délelőtt tartott üléséről. 

]!Jnök: dr. Fischer Jakab, majd Buday Kálmán és dr. Genersich Antal. 
Jegyző: dr. Elfer Aladár, majd dr. Hzilágyi György. 

Elnök az ülést megnyitja. 
1. Dr. Buday [{álmán: ((Streptococcus fertőzéseb-ről tart felolvasást. 
Hozzászólnak : 
Dr. Benedict Henrik: Az előadó által tárgyalt megbetegedés az orvosi 

érdeklődés előterében áll. Az orvosok igyekeznek a Leube által alkotott kryp
togenetikus septikopyaimiát, legalább a mi a kryptogenesi st. az ismeretlen 
behatolási kaput illeti , kiküszöbölni és helyébe ismeretes behatolási kaput 
tenni. A tonsillitisek jelentőségét , melyet az előadó kiemelt, hozzászóló is 
megerősitiheti; az idén az I. belgyógy. klinikán tonsillitis epidemiát észlel
tek, igen typikus általános tünetekkel (magas láz, kisfoku tarkómerevség, a 
peripheriás végtagrészletek aktiv hyperremiája, volatilis ízületi fájdalmak, 
akut szivdilatatio), a hol a vérből ki lehetett tenyészteni a streptococcusokat. 

Egyáltalában igen fontosnak tartja a vérnek in vivo való bakteriologikus 
vizsgálatát. Ha például egy a pneumonia crouposa igen erős általános tüne
tekkel jár, akkor a vér bakteriologikus vizsgálata majdnem minden esetben 
positiv; ezekben az esetekben a klinikai diagnosis esetleg nem pneumonia 
crouposa lesz, hanem általános pneumococcaimia, ekkor is, ha esetleg távoli 
szervek metastatikus megbetegedése (meningitis, pericarditis) még ki nem 
mutatható. A prognosis is ilyen esetben sokkal rosszabb és egy távoli szerv 
további megbetegedése már nem fogja az orvost annyira meglepni. 

Egy esetet említ, a melyben a typikus pyaimiás lázak esetében a bak
terium colinak a vérben való kimutatása a figyelmet az epeutak megbetege
désére terelte. Tényleg később a cholecystitis purulenta tünetei léptek előtérbe, 
mely a beteg műtétét tette szükségessé. 

Végre két eset leírásával hozzájárul a Pel-Eckstein-féle secundrer mirigy
láz retiologiájáboz; szerinte egy chemikus lymphomatosissal van dolgunk, 
mely akár tuberculotikus, akár ismeretlen eredetű lehet, és melyhez akute 
vagy subakute lefolyó strepto- vagy staphylococcus-fertőzés járul. 

Dr. Elfer Aladár : Röviden utal azon streptococcus-fertőzések kór
ismézésén ek nehézségére, melyeket észlelni alkalma volt, mivel a lefolyás 
rövid órát, esetleg egy napot vett igénybe. Ily eseteknek élőbeni kórismézése 
mindenkor nehézséggel fog járni. 

2. Dr. Taw;zlc Ferencz: ((A nyugalom szerepe a szívbetegek therapiá
jábam czimen ta1·t előadást. 

3. Dr. N eubauer Adolf: 11A gyermekek gégepapillomáiról )) szól. 
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4. Dr. Fischer Jakab: «Újabb altató szerekrőlu értekezik. 
Hozzászólnak : 
Dr. Epstein László: Előadónak egy kérdését akarja helyreigazitani, a 

mennyiben hypnállal igenis történtek kisérletek és pedig hozzászóló maga 
is tett még 1890-ben kísérleteket és azoknak eredményét a «Gyógyászato
ban közölte. 

Dr. Lechner Károly: Kérdést intéz, valjon az álmatlanság mely eseté
ben észlelte előadó úr az általa kipróbált altató szerek hatásának elmaradá
sát, mikor gyönge hatást és mikor jó eredményt, tekintettel az álmatlanság 
sokféle okára és formájára, tekintettel arra, hogy exsomniával vagy insomniá
val van e dolga, mert mindezen kfüülményektől függőleg más és más ered
ményt várhatunk, sok esetben a fürdő, a mechanikus, suggestiv behatás, 
a hashajtó, bor stb., oly jó eszköznek bizonyul, hogy a vegyi szerek adago
lását bizvást el lehet hagyni. 

5. Dr. Epstein László: «A gyakorló orvos feladata az elmegyógyászat 
terén1i czimen tart előadást. 

6. Dr. Glück Gyula: «A szegénysorsu idegbetegek kezeléséről>i szól. 
7. Dr. Genersich Gusztáv: «A fertőző betegségek lappanaási időszaká

r~h érte~ezik és a jegyzőkönyvhöz csatolt két indítványt nyujtJa be a nagy 
valasztmanyhoz. 

.. Az e~őadás végén dr. Erdődy Endre inditványozza, hogy előadónak a 
szakulés elismerését és köszönetét nyilvánítsa. 

Ugyancsak Genersich <(A fogzás és annak renclellenességeirőh értekezik. 
8. Dr. Szekeres József: <(Néhány érdekesebb eset a gyakorlatbóli> czimü 

előadását előadó távollétében a jegyző olvasta fel. · 
Elnök az ülést bezárja. 

Dr. Genersich Antal, 
elnök. 

Kmf. 
- Dr. Szilágyi György, 

jegyző. 

Jegyzőkönyv a belgyógyászciti szalcosztály 1908 szeptember 9-én 
délután tartott üléséről. 

, Elnök: ~r. Purjesz Zsigmond, majd dr. Genersich Gusztáv és dr. Lőte 
Jozsef. Jegyzo: dr. Hegyi Mózes. 
. „1. Dr. Vas Bernát: <e Vesebántalom és a diabetes» czimü munkáját a 
jegyzo olvassa fel. ' 

, 2. /J.r. J!l(e~ 4ladá1:: <(A fehér vérsejt-számlálás értéke a belső beteg-
segek konsmezesenel 1> czimen tart előadást. 

Hozzászólt: 
. Dr . . Kétly Lász_ló : .A felolvasó érdekes és complet előadásához az a 

megjegyzese, hogy ~ vizsgalatok differ. diagnostica szempontjából még héza
gosak. ~ ~yphusnal a II. ?el~linikán tett tapasztalatok azt mutatják, hogy 
nem mmdig_ va.n leukoJ?em_~ J~len, sőt szaporodott fehér vérsejtek esetén 
sem lehet mmd~g comphcat10t eszlelni. Exsudatumoknál annak eldöntésére, 
hogy t~be~cu~osis ~xsuda~um-e, sokka.l egyszer~bb ~z exsudatum lymphocytáit 
megszamlal~i, mmt a _ver~, mert mmt azt vizsgalatai is bizonyitják, akut 
exsudatumnal l:ymphoci:o~is. tuberculo~is mellett szól. Felhívja még a figyel
~~t„ a le1:k?~ema j~lento~egere a Banti-féle kárnál, bá1• ez nem mindig biztos 
kulombseg1 .iel a c1rrhos1s hrpatissal szemben. 
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Általában a vérsejt-vizsgálatok még sok kiegészitésre. sz~r~lna~, f~kép 
nem elegendő a fehér vérsejtek quantitativ vizsgálata, a quahtati.v is .szuksege?. 

Dr. Elf er Aladár: Részemről is. hézago~nak tartom, tisztan a. fe~e.r 
vérsejtek quantitativ adatai alap.iá~ nyilatko.zm __ az_ e~yes bantalmak~·ol kor
isme szempontjából. A fehér vérsejtek egyn:askoz.ti vrnzonya, va~ami.nt ~en
desen a vérben elő nem forduló alakelemek jelenlete stb„ ezek vizsgalataval 
adataink kiegészítendők. . . , ... 

Typhus abdominálisnál részünkről a comphkat10 nelkuh esetek~en .leuk.o-
peniát találtunk, voltak eseteink, midő?. az e~ső nap 1~000 volt a fe~e~ ver
sejtszám, a következő napon leukopemat talaltunk, mmdenesetre kivetelek 
mindig lesznek. . , 

Az exsudatum pleuriticumnál mondottakat rnme~~lten nem .mondoi;n 
általánosan, de ha fehér vérsejtszám csökkenésből a tunetek megall~poda
sára, esetleg javulására következtethetnénk, minclenesetr_e so~kal csekelyebb 
beavatkozás lesz valakinek ujját avagy fülét megszurm, ~mt ~setleg , e~y 
mellűri próbapunctiót megejteni. A fehér vérsejtszám adatamak ovatos erte-
kesitését ismételten hangoztatom. . .. „ , , . 

3. Dr. Konrádi Dániel: <(Myxredema» cz1mu eloadasat tartja. 
Hozzászólt: · · t E 
Dr. Ranschburg Pál : Egy infcmtilis myxoedemáról tesz e_mhtes · gy 

J 7 éves leánygyermeknél cretinismusos elmeállapot ,mellett teljes_ myxre~e
más somatikus állapot állott fenn. Testmagasság 130 cm. vo~t. -~ichter-f.~le 
pajzsmirigytabletták adagolására négy hónapon .?elü~ az egye~ ot cm~. ~ott, 
bőre teljesen elvesztette typusos myxa;demas kul~_met, fa~szorzete k.mot~. s 
szellemi statusában is feltűnő javulás allott be. Rontgen-kep a, kezeles elott 
felvéve a csontosodás infantilis állapotát mutatta. Az eset kezeles alatt van s 
hosszabb lefolyás után irodalmi közlés tárgya lesz. , , 

4. Dr. Matolcsy Mi/dós: ((A chinin és vastartalmu gyógyborokrol» szol. 
Hozzászólnak : . . 
Tanács József: Nagy figyelemmel hallgatott előadásá~ az igen t~sz-

telt előadó urnak nem óhajtom azon szempontból tárg1alm,_ ~10gy a vizs
gálat által kitüntetett vasmenn;viség _oly nagy elté;ése , bizonyltja, azt, ~o~y 
úgy a vasas chinin borok, mm~ mm,den h~sonlo gyogyboro~ es sp~ciahs 
gyógyszerek is, soha sem meg biz hatok hatasukra,. vonatkozo~a?, mivel a 
gyakorló orvos nem tudja, hogy mily gyógyszeran;vagmennyi~eget adott a 
betegnek, valamint a beteg~nem mindig bi~~os~n ~apja a~t, a mit az orvos a 
gyógyulásra nézve szükségesnek~vél.~ Az eloadasbol azt ko_vetke~tettem, ~og~ 
U: kimutatásból az egész consequentiát úgy vonja le az igen tisztelt eloado 
ur, hogy megbízható gyógyszert csakis úg~ n~~rhet az ~rvos é~ beteg! ha a 
gyógyszereit magistraliter rendeli, de csak fel kovetkezte,te~t .n~u.J,tott ~tisztelt 
eiőadó ur, a midőn a gyógyborok és gyógysze:ek ~s~zealh~asanal elofordu:t 
nagy eltérésekre figyelmeztetett, a következtetes masik felet akartam felszo-
lalásommal kiegészíteni. . „ 

Dr. Orient Gyula: A különlegességek értékmeghatározását, i~letoleg 
a chinin és vastartalmu gyógyborok alkatrés_zei~ ké~e~ő ~nyag~k preci~. meg
határozásainak feltüntetését mind addig az ideig kmheto~ek ~s ~e~kov~tel
hetőnek nem tartja, a mig a magyar gyógyszerészkönyv ~a.J~t keszitme~ye~nek 
értékmeghatározásaival tisztában nem leszünk, azok hataskepes-alkatreszemek 
százalék-tartalma megállapítva nincsen. , 

Dr. Matolcsy Miklós: A chinin és vastartalmu gyogybor recept-ren-
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delésre nem készithető, illetőleg nem rendelhető, m ert akár hininum ferro
citricum, akár china-kéreg és vaskészitményekkel a bort huzamo abb ideig 
kell állani hagyni és :filtrálás után kiszolgáltatható. Az orvosi gyakorlatban 
nem alkalmas a gyógyszenel a beteget 8-10 napig váratni, úgyszintén 
ezen vámkozá~sal a gyógysze1· költségeit fokozni. 

5. Dr. Ovári Pál: «A Salicyl-chinin használatáról septicu lázaknál 
kivált gyermekágyban». ' 

Hozzászóltak: Dr. Ákontz Károly és Dr. PU? jesz Z: igmoild tanár a 
melyeki-e előadó reflectált. · ' 

6. ,V~- Jakabházi ?sigmoi:d_: «A_ rheum nostrasna.k, mint ha hajtó 
szernek erteke» ; dolgozatat Konrad1 Damel olvassa fel. 

Dr. Lőte József, 
elnök. 

Kmf. 

1 r. Hegyi .lfó::;es, 
jegyző. 

Jegyzőkönyv a sebészeti szaJcosztály 1908 szeptember 7-én délután 
tartott üJéséréfl. 

Jegyzf/1~~ ~e~~bof~ai~{a .. József egyet. ny. r. tanár, miniszteri tanác o. 

. . ~ln?k udvozh 3: ~egJele°:t tagokat, megköszöni az elnökké válasitásá
val nany:i:ban megnyilvan~lt bizalmat és az ülést megnyitja. 

1. Dr. Alexander Bela: «Az x-sugár rnjz és demo st f k · · 
vonatkoztatva különösen a csontos gerinczos~lop feJ"lo"d, ~ rn 10. epesl seg1~' 
adást tart. esere 11 cz1mme e 0-

.2. Dr._Dollinger Gyula: «A gümős eredetű 
kezelese » czimmel előadást tart. mellhártya izzadmányok 

3. Dr. Bakó Sándor· «A prostat t · ··t 
adást tart. · ec omia o esete» czimmel elő· 

4. Dr. Zimmermann Károly . «Sta h 1 k . 
mel előadást tart. · P Y omy osis különös esete» czim-

A tárgyh;iz ?asonló eset kapcsán hozzászól : 
Dr. Baka Sandor felemlit egy esetet h 1 déseknek és lázaknak oka végül t .. d "t b ' ~ . 0 a hos~zas bőralatti genye· 

nél, egy erőteljes lovasrendőr ő~m~ ~ er~u osis lett ;11Yilvánvalóvá. A beteg· 
héttel egy más kórházban phimosis- "~ .~r~el,, a kórhazba felvétel előtt több 
s midőn a beteg felszólaló osztál :.~ ~ ~ .;egezte~. A seb n em gyógyult be 
tak a penis és scrotum bőre alatt.~ hú e v~. et~tt,„ tal~o?o~ és ürmenetek vol
tömör, egyenetlen alaku fekély b~ritott!f' cso :u~o n:yllasat egy szürkés szinti. 
megszükitette. Daczára a tályogüi-egek f •1tn;e,Y. e~rJedt a húgycsőbe is s azt 
gyógyhajlam nem mutatkozott s nem e . ri~asana ' het_e~en keresztül semmi 
bedörzsölés s később egy Zittm~nn-ku' at, be semmi Javulás egy higany· 

K , "bb h , ra u an sem eso onapok mulva a hete köb , l . . 
~zzadt, étvágya fokozatosan csökkeft e tcs; f1 

1
k.ezdett, éjjeleken át erősen 

mkább növekedtek és a köpetben tub ' sl e . e e .azas lett s e lázak mind
a húgycsőfekély, sem a hólyaaok vál:J~~ .~sis-bacillus volt kimutatható. Sem 
culosis bacillus nem volt fell~lhető. e a an sem ekkor, sem azalatt tuber-

. 5. D~; M_ohr Mihály : '' Thiersch-féle t . 
cz1mmel eloo.da,st tart. ransplantat10 a kötőhártyára>> 
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6. Dr. Hoór Károly: e<Szemészi tapasztalatok Egyptomból>i czimmel 
előadást tart. 

7. Dr. F'ejér Gyula: <cA tarsus egy sajátságos megbetegedésérőh czim
mel előadást tart. 

8. Dr. Szenes Zsigmond: <e Kritikai megjegyzések a fülbetegségek ope
ratív kezeléséhez» czimmel előadást tart. 

Elnök a következő ülés idejét f. h. 9-én d. e. kilencz órára tűzvén ki, 
az ülést bezárja._ 

Dr. Brandt József, 
elnök. 

Kmf. 
Dr. R einbold Béla, 

jegyző. 

Jegyzolcönyv a sebészeti szakosztály 1903 szeptember 9-én rléleUJtt 
tartott ü,léséről. 

Elnök: dr. Borbély Samu kórházi sebész-főorvos. Jegyző: dr. Gross
mann Emil. 

Elnök az ülést megnyitjJt. 
1. Dr. Brandt József: Altala operált (pylorus-resectio és gastroplicatio) 

és gyógyult beteget mutat be. 
2. Dr. Temesváry Rezső : cc Diootas eljárások a terhesség alatt)) . 
Hozzászólt: 
Dr. Schtichter Miksa: Újabb időben a Prochovnik-dioota kezd népsze

rűvé válni, a mi nem czélszerü. Nem lehet a nők ama kivánságainak, hogy 
könnyebben szüljenek, abban is deferálni, hogy silány magzatokat producál
junk. Egyfelől a csecsemő életképességéhez a jó tápláltságot kivánni, más 
felől gyenge tápláltságu csecsemőket világra hozatnunk, belső contradictio. 
A hasfalak zsirtartalmának csökkentése sem mindig identicus azok nyomó 
erejének fokozásával , mert épen az előbb elhizott és lesoványodott hasfalak 
még kevésbbé munkaképesek. A koplaló methodus népszerüsitését nem tartja 
kívánatos czélnak. 

Temesváry válaszában hangsulyozza, hogy az idő rövidsége miatt nem 
terjeszkedhetett ki eléggé a koplalás hátrányaira; ezt ő szintén határozottan 
elítéli; egészen más megitélés alá esik az általa is melegen ajánlott rationalis 
dioota, a melynél az ételek úgy választatnak ki, hogy ezek caloriamennyisége 
teljesen megfeleljen a physiologia követelményeinek. Hogy a diootát csakis a 
jobb viszonyok között élő nőknél ajánlja, annak oka az, hogy sajnos, a szegény 
néposztálynál hiába ajánlanák a hal- és husféléknek nagyobb mennyiségben 
való fogyasztását, a mikor ott még a mindennapi kenyér és burgonya beszer
zése sem mindenkor lehetséges. A klinikákban és szülőintézetekben szülő 
szegény nőknél különben ajánlja a diootával való kisérletezést. A Prochovnik
féle diootát ő sem óhajtja általánossá tenni, hanem csak a megfelelő java
latok alapján rendelendő ; ekkor pedig határozottan ajánlható, annyival is 
inkább, mert az ennek behatása alatt született gyermekek nem csak élve és 
éretten születtek, hanem a megfelelő ellentálló képességgel is bírtak, 
olyannyira, hogy mortalitásuk az első életévben talán azért, mert a szülők 
jobban vigyáztak ezekre a gyermekekre, még kisebb volt a csecsemők általá
nos mortalitásánál. 

3. Dr. Horváth Mihály: «Gyermekkori bénulások orthopediai és sebé
szeti kezelése )) czimen értekezik. 
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4. Ifj. dr. Genersich Antal : «Az austr iai, svá:jczi ' s németon;zági elié
szek egy részének asepsise•> czimen tart előadást. 

5. Dr. Góth Lajos : «Az embryomákróL különös t kint ttel az ovárium 
teratomák egy esetére,, czimen értekezik. 

6. Dr. Illyés Géza : ((Az urether -kathéter ezés therapeuticu ha znáról 
néhány esetben „ szól. 

7. Dr. Csiki Nlihály és clr. /ú,tgel Ede : «Az ut ru -gonorhrea keze
lésérőli> értekeznek. 

8. Dr. Marschalkó T. ny. r. e. tanár és ll. as.<;i.;tense dr. 1Jcmrle1· r;y.: 
«Finsen- és Röntgen-kezeléssel elért eredményekről» tartanak elöadá t. 

9. Dr. Veszprémi Dezső : <1 Rugalmas rostok fel zaporndá a carcinoma 
mammrenál» czimen értekezik. 

10. If.j. dr. Klug Nándor: «A paracentesisröl " zól. 
í 1. Ezután elnök felteszi a kér dés t, h ogy Patzrmer lfr.-nak tegnapról 

elmaradt előadását hajlandó- e a szakosz tály most m eghallgatni? jelenlerök 
egyhangulag meghallgatni óh aj tják, m ire dr. P atza uer előadja dolgozatát: 
<1Az adrenalinum hydrochlori cum Takamine vértelenitö és érzé telenitö 
hatásáról». 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárj a . 

Dr. Borbély Samu, 
elnök. 

Kmf. 
/Jr. G1·01>.·mwin b11il, 

jeayzö. 

Jegyzőkönyv a sebészet i szak osztály 190 3 szeptembel' 9-én déluhí.11 
tart ott üléséről . 

Elnök : dr. Brandt József, m ajd dr. H öncz Kálmán _ JeU1.' IZŐ: Dr. Dax 
Albert. · " 1 

1. Dr. H<::lá~z ·? enr ik: I. _<'Telj es on garat-elzáródás gyógyult esete. 
(Lues).» II. ((Fulbol bor-hydrogemum byperoxydatum ált 1 l"h ·t tt ·aegen 
test.» III. <'. Ad.at a szemkötöhártya na sali s fertőzéséhez „ a , 1 aJ o J 

Hozzaszolt : 
Brandt tanár megköszönve előadó érdekes el " d ' · t k · f · · .„ -

ződését arról, hogy a hydrogenium hyperoxydatum oka. asa , 'dI eJez1t mtegkgJtO 
fT · t "t t · . epes i egen es e e a 
u Jara , so - ermeszetesen Jelenlevő dobhártya hiány f . t· ' ' l-

a dobüi·egből (k„ · f'l) · kT k . a vagy per ora iona 
f ozep u is 1 ó ll1 azon gyorsan kiemelkedő ·léghólyacroknál 
ogva,O) melyek a s~ernek a ha:lj_áratba való beöntésére onnan kiemelk~dnek. 
.. "":' Dr. l_levesi Irnre : (( UJ mképlő módszer a ludt 1 · cl l ' b '. 

gy1tasara>1 . cz1men tart előadást. a p es onga a gyo 

3. Dr. Borbély Sarnu: ((Kizárt sérvekrőlu tart l " - · t 
Hozzászólt : e oaaas . 

Brandt tanár: Kérdést intéz a szakülés t · 'b · · · 
a tárgyhoz szólani s miután szo' k ' a:gJ ai oz, hogy obaJt-e valaki 

ra sen i sem Jelentke ·k " ·11 f l a következő refiexio tételére . először i . , . . .z1 -, o m aga a e 
előadó úr csakis a külföldi i~odalomra sill:{~~latat fteJez1 ki ~ felett,_ hog~ az 
magyar litteraturát semmibe se '. 

1 
ebg auc ornkrn h1vatkoz1k, m1g a 

adására vonatkozó adatokat. m veszi, m e Y en p edig szintén találna elő· 
Bélresectiót incarcerált gangrrenás sér űt · t k . , . 

időben végeztem, mely időben m é vn;i e ·e n el en mar abban ~z 
g egy sem vegzett az előadó úr által cz1-
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tált sok külföldi auctorok közül. Brandt tanár e tekintetből a szakülés tisztelt 
tagjainak figyelmét felhívja az Orvosi Hetilap-na.k 1880-ik évfolyam 13-14. 
számára, melyekben jelzett bélresectióra vonatkozó kóreset közzé van téve. 
Ennek alapján sebészeti kórodáján e műtéti irányt követvén, az alkalmas 
esetekben mindig is tétettek ily bélresectiók, mint azt különösen a Gyógyá
szat-nak 1891. évfolyama nehány számában három ily eset közléséből is kitű
nik. Az eseteket dr. Rosenthal Béla akkori műtő közölte. 

Jelenti szóló, hogy ezen értekezésben tisztán ki van fejtve az illető 
resectiókra vonatkozó indicatiók, általában álláspontja a primar, interme
diar és secundar bélcsonkolásokat illetőleg, mely értekezésre a szakülés 
tisztelt tagjainak figyelmét szintén felhívj a. 

Erre felszólal dr. Hevessi Imre tanársegéd, mondván, hogy Brandt 
tanár említett négy esetével nem statistikai adatokkal akart szolgálni, csakis 
jelét adni annak, a mint azt már emlitette, hogy a magyarhoni litteraturá
ban (nemcsak a külföldiben) tal álhatnak ily működésre vonatkozó adatokat. 

Brandt tanár újból átvéve a szót, következőleg nyilatkozik : Hogy ha a 
saját klinikájára vonatkozó statistikával akarná bebizonyítani a primar vagy 
secundar bélcsonkolásnak a jogosultságát, akkor nem négy, sem 14, hanem 
50- 100 esettel is rendelkeznék, de nem ez volt czélja s igy csak röviden 
jegyzi meg, hogy az incarcerált gangnenás herniáknak primar resectióval 
végzett kezelése, a midőn is adott esetben az czélszerünek tartatik és gyógy
eredménynyel van kol'Onázva, vannak előnyei, de hátrányai is. Ennek bebi
zonyitására megjegyzi, hogy a gangramás bélresectiónál czélszerü, sőt majd
nem szükséges a belet a belső sérvgyűrűnél rögziteni, hogy azon esetre, ha 
kis nyílás támad a varrott bélben, a mi az esetek nagyobb számában elő is 
fordul s igy fistula képződik (melynél néhány hét alatt gyógyulás követke
zik be); ilyenkor a bélsár kifelé s nem pedig befelé a basür felé ömölhes
sék, mely utóbbi esetben a beteg biztosan acut septicus peritonitisben pusz
tulna el, s mely halálnak okozója a műtő maga volna. A bélnek eme rögzí
tése a bélkapuhoz kedvező kimenetnél azon kedvező állapotot involválja, 
hogy ezáltal a sérvkapu mintegy elzáratván, a szokásos recidíva ily műtétek 
után mintegy meg van akadályozva, hátránya azonban az, hogy egy rögzített 
bélnek a functiója mindenesetre bizonyos fokban meg van zavarva, mely 
functiozavar a secundar resectiónál teljesen mellőztetik, mivel ottan teljesen 
ép bélszövetbe téve a resectiót, biztosan számíthatunk primar gyógyulásra s 
ennélfogva szabadon sülyesztbetjük a · varrott bélkacsot a basürbe s zárhat
juk teljesen varratokkal a hasfali sebet. Az elöadó úr által felemlített hasfali 
pblegmone, mely az anus prreternaturalisnál majdnem minden esetben 
bekövetkezik, ha jól értettük, s a mely miatt secundar resectio majdnem kivi
hetetlen s előadó úr már ebből kifolyólag is a primar resectio mellett foglal 
állást, ezt a phlegmonet szóló, daczára oly számos esetének, sohasem tapasz
talta, legfeljebb kis foku erythemát és dermatitisről tehet említést, a mely a 
kifolyó bélsár által a nyílás környékén lép fel s mely - ha sebészi tisztasá
got alkalmazunk - legkisebb fokra szorítható le s egyáltalán nem gátolja 
a műtőt abban, hogy már egy pár bét mulva is, a midőn az anus prreternatu
ralisos bélkacs teljes épségét visszanyerte, az ú. n. intermediar bélcsonkolás 
a legbiztosabb gyógyeredménynyel végre ne hajtassék. 

Megjegyzi szóló még azt is, hogy a primar resectióra ritkán adódnak 
elö esetek, mert a betegek általános állapota akkor, midőn már a sérvben 
gangrrena támadt, nagyon !'Ossz s ennélfogva könnyen állhat elő teljes kime-
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több g'h n okkal hnmnn\bb lh1inik 11 HZ •g'ny h t ggl•l, mint t1llll 11z mó.· 
odlng cH nkoh rn k rüljön. 'njnoR, ' n b1\J nr t\ltnl ok zott 11 rmalitiH k 

ritll mi kn n zy i m 't n m l h t k gy v ' l m ny n, hisz tu1lj11l 11zt, 
hogy nz "pn k 1 tsz hört · m tudjuk írm nl H · tenni, nzl iH tudjuk mí1r 
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n. mikrob k úja.hl> üjabb özön 'v l ru·nHzl C'L li~R tL s un<l1tr r s tio ri1'vii 
v z ly p n it 1 rn n, könny n fl'rtőzi tt p riton ttl is ürt ! 

btllo k njlmlott rögzitc 1·t ol 1in prc\háltúk; ttkkor nH•g h IJ ' n vulo 
nnk t rla.nnm. l11t idői gNi Yohrn, d • cl finitiv ' rögzitni tt b •I t 11 m tartom 
oporton11Rnnk ar. il1•uR ' 1;;1 lyP mittlt. 8:áml zándt"kknl, lrnHonló H talt' n H11lyo 
1mhb vi zon) t tcr mtünk ahboz, midőn t e onkolt • pks7. vc•I tkn configurttlio 
Col t n u. kapuhoz nő, nuck köv •thzrn(•11. ci pe<lig ~okkttl iHm rtc•hht•k, 
mint R lll hogy H'lt' bövehb(•JI kt'llj n r glnlko7.nom. E ffi('llctt prclig ll7. oz {•rv, 
hogy t h lrögzitPB tUlal a r c1!1Í\a megg1 loltntil-, m·z<> t ' lll H~wrint nuí.r tticrt 
n m álll111t m g, m rt Ili ?: tt?: odttnlitt liittn• ft; l1• H ' rvclnwl iH btllfnllttl vnn 
a. knpn 1 lzúrvn, d azért Hm ki H m tagntljit H tag1t11!1ntjn 1t R n m gll•telét. 

fi !ult . J; é pződ ;H a. mtgy r H ctióvnl. a. pontosan f lt ti b1•lvttrmttul vngy 
furpbyval m ggátolni móchmklittu \tin, különben ÍR 1t b<>lpcrfort tio f jlöd \Re· 

n k f ltóHngocl által •!mondott H 1t rögzit(•H jtl\ ám irott muclj1\,t, hogy n rög· 
zit s folytán tt füitulit nc·m h fPlt". hmH•m kif >le ' •7.c ti 1t hdHart, inkíd1b n 
h t g z r ne '•jón k, mint n mütö tcnHi<•riiA •gpn k kc-11 h g h tucljuk. 

l/1•1 11'.'t dr. fel. 7.Ól lú. m TJ01'111í/!f ilr . n kövrtk •zőkh •n n\lnHzol: 
Ifov · 1 11r. 11.7.t monclJt , lto~u 14 b 'lr 'R •ctióból conclu i kttt 1 vonni 

u m l •h • . Eli m rem, hogy már ill tkoromm l fogm i kikri ·ti'dyoHo<lolt 
ni•z •fr im u m l 1hl't111·k. l e 11gecl •lrnct, 11 1 linikltmtk ·<!dig htirom vagy n g, 
P · •t puhlic1iltutotl, 1;n puhlicúlhun 11 -et. 1t li"zt •ll Hillko;;zt1\.l) nrnth •rn1Llilrni 
ttuliui · t hit f lliivnom, a 11 "g · töhh, vngy 1 tiz 'llll ;gy ; négy osdhííl l li t tölih 
concl11 iót lernnni, \llg,\ ti?. nnc•g · hől. gi.tyb n ig1m I k •ll 1 clnom 1 l1•v1•H i l1u11i.r· 
Reg 'd t'1rrn k, nng igaz {go mon,lo t akkor, midőn kij l •nl \, hogy ucg,r 
primiir r . ctio n m <' ·o<lt •, ti ztu clolog •r.. 1t mit a H bl-Ri csinál, 1~z ucm 
e nch , z tuclomí ny. 

1 /h l'oro.·: Mrn • \ hknnorrhn•t clharitáHirólt zól. 
Hozunrnolt dr. ll ey111•1 Emil 
:>. nr. Wcyw» Emil • ll)I j •g\ •k gy(1gyi i t •l ·k rolyai ul• czimcn 

· rlt·k ·zil . 
Hozzá zól rl r . lbro. ": .llrír. 
fi. /J!'. Hwlw f ;crö •· cli lt'kok ni: oclon h •I . zen · i z rh: z t ' lwz e~. f •j-

1 "11 ·~ ·h<z• •r.im ·n ti rt lő1trl ".·t. 
7. fh. r:ríth Liijo.~ • , pirin a. r. 111 · r. · i \. nogyógyu. 7.uti g,Hlkurl11th1 u• 

czimü lötcl' ÍL rci\icl n - .·sz ·fogli lm mut1 tjt b 
Töhh tirgv n m l ;, "n, az ül · b zi' n toll. 

I >r. J/r11w: fúilm1Í11, 
If. lrw • 

r ruf. 
/Jr. / >" 1 • llh ·1·1. 

J ,, .„ 



fi 

.J,,111 /iki111 111·" kii:1u/s::.,ifu11n!fi 8:11kos::l<Íl!J J,90,J szeptembrr 7-<:„ 
t!//11/<i11 /11rllllf 11/f,wfr/íl . 

h'/no/, : dr. ,• •h •rmn11n Ad lf, k · 'bb dr. K nyere Balázs. Jegyző: 
cl r. 1 nnül1 1 ilni J. 

1. /Jr. Vift>p ( :y11/11: • 1;zt. L1íHzJ -Hzt1ppn11 fertőtlenitő hatásaróh 
czillH'll rt k •zik. 

lfot.zllHZ 1 : 
/),. lú11mitlt /J1í11frl hozztí. z liusában öröm ' t e jezi ki a fölött, hogy 

l'loi do lllo(.VHOolyun pr tlm •n ni jut tt n. znppnn f r1ötl nit~ e1·ejét illetőleg'. 
mint ö '7. 1 t hl l'" l'I, i; t löndó to 1íbb lrnladt, a m nny1b n a gyakor!at1 
czl>lolrnttk m •gf(•I 1 bh ml>don i izsgillta a zt. L1í zl · zappant, s így mmt-
1 g)' ki •gt• zit t • 11. !ónd f }Az lnlórn k r · g bbi vizsg~la~ait. . . . 

>. /),· ; rór kniil 1'lönclt\M1l: " tmch mit 11 m vedekezes f Jl szte eu 

'főv1í.ro közeg; z ;g-

·an előadó 
ül· fi el-

·" 
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4. lfovetkezik dr. Jancsó Miklós előadása : 11 Viz gálatok a malária cnde· 
mia évszaki ingadozásának okairól» czimm el, s grnphikus táblákban bemutatja 
vizsgálatainak eredményeit. 

Dr. Schermann Adolf, 
elnök. 

Kmf. 
JJr. Eow·ácli 1Já1ud, 

jegyző. 

Jegyzőkönyv ci /cözegészségi~gyi sza)cosztúlu 1903 .·ze7Jte111ber .9.fn 
délelőtt tcirtott hl ésériíl . 

J(lnök: dr. Gyurman Emil. Jegyző: dr. Filep Gy ula. 
1. Dr. Chyzer B éla : <1A tuberculosis kérdéséhez„ czimen ' rtekczik. 
Hozzászól: 

... _D~· Filep .Gy1:la a kötelez~ ~eJelent~st fele slegesnek tart.ja mert elku· 
lomtes es az eg~szsegesekkel valo ermtkezes korlátozás <L úgy em kövctbeto. 
Fontosnak tartJa azonban a kötelező fertőtlenítést haláleset alkalmával é 
lakásváltoztatás alkalmával. 

. . pr .. Chy~er B~la a ~ötel.e ző b.ejele~tést szükségesnek ta1·tja, ad mini · 
tiativ .mtezkedesek eletbeleptetesek erdekeben, pl. mezőgazda ági munká ok· 
n~k biz?nyo~ foglalkozásoktól való eltiltásáért, kator:.asorozásköt lesek énk 
keben, ISkolasgyerekek hygienej e érdekében. 

2. Dr. Szigeti Henrik: ·,,Echinococcus cordis esete» 
„ .3. Dr. Lőte József tanár: <1A madarak veszettség. érőb> czimen tart 

eloadast. 
„ .. 4; P'.: Kenyeres Balázs: «Beszámoló a törvényszéki orvostani intézet 

mukodeserol". 
Hozzászól: 

. pr. _Szfget~. Henrik . s~ját gyakorlatából vett példákkal illustrál'a n 
fenykepezes es Rontgenezes fontosságát hangsulyozva' n ho ·k · t J d " · ' b · ' · h 11 · · 1 t " ' , gy m1 en a ren · 
on. es .iro1. 1:1 av1z~ga ~ i utasítás elrendeli a 'talált ismer tl l ltt t k 
lef~~y~epez~s~t, ez kiterjesztendő lenne mind azon esetek e_ en 101 , ~sb e 
a torvenyszeki orvos ezt javaltnak lát" a. E czél re is, a m~ .e. e~ 
a szükséges eszközökkel felszerelve le~nének s :~et:-!~~f ?, t~-glyt ~ bkirosab~ok 
vádi általányból fedeztetnének. o o sege a un· 

. , . 5: Dr. _Rigle~ G:W:z~.áv és dr. Filep Gyula: u A gáz izzó testekkel való 
vllagitas hygienes ertekerol» tartanak előadást. 

Dr. Filep Gyula, 
jegyző. 

Kmf. 
/Jr. (;yw·ma11 /t,"mil. 

elnök. 

Jegyzőlcönuu n közegészségi~gu1 i szaknsz t(1· ly 1 <> ,/0 3 ;;zppte 11i bc,r D-én 
tartott üléséről . 

Elnök: dr. Davida Leo egy. ny r tan, . ] „ 
1. ljac Aurel : <1Kolozsvár k" ·. „

1 
ati . . ' egyzo: dr. Reinholcl Béla. 

adást tart. ozepu e emek levegője" czimmel elő-

2. Dr. Konrrídi Dániel: ((Fol tat. 1 . . 
riumölő hatásárób czimmel előacllst t~r~~os vizsgalatok a szappanok bakte· 

Hozzászól: 
Tanács József: Felszólalása két körülményre akar vonatkozni ; az 

első az, hogy az igen tisztelt előadó ur egy merész változtatásba fogott mi
dőn a szappannak jól vagy rosszul habzó voltát említvén, azt constatálta 
hogy az általa megvizsgált szappanok nem tartoznak ugyan a nagyon jóÍ 
habzó szappanok közé, mégis a legjobbak az eddig ismert szappanok között. 
~ felfog~s ellef:1kezik _azon általános felfogással, hogy az a jó szappan, a mely 
Jól habzik, pedig tulajdonképen a szappan habzási foka mindig a viz kemény
ségétől vagy lágyságától függ. 

Kérdem tehát, hogy az általa megvizsgált szappan független-e a viz 
mésztartalmától és minden izében habzási tulajdonságát egyenlő mértékben 
mutatja-e? 

A másik kérdésem az volna, hogy ha a szappanok szagositására használt 
aitherikus olajok és szagos anyagok önmagukban birnak is bacillus-ölő 
hatással, ezen hatás nagy mértékben fokozódik a szappanhoz bizonyos hőfok 
alatt és különböző arányban való hozzákeverése által; méltóztassék véle
ményét megalkotni, hogy valjon ezen fokozott hatása a szappanhoz való 
keveredés által jön-e létre? vagy pedig azon különböző anyagok a szappan
?~n me?nek-e át .olyan. vegyi átváltozáson, a mely változás által egy egészen 
UJ vegyi anyag szarmazik ? 

Ez ugyan még eddig ösmeretlen, csak hatásában nyilatkozik, de fel
tehető-e, hogy nem az együttes hatásból, hanem egy új anyag hatásából 
keletkezik a fokozottabb bacillus-ölő hatás ? 

Dr. Konrádi Dániel: Tanács József gyógyszerész ur felszólalására ismétl 
előadásáb3'.n röviden már kifejtett állítását, hogy minden szappan habzik, de 
nem az a JÓ szappan, a mely erősen habzik, mert az ilyen sok szabad lúgoi 
tartalmaz. 
. A második kérdésére elmondja, hogy a szagositó anyagok magukban 
igen erős bakteriumölők, a szappananya.g pedig nem öl, de ha a szagositó 
anyag~kat a szappanhoz keverik, a szappan is fertőtlenit, ezért csupán a 
szagositó anyagokna~ tudhatja be a szappanok bakteriumölő hatását. 

3. Reismann Odön: «Bakteriumok mint egyes gyógyító és kémlelő 
szerek bomlásának okozói 1> czimmel előadást tart. 

4. Dr. Török Arthur : <1A kristyori aranybányák és aranyzuzóm11 
munkásainak egészségi viszonyairól1> czimmel előadást tart. 

5-6. Dr. Apáthy István: "A szövetek új osztályozása» és ((A derék
szögben kétszer csíkolt (u. n. harántcsíkolt izomrostok Z rétegének (Zwischen
sche!be, Krause-féle hártyás, Dobie-féle elemek) új előfordulásai, mikroskopiai 
készitmények bemutatásával» czimen két előadást tart. 

Elnök a tanulságos előadásokat megköszönvén, az ülést bezárja. 

Dr. Davida Leo, 
elnök. 

Kmf. 
Dr. B.einhold Béla, 

jegyző. 



Jegyzőkönyv az orvosi szakcsoport 1903 szepteni,ber 10 -én dllelött 
tartott üléséről. 

Elnök : dr. Tóth Lajos. Jegyző: dr. Scheitz Vilmos. 
Elnök az ülést megnyitj a és fölkéri dr. Chyzer Kornél min. tanác o t 

előadása megtartására. 
1. Dr. Chyzer Kornél megtartja előadását következő zimmel: Zemp

lém vármegye orvos-gyógyszerész segély-egyletének történet ». 
2. Elnök fölkéri Rózsavölgyi Mór urat előadá a megtartá ám. 
Rózsavölgyi Mór megtartja következő előadiisát: <e A budape ti orrn 1 

kör orsz. segély-egylete és annak tovább fejlesztése». 
Hozzászólt : 
Dr. Ákontz Károly : Megj egyzi, hogy az előadó ur által tett ama meg

jegyzés, hogy a kolozsvári és kolozsmegyei fiók-szövetség a budape ti orl'o i 
körbe való belépésre való fölszólitását visszautasitotta, t ·vedé en alap zik, 
mert a ko~ozsvári fiók-szövetség tagjainak az orvosi kör segély-egyletébe rnló 
belépést ajánlotta. 

A centralisált segély -egyletnek nem hive csak akkor ha az kötelező. 
Hivatkozik a vasuti segély-egyletre. ' ' 

. 3. E_lnök f_~lk~ri Csipp~k Jánost előadásának megtartására 1c magyar 
~yogysz~reszet tortenete 1> cz1mmel. Távollétében előadását dr. Orient Gyula 
ismerteti. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
Kmf. 

Dr. Scheitz Vilmos 
jegyző. · ' Di'. Tóllt Lnjo.~. 

eluok. 

6. Természettudományi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

Jegyzőkönyv a tennészettudmnányi szakcsoportnak 1908 szeptember 
7 -én délután tartott üléséről. 

~{~:kó~ ~r. Lengyel Béla. Jegyző: dr. Szilády Zoltán. 

~o~~-s:Íft~~r l;:{~~~t;A~ e~délyrészi Spallaxrólu . 
Vincze. yu a, Koch Antal, Entz Géza és BorblÍ 

2. Dr. Istvánffy Gyula. 11 Újabb . , 1 désérőb>. · vizsga atok a növényi betegségek leküz· 

. 3. Dr. Csiki Ernő: <(A futóbo . k M .. 
tekmtettel magyarországi alakjairai> ~arn orphocarbus alneméről, különos 

4. Dr. Ha:_iusz István: <clratos f' k . , . .. 
5. Dr. Gyorffy István . a) Rh uve • ti sztes fak u, bemutatja az elnok. 

folium Schott et I(otschy p. h ''. 
1 
°?~dendron ferrugineum L. és Rh. myrti· 

b 1 t .. k l ' ys10 og1a1-anatomia· . . . e yze u re va o tekintettel,>. · i VlSzonyairól, r endszertani 
b) <cHerbarium Baumgartenian . . .. . 
c) (CBryologiai adatok az erdél ':~ 1~ ' !ex~ u t~rteneti bevezetés el. 
Hozzászóltak: gróf Esterhá yM1 ·1011.a eru~e t_ ismeretéhez ». 

zy 1 ' os, Csiki Ernő. 

6. Dr. Lakits Ferencz: HVáltozó csillagok és a fotografiau. 
Hozzászólott: dr. L engyel Béla. 
A szakcsoport ülésén elnökölt még dr. Horváth Géza. 

Kmf. 

55 

Dr. Lengyel B éla, 
elnök. 

Dr. Szilády Zoltán, 
jegyző. 

Jegyzőkönyv a, ter111Aszettudom1Í;nyi szalccsoµortnalc 1903 szeptember 
9-én Ülel őtt tartott ü,léséről. 

Elnök: dr. Issekutz Hugó. Jegyző: Futó Mihály. 
Előadók: . 
1. Dr. Halaváts Gyula: <e Hátszeg, Szászváros, Vajda-Hunyad környé

kének geologiai alkotása». 
2. Dr. Pungur Gyula: <e Az ijedtségrőb> czimü dolgozatát bemutatja 

az elnök. 
3. Dr. Richter Aladár: 1eEgy magyar természetbuvár uti naplójábóln, 

bemutatja dr. Apáthy István. 
4. Dr. Fabiny Rudolf : <c A cbAmiai el emek tulajdonságainak sajátságos 

megváltozásáról. 1> 
5. Dr. Horváth Géza: ccSzikes és konyhasós területeink rovar-faunájau. 
6. Dr. Deér Endre: <cA gyógyszeres készitmények értékmegbatározá-. 

sának módszereiről>>. 
7. Dr. Orient Gyula: a) (( Néhány gyógyszerül használt amin oxigen 

felvevő képessége». 
b) HGaleni gyógyszerek spektrometriai vizsgálata». 
8. Szentpétery Zsigmond: <cA tur-koppandi mesozoicus eruptios kőze

tekről». 
Hozzászólott : dr. Koch Antal. 
A szakülésen elnököltek még: dr. Borbás Vincze és dr. Koch Antal. 

Dr. Koch Antal, 
elnök. 

Kmf. 
Futó Mihály , 

jegyző. 

Jegyzőkönyv a természettudományi szalocsoportnalc 1903 szeptember 
9-én délután tartott üléséről. 

Elnök: dr. Koch Antal. Jegyző: dr. Csiki Ernő. 
Előadók: 
1. Dr. Tafner Vidor: 1cAz atkafélék földrajzi elterj edésérőh. 
Hozzászólott : Horváth Géza . 
2. Dr. Führer Lajos.'. <cA Negoi és környéke természetrajzi ismertetései>. 
Bemutatta: Tafner Vidor. 
Hozzászóltak : Borbás Vincze, Orosz En<lre, Csiki Ernő. 
3. Dr. Borbás Vincze: <cA Silenaceak és Gentiana-félék paralellis· 

musáról. 1> 
Hozzászóltak : Entz Géza, Horváth Géza. 
4. Dr. Kedész Kálmán: ICA magyarországi szunyogokrób>. 
Bemutatta : Csiki Ernő. 
Hozzászóltak: Horváth Géza, Jancsó Miklós, Biró Lajos. 



5. Dr. Abafi-Aigner Lajos: 1< Négy hét a Székelyföldön„. (Adatok Három
szék vármegye rovarfaunájához.) 

Ismertette : Csiki Ernő. 
6. Dr. Putó Mihály: 11AHepaticatransilvanicáról», különösen anatomiai 

szempontból>>. 
A szakülésen elnökölt még Biró Lajos. 

Dr. Koch Antal, 
elnök. 

Kmf. 
<.siki Ernő, 

jegyző. 

,J egyzlíkönyv a tennészettud01nányi szakcsopnrtnrik 190 S sze7Jte111 ber 
10-én délellítt tartott iUéséről. 

Elnök: dr. Horváth Géza. Jegyző: dr. Csiki Ernő. 
Előadók: 
1. Dr. Koch Antal: «A gyalui havasok andesittelléreinek keletkezc' i 

módjáról». 
2. Dr. Szádeczky Gyula: «Határhegyeink képződéséről» . 
Ismertette: K. Szentpétery Zsigmond. 

Dr. Horváth Géza, 
elnök. 

Kmf. 

7. Társadalmi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

Csiki E''l'J1ő 
jegyző. 

Jegyzőkönyv a társaclaloni-tu,dományi szakcsoportnak 1903 szeptember 
7 -én délu,tán tartott üléséről. 

Elnök: báró ~eilitzsch Arthur. Jegyző: Sólyom János. 
. , 1. D~._ Genersich Gusztáv : <1A bölcső befolyása a gyermekek koponyá-
Janak alakJarall. 

Hozzászólott: dr. Fischer Jakab. 
2. Dr. Ra::ischburp Hp: <1Az iskolás gyermekek elmebeli fogyatkozásai ». 
3. Dr. Buben Laszlo: . «Al~almazhatók-e megbízható fegyencznők az 

elhagyott gyermeke]í szan~tormmaba dajkákul, illetőleg ápolónőkül ?» 
. 4. J?i:. Konrad Jeno: <ddeg-elmekórosan terhelt családok 't"· .··kl, · 

vlBzonyaHol». a or o esi 

. 5. Dr. Gara Géza: «Tapasztalatok klimatikus kúrák közben, különös, 
tekmtettel a tüdővész gyógykezelésére». 

Ráró Feilitzsch Arthur, 
elnök. 

Kmf. 
Sólyom János 

jegyző. 

Jegyzőkönyv a társadalom-tu,dományi szalccsoportnalc 1903 t b , , szep eni er 
9-en delelőtt tartott üléseről. 

Elnök: báró Feilitzsch A1·thur. Jegyző: Sólyom J' 
1. Pattantyus Ábrahám Márton. «A pr · b„a~.os. 

az annak követelményeként törvénysz~rüle 0
?r:ssi". ortonr~n~szer,, illetőleg 

befolyása a tubercul6sis megszapororlására~.vegrehaJtott egy e\i maganelzárás 

2. Dr. Varságh Zoltán: «Gyógyszer uzsorások>i. 
Hozzászóltak: d~-. Löbl Vilmos, dr. Kelen József, dr. Matolcsy Miklós. 
3. Dr. Szana ~andor: ((A beteg és egészséges csecsemők intézeti ápolá-

sának hygienej e» . 
. . 4. Dr. Löbl Vilmos: <1A budapesti mentőegyesület mérgezéseknél tel
Jesitett 15 évi működésének ismertetése, tekintettel a mérgezéseknél nyuj-
tandó első segély módjaira». · · 

A szakülésen elnökölt még dr. Márki Sándor. 

Báró Feilitzsch Arthur, 
elnök, 

Kmf. 
Sólyom János, 

jegyző. 

Jegyzőkönyr a társaclalom-tuclományi szakcsoportnak J 903 szeptember 
9-én délu,tán tartott iUéséről. 

Elnök: dr Márki Sándor. Jegyző: Bezerédj Andor. 
1. Dr. Tihanyi Nlór: «Az orvosi rend és az orvosi tudomány fejlődése 

az ó-korban». · 

Dr Márki Sándor, 
elnök. 

Kmf. 

* 
Bezerédj Andor, 

jegyző. 

A ,;trrigyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyülései 
l~özponti választmánya (íltal kezelt cilapok és forgó tőke lcinwhitása. 

I. 

Pályad~i-alap . 

A pályadij-alap áll : 
1. A temesvár-buziási helyi bizottság 100 aranyából (999 korona). 
2. Nagyvárad városa 100 aranyából (1080 korona). 
3. A biharmegyei orvos-gyógyszerész-egylet 300 koronájából, kiegészitve 

600 koronára, a központi választmány által adott 300 koronával. 
4. A kolozsvári helyi bizottság 350 koronájából. 
A pályadij-alap 1903. évi deczember. hó 4_-~n a 

Pesti hazai takarékpénztár-egyesület budai fiókJaban 
05023/D 2. sz. könyvecske szerint k~t~tt __ . . , 3047 kor. 57 fillért 

Ehhez hozzáadandó a kolozsvar1 helyi bizottsag 
által felajánlott s a <1Kolozsvári Népbank Részvény-
társaság» 1395. sz. könyvecskéjében elhelyezett „„ --- 350 

Az összes pályadij-alap: 3397 kor. 57 fillér. 

II. 

Dr. Kovács József-érem alapjci. 

A Pesti hazai takarékpénztár-egyesület buda~, ~ókjában 0502~/D. 2. sz. 
könyvecskéjében van letéve 1 OOO koroi;ia, mely tokenek a kamatJa (69 kor. 
48 fillér) az éremveretés költségére fordittatott. 
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l. 

E8ít;TRHHÁZY KÁLMÁN GRÓF ORSZ. KÉPVISELŐ 
ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉDE, 

rb XXX"I I uándorgyülés szepternber 6 -án tm·tott nagygyiiJ ésén. 

Tisztelt közgyülés ! A magyar orvosok &s természetvizsgálók vándorgyü
léseinek annalesében meg van örökitve, hogy ezelőtt 59 évvel Kolozsvárt 
tartott V.-ik ülését annak nagy tekintélyű elnöke, Erdély főkormányzója, a 
magyar tudományos akadémia elnöke, gróf Teleki József következőleg nyi
totta meg: 

((A gyászos mohácsi veszélytől fogva az első alkalom, mely a két haza 
lakosait barátságos egyesületbe vonván, a közérdeknek kölcsönös erőveli fel
fogására, az iránt szerény tanácskozásra módot nyujt. A nagy természet 
műveinek vizsgálásában, ritkaságainak megismertetésében.>> 

Jelentős igék. A tudomány nagyra becsülése és azzal inaugurál va az 
c1Unio11. 

A nemzeti érzés és erő teljes kifejtésével, a századok óta ketté szakadt 
magyar birodalomnak, a két hazának elválaszthatatlan egyesitése; az által a 
közös nemzeti és szabadság érdekek megvédése; fajunk kulturális fejlődése: 
ezek voltak az erdélyi reform-korszak legjelentősebb politikai motívumai. 
A politikai önállóság, azon mérvben, melyben volt, az alkotó erő hijával lévén, 
a nagy nemzeti fejlődésre nézve veszélyesnek látszott és csak az anyaországgal 
való egyesülés, az << U nio >>, biztosithatta szabadságát, magyarságát. 

A hazafias (( Unio» mozgalom keTetének kibővitésére lelkesitő örömmel 
lett megragadva az alkalom, hogy a nemzet kulturtörténetében kornzakot al
kotó azon intézmény, mely Magyarországon a közegészségügy, a természettudo
mányok hoditó utját megkezdte, a magyar oTVosok és természetvizsgálók ván
dorgyűlése Kolozsvárt tartatik. Az ihlettelj es magyar kulturmozgalom nyo
mai mélyre hatók voltak úgy egyesítő, összekapcsoló erejénél, mint legfőkép
pen Erdélyt illető tudományos munkálkodásánál fogva. Az azon ülésen 
felmerült határozatok, eszmék és tervek pedig messze kihatók voltak, mert a 
hazafiui lelkesedés lázas tevékenységgel igyekezett pótolni mindazt, a mit elő· 
deink századokon át mulasztottak. 

Innen van az, hogy alig van a nemzetnek oly kultur~li~, emberb~rá~i 
vagy egyébként közhasznu intézménye, melynek megteremtesere vagy Jav1-
tasára ,az első lépés nem a vándorüléseinkb?l i~dult voln.a ki. . . 

Eppen azért a vándorülések alapszabalya1 szellemeben velt cselekedm · 
az erdélyi muzeumegylet, midőn a Bártfán tartott vándo,rül~sen ~ért~, hogy 
a legközelebb tartandó vándorülés székhelyéül Kolozsvar tuzessek k1, hogy 
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szemléletileg győződjenek meg a vándorülést alkotók a kulturális haladásról, 
jövendő fejlődésünk alapjairól, melyben Kolozsvár, az erdélyi részek köz
pontja, részesült, miután az << Unio» törvénybe iktatott közjogi fogalommá vált 
és a nemzet egyesített erejével hozta meg kulturájának az áldozatkészséget. 

Egy pár emberöltő, egy fél század ugyan meg nem változtatta fajunk 
jellegét, a nemzeti egyéniség szervezetét, melyet sokféle szellemi, erkölcsi és 
testi tulajdonságok vegyüléke alkot, és mely legteljesebben és hívebben nyel
vében nyilvánul. A mai magyarnak ugyan azok a tulajdonságai, mint a negy· 
venes évekbeli magyarságnak, csak a helyzete más. 

A fejlődéstan bölcselete nemzetünk kultnrájn, történetében is igazolást 
nyer. A csaknem két ezredév óta tartó történelme, egy meg nem szakadó lán
czolata az élet-halál küzdelmeknek, nemzetisége megtartásáért s mind e mel
lett a legellentétesebb történelmi erők sem voltak képesek a nemzetet vissza
vetni a folytonos előbbre haladástól. A létért való küzdelemben megsemmi
sültek nemzeti szervezetének gyöngébb és ellenállásra képtelenebb elemei, 
de annál jobban tömörült és tünt ki az, a mi életrevaló nemzeti egyéniségé
ben, és az a folytonos kiválasztás az életerőnek oly nagy tömegét szerezte 
meg, mely a magyar fajnak kifejlesztését minden benső és külső akadályok 
daczára lehetővé fogja tenni, mindég megtalálván a módját a kibontakozásnak, 
a viszonyok minden fejleményével és alakulásával szemben, de csak úgy, ha 
a müvelt világ kulturája hatja át. 

A magyar nemzet létének, jövőjének nagysága kulturai kérdés, termé
szettudományok nélkül pedig nincs kultura. 

De korszakunkban nemzetünkre nézve még egy más kérdés is hasonlit
hatlan fontosságu : a tudomány és a szabadság közt létező viszony kérdése. 

!1-zon formula, hogy a tudomány a tudományért van, nem választja el 
a tudast alkalmazásától, mivel egyedül az erőnek gyakorlása hozza meg an
nak győzelmét, a tudás pedig erő. 

. A bölcsel~t magas ~~vo:it fogalmai vezetnek a tömör valóságra, hogy el
~enk a tudomany eszmeJe es a szabadság eszméje között nem ismer el más 
viszonyt, mint a. mi ~zükségk~,P van az ok és okozat közt. A szabadság bizo
nyos~n nem egyeb,~mt az. ero, a hatalom, melyet az emberi ész vagy a külső 
te1:meszeten, vagy, on~agan, vagy a vele folytonos egybeköttetésben levő el
meken gyakorol. Es mi tudományos alakjában az ismeret a tudás? Nem-e a 
közvetlen forrás, a.z eredeti ok, melyből fakad és foly ~inden erő minden 
tehetség? ' 

A, so?ialis fejl_ődés egymást érintő, egymást követő pillanata. A tudás
szabadsag m potentia, a tehetségben és a szabadsáa : tudás in actu a tettben. 
A_~ e~beriség történelm~ eze~· és ezer példával bizonyitja, hogy azon'emberi kö
zossegekbe a tudatlansag vegzetesen a gyengeség és gyávaság az alakjában 
m~1tatkozott, melJ'.et elnyo~ásnak, kényuralomnak neveztek. És ellenkezőleg, 
mu~d~n gyarapodasa a tudasnak csalhatatlanul maga. után vonta ugyanazon 
sociahs csoportokban a megfelelő növekedését az erőnek a hatalomnak mely-
nek neve : szabadsag. ' ' 

, . M~n~ezek~r~ becsüljük és van szükségünk a tudományra, mint a kultu
rahs e;o osforrasara. De. m~gyar nemzeti szellemtől áthatott tudományra és 
kulturara, mert az eszmenyi magyar állam a valóságban csak azokon ala
pulhat. 

„ Mi~dezekért becsülj~k a tudománl .. művelőit, a világosság fáklyavivőit. 
Az o tudasuk egy « teremtes 1>, a teremtesuk egy «törvényhozás 11, az ő szen-
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v~délyük az i~azs~g, m~_lJ'. a hatal?;n akarata. Az itt megjelent tagtársakat, 
kik a XX~II-1k vandorulest alkotJak, melegen üdvözlöm, habár nem azon 
fi~talos hevvel, mely akkor elfogott, mikor először láttam egy ily ülést Kolozs
v~r_t~ de azon ?azafias m~ggyőződés~el, _hogy a kik a közegészségügyet szol
galJak, a termeszettudomanyokat muvehk, a humanismusnak, a hazának, a 
nemzetnek a sorban nem utolsó szolgái , de egy jobb jövőnek megalapítói. 

Az elnöki tisztség reám lett ruházva, mert én közvetitettem Bártfán az 
E!délyi muzeum-egylet megbízásából a meghívást, hogy Kolozsvárra tüzessék 
k1 a legközelebb tartandó vándorülés székhelye. E tiszt reám nézve lemenő 
napomnak egy fénysugara, mely érlelő hévvel már nem bir, de az élet alko
nyába bevilágító fénye eltart a bekövetkező sötétségig. Azé1t hálás a köszö
netem, hogy az elnöki tisztet reám ruházták. 

A tanácskozások és előadások elkezdésére a közgyűlést ezennel meg
nyitom. 

2. 

TITKÁBI JELENTÉS. 

Előterj esztette dr. P R OCH NOV J ÓZSEF , a központi választmány titkára, 

a XJC"'!.11. vánclorgyühfs 1903 szept. 5 -én Kolozsvárott tartott megnyitó 
lcöz ü,lésén. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! Elnök úr ő méltóságának ünnepélyes meg
nyitója s az üdvözletek elhangzása után engedelmet kérek a t. hallgatóság
tól, hogy titkári jelentésem előterjesztésével szíves figyelmöket rövid időre 
igénybe vehessem. 

És épen ezért nem követem volt elődömnek, a Kolozsvárt tartott vándor
gyűlés titoknokának Szőcs József dr.-nak példáját, a ki lelkes szavakban fej
tegette az akkor fiatal korát élő vándorgyülési intézmény hasznát, czélját, de 
különben fejtegetés e még ma is helyt áll s csak ismételnem kellene az ő elő
adását. Az ő titoknoktársa volt Brassai Samu, ki a szorosan vett vándor
gyülési ügyeket te1j esztette elő ; s ki ne ismerte volna személyesen vagy 
hírből a nagy tudásu encyclopedistát, ki mint természettudós, mathematikus, 
bölcsész, nyelvész és zenész nemcsak az Ol"Szág határain belül, hanem még 
külföldön is előkelő hirnévnek örvendett s kit nem is oly régen, 1897-ben, 
kisértek, mint a magyar tudósok nesz torát, örök nyugalma helyére . . 

Az V. gyűlés titkárai emlékének fölidézésével az irántuk megnyilatkozó 
kegyeletnek kivántam eleget tenni, midőn közel 60 év után, mint a XXXII. 
vándorgyülésen hivatalbeli igénytelen utódjuk, jelentésemet előadni szeren
csém van. 

A bártfai vándorgyűlés a következő gyülés helyének megválasztásában 
visszatért a régi eljáráshoz. Tette azt annál is inkább, mert oly ~elyről jöt~ 
a meghívás, a hol már rég nem tartott gyülést, s a mely hely, mmt a hazai 
kulturális és tudományos élet Királyhágón túli góczp.ontja, a legalkalma~ab~: 
nak kínálkozott. S így természetesen nagy lelkesedessel elfogadta a bartfa1 
gyűlés az Erdélyi Muzeum-Egylet meghívását, hogy a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók legközelebb Kolozsvárt gyűljenek össze. Ugyancsak meg
választotta a bártfai gyűlés a tisztikart, élén elnök úr ő méltóságával, kik 
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vándorgyülési intézményünk iránt eddig is tanusitották rokonszenvüket s 
ezzel a XXXII. gyűlés sikerének biztosítékát nyujtják. 

A bártfai gyűlés óta letelt két év alatt a központi választmány minde
nekelőtt a kolozsvári gyűlés előkészítésével, szervezésével foglalkozott, a mely
ben nem csekély érdem illeti meg a választott tisztikart s a később megalakult 
helyi bizottságd; az ő érdemök, hogy az ország minden tájáról ide vándorolt 
orvosok, természettudósok és kedvelők kellemes, vendégszerető fogadtatásban 
részesültek, s hogy a gyűlés tagjai a város kulturális haladását, különösen az 
egyetem fejlődését föltüntető, a kultuszminiszterium bőkezűségéből az orvosi 
kar által kiadott díszmunkát kapnak becses emlékül. 

A bártfai nagygyűlésen elfogadott módosított ügyrend értelmében szer
kesztettük meg a XXXI. gyűlés «Munkálatait)), melyek 1902. év őszén jelen
tek meg. Tudvalevőleg a vándorgyűlésnek tőkéje nincsen; egyedüli jövedelme 
a résztvevők tagdíja, mely összeg részint a vándorgyűlés szervezésére, főrészt 
pedig a (( Munkálatoku kiadására fordittatik. Tekintve, hogy az utóbbi gyülé
sek <(Munkálatai11 az előadások számánál fogva igen nagy terjedelmüek voltak 
s így a kiadási költség alig volt fedezhető a befolyt tagdíjakból, a bártfai 
gyűlés «Munkálatainak11 kiadásánál módosított ügyrendünk szerint a külön
ben értékes szakelőadásokat csak kivonatosan közöltúk; tehettük pedig ezt 
annál inkább, mert e kiváló szakelőadások amúgy is egész terjedelmökben 
megszoktak jelenni a szaklapokban, a mire utalás történik a <(Munkálatok»
ban is. A kivonatok beszerzése több időbe került s ennek tulajdonítandó, 
hogy csak 1902-ben készült el a mű, mely a kivonatos közlés daczára 26 ívnyi 
kötetet alkot. 

Az állandó központi választmány a vándorgyülési ügyek elintézése 
végett több ülést tartott. 
. . Elintézte a bártfai gyűlés alkalmával a választmányhoz áttett négy 
i~d1tványt. Nevezetesen: 1. Zimmermann dr. indítványa, mely a rákstatis11-
tika tanulmányáról szól; 2. Genersich Gusztáv dr. indítványa mely a cse
csemők viídelméről szól; 3. Stein :Fülöp dr. indítványa, mel~ az alkohol
kérdés tanulmányozására és 4. Porosz dr. indítványa, mely a tanulóknál az 
érzékiség korai fejlődése meggátlásának kérdésére ·vonatkozik. 

. Ezeket az indítványokat, minthogy a fölszinre vetett kérdésekkel más 
bi~ottságok, humanitá~ius egyesületek úgyis foglalkoznak, s a közp. választ
m~ny nem rendelkezven azoknak hathatós keresztülvitelére szükséges végre
hajtó eszközökkel - nem tette magáévá. 

A <(Kovács József-előadás11 tartásával Szabó Dénes dr., udv. tanácsos, 
egyetem.i tanár urat bízta meg. 

A függőben levő pályakérdések ügyében a következő intézkedés történt: 
, Nagyvár~d, v,ároR~ által a~ott 100 arany tudvalevőleg- egy «Gazdasági 
Al.la:ttan ", me.g1rasara tuzetett k1 s vele dr. Lovassy Sándor keszthelyi akadé
~ia1 tanar ?1z~tott meg. L~gutóbbi j.elentésében írj a, hogy a munkával nagy 
r~s.z?e~ elkeszult, de .. a t~lJes elkész1t~shez még a következő őszi, illetőleg 
teli id?szakr.a van szuksege s 1904. ev folyamán reméli a munkát birálásra 
benyuJtha~m. A,közp. v_álasztmány a halasztást megadja. 

A kozp. valasztmany kezelése alatt meglevő két pályadíj ez évben 
szabaddá vált. 

Az egyik - ~ temesv~ri~.buziási ~elyi bizottság 100 aranya - a ((Tra
choma Magyarorszagon » cz1mu munka Jutalmazására fordíttatott volna ezen 
munka megírásával megbizott dr. Feuer Náthán, egyet. tanár, közegé~zség-
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ügyi felügyelő hosszas betegség után ez év elején elhunyt a nélkül, hogy 
munkáját az általa óhajtott alakban befejezte volna. ' 

Cs~k kö~elességünket ieljesitjük, midőn e helyen dr. Feuer Náthán, 
egyeteilll tanar, közegészségügyi felügyelőről, ki a szemészetnek kiváló 
művelője s vándorgyüléseinknek buzgó munkása volt, miről értekezései tanus
kodnak, részvétteljesen megemlékezünk. 

A má.~ik pá~yadij a, biharmegyei természettudományi társulat 150 frtja, 
melyet a kozp. valasztmany 150 írttal 300 frtra emelt. E pályadijjal jutal
maztuk volna a «Magyarországi rákstatisztiká11-t, melynek megírásával 
dr. Fa~kas Jenő elhunyta után dr. Köllner Károly, kórházi igazgatót bíztuk 
meg. Ö azonban ez évben, hivatkozva másnemü elfoglaltságára s tekintettel 
arra, hogy az orvos-egyesület hasonló irányu munkát kezdett meg, e meg
bizásról lemondott. 

Az így szabaddá lett két pályadíj ügyében a közp. választmány meg
hallgatván orvosi szakosztályának javaslatát, akkép határozott: 

hogy mivel a rákstatisztikával a kir. orvosegyesület egy külön kiküldött 
bizottsága foglalkozik, a trachoma kérdése pedig úgy bold. Feuer dr., mint 
mások időközben közre bocsátott szakmunkái, dolgozatai által bőven meg 
van világítva, azonkívül a belügyminiszter 2000 R. ugyancsak hasonló tárgyu 
pályakérdésre tűzött ki : 

mind a két pályaké1·dést mellőzi, a két pályadijat egyesiti s egy pálya
kérdést tüz ki egy az országot nagyon érdeklő közegészségi és sociálpolitikai 
munka megirására, melyet még bold. Farkas Jenő kezdeményezett, t. 1. 
A nép táplálkozása Magyarországon tekintettel a halandóságra, főleg a 
luberculosisban való halandóságra. 

A kérdés nyilt pályázatra bocsátandó, a pályázók kötelesek tervezetet 
benyujtani s ennek megbirálása után bízza meg a közp. választmány a 
pályázók egyikét a munka megírásával. A munka három év alatt készítendő el. 

A fontosabb ügyek fölsorolása után szomoru kötelesség hárul rám, 
hogy arról a veszteségről megemlékezzem, mely a közp. választmányt a 
bártfai gyülés óta érte. . 

Igaz, hogy sorainkból csak egyet ragatlott el a halál, Lengyel Ist vánt, 
de az ő elhunyta, ki mint a vándorgyülési intézmény lelkes hive, buzgó tagja 
nagyon közel is állott hozzánk, fájdalommal töltötte el keblünket. 

1851-ben született Kázsmárkon Abaujmegyében. Szegény szülők gyer
meke volt; de úgy a középiskolában, mint az egyetemen és technikán szor
galmával, rendszeretetével kitűnt, s tanárának, Szily Kálmánnak, figyelmét 
magára vonta. Ö magához vette s a természettudományi társulatnál alkal
mazta. Működésének javarészét e társulatnak szentelte, melynek kitartó 
tisztviselője, pénztárosa, irodaigazgatója lett. S ha ekként a veszteség leg
érzékenyebben sujtotta a term. tudományi társulatot, nem kevésbbé fájlaljuk 
mi is halálát. 1886 óta választmányunk tagja volt. Becsülésünket, tisztele
tünket irányában fokozta, hogy ő, mint a term .. tudományi társulat, egyik 
főtisztviselője egyike volt azon keveseknek, kik a kapcsolatot a vandor
gyülési intézmény, mint anyaintézettel, személyes részvételével buzgó~ erő
síteni s fentartani igyekezett. Lelkes hívünk volt, tanácsadónk a szervezesben, 
administrativ ügyekben s ha hosszas betegeskedése miatt utóbb nem vett részt 
gyűléseinken, híven megfelelt mégis pénztárvizsgálói tisztének. . , . 

Alig 52 éves korában halt meg. Szomoru végzet annak - mond.J a ele t 
rajza írója, Paszlavszky - a ki gyermekkorától fogva küzdött az élet terhei-
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vel, a maga erejéből szerezte meg műveltségét, tudományát: meghalni akkor, 
mikor olyan munkakört biztositott magának, a melyben örömmel foglalkozott, 
a melyben tisztelet, szeretet, bizalom környezte s családi tűzhelyén, szerető 
neje és jó gyermekei körében anyagi gondoktól menten, örülhetett volna 
az életnek. 

A központi választmány az elhunyt iránti őszinte kegyeletének adóját 
rótta le, midőn megemlékezését a nagygyűlésen elhatározta. 

Mélyen tisztelt nagygyűlés ! A vándor tudósok és orvosok, kik az Ol'szág 
különböző vidékéről jöttek ide, csodálva szemlélhetik Hollós Mátyás szülő
városának fejlődését, haladását, csodálják a fényes palotákat, közintézeteket, 
melyeket egy előrelátó bölcs kormányzat, hatóság a tudomány ápolására, 
művelésére, a közművelődés előmozditására emelt, ennek a munkának szol
gálatában áll kezdettől fogva a vándorgyülési intézmény is, s habár a tudo
mány az egész emberiség közkincse, az a hatalmas szép érczszobor ott a 
főtéren, mintha figyelmeztetne minket, hogy a tudomány művelésében mindig 
szemünk előtt lebegjen hazánk java, dicsősége! 

3. 

KOVÁCS JÓZSEF-ELŐADÁS. 

Dr. SZABÓ DÉNES egyetemi tanártól. 

Az a szakember, a ki az orvosi tudományt a gyakorlatban alkalmazza, 
különösen a keze munkáját is igénylő ténykedéseiben, a mellett, hogy tudós, 
többé-kevésbé művész is. Az orvos tudományos készültségének tárházából 
veszi elő a fegyvereket annak megitélésénél, hogy adott esetben végzendő-e 
és hogyan, .a. I?~té~el, mert ~z szükséges ~s .a betegnek javára válik, vagy 
annak meg1telesenel, hogy milyen a nyereseg es veszteség számlája ott, a hol 
a műtétel magában is veszélyt rejt. A műtételeknek a kivitele is csak kis 
részökben oly szabályos, hogy bizonyos megállapított minta szerint erre 
kitanitot~ mesteremb~r is_ e~vége~het~é; A műtételek legnagyobb része olyan, 
hogy, meg az egy czelra iranyulo mutetelek egyes adott eseteiben is a viszo
~yokhoz. való alkalma~ko~~s !oly~onos gyor~ szellemi munkát igényel a leg
JObb mods~~r.nek a kitalala~.ara „es azonnali alkalmazására. Az úgynevezett 
~agyob~ ~utetel~k a teremto eronek, gyors itéletnek nem kis mértékét igény
lik a kez ugyessege mellett. Ellentmondásra alig talál, hogy a sebészet: mű
vészet. 

Ezren és ezren köszönhetik egészségöket és életöket a sebész művésze
~ének.: I?égis en~e~ a művészetnek ritkán maradandó a nyoma. A tudományon 
es muvesz~t~n kivul so~szor egy :életlen kell ahhoz, hogy a gyakorlat embere 
a ~elfed~zesevel az egesz emberiségnek jóltevőjévé váljék, mint pl. Semmel
we.~ss, L~s~er, vagy utat mutasson saját műtételi modorával a kevesebb teremtő 
~rovel bu:o ~artársnak arra, hogy mi módon lehet legkisebb veszélylyel a leg
JObbat elerm. 

A_ sebészi;ek m~~~-szete teh.át a jelené, egyéni tudásához, úgy szellemé
hez, .mmt ke~ebez kotott, vele el, vele hal. Hasonlit ebben a szinész művé
sze~~he~, a kmek művészetében gyönyörködhetik az egész világ, dicsősége 
tetofokan vele nevet, vele sir, vele lelkesedik, vele tombol az a hallgatóság, 
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a melynek érzelmein uralkodik, de ebből a művészetből s ennek hatásából 
már a jövő nemzedékre mi sem vihető át. 

Nem sokkal maradandóbb a tanári működés hatása sem. A leglelkesebb 
tanár is az ifjuban a tudásnak csak az alapját rakhatja le és megmutathatja 
az utat, a melyen az maga tovább építhet, vagy úgy, hogy ezzel a tovább
épitéssel a tudomány felépitéséhez is járul, vagy úgy, hogy a tudomány 
újabb és újabb vívmányait a maga tudásának felépitéséhez használja. Az a 
tanuló, a ki beéri azzal, a mit az iskolában tanult, az rossz orvos lesz, mert a 
folytonosan haladó tudomány megállapodást nem tür. 

Az ember mulandóságának különben is folyománya, hogy még akkor 
is, ha a korszaknak egy-egy oszlopos tagja dől ki, mint a tengerbe zuhant 
sziklánál, magasra 'csapnak fel a pillanatnyi megindulásnak hullámai, majd 
mind kisebb és kisebb fodrocskák jelzik az eseményt s nemsokára a viz 
sima tükre feledteti a tenger iménti háborgását. A társadalomban nincs 
légüres tér, az imént megüresedett hely betöltetlenül nem marad. 

Kovács Józsefet, a gyakorló sebészt már feledik A tanárt hálás emlé· 
kezetben tartó tanitványokkal szemben áll azok csoportja, a kik még Kovács 
József életében meg akarták benne ölni a tanárt. A gyakorló sebész és a tanár 
emlékezetének rögzítésére Kovács József nem igen fejtett ki irodalmi tevé
kenységet. Azt a nagy szellemi munkát, azt a folytonos teremtést sok 
nehéz műtétele folyamán Kovács oly természetesnek találta, hogy annak 
a száz- és százféle, egy-egy esethez alkalmazott műtételi modornak, mint 
typusnak a megalapítását is mellőzte. Kovács József nem volt a betiivetés 
embere, semmi esetre sem tartozott azok közé, a kik oldalakra terjedő czikket 
közölnek akkor is, a mikor a czikk czime is elegendő volna, mert az a lényeg, 
a többi pedig sallang. 

Kovács József működése a szorosan vett sebészi és tanári működésén 
túl kiterjedt a közügyekre is. A tanártestiileti, egyetemi és orvosrendi kér
désekben kifejtett tevékenységét mi sem jellemzi jobban, mint az, hogy 
sokan nem voltak vele egy nézeten, a miből minden elfogulatlan ismét meg
ítélheti, hogy Kovács József önálló egyéniség volt. Nem lehet erősen kidom
borodó egyéniség az. a ki mindenkivel mindenkoron, minden kérdésben egy 
nézeten van, mert ehhez vagy az kell, hogy semmiről se legyen nézete, vagy 
pedig sok alkalmazkodás, sok önmegtagadás, számitás és csontnélküli gerincz. 
Ha igaz az, hogy a tárgyilagosságunk sem lehet ment az egyéni érzései~ktől, 
akkor tartózkodom Kovács József jellemzésétől. Kovács József egyémségét 
és működését majdan elfogulatlanul fogja megítélni a történelem. 

Kovács Józsefnek boldogult édes atyám társaságában a vándorgyiilés 
érdekében kifejtett működése, sajnos, szintén nem egyezett meg sokaknak 
véleményével. A tudomány müvelésén kivül, a társadalom t:izélesebb réte
geinek bevonásával, nemcsak bonismertető, de hazafias czélokat is szolgált 
nehéz időkben a vándorgyülésünk. A tudomány művelőine~ kivánság~1:a ~ 
vándorgyűlésnek szervezete módosittatott, Ú?Y hogy„a .meg~.al~oz.ot,t poht1ka1 
viszonyokhoz is mérten a vezetés és . a vandor~yules ~ukode~e~e~ suly
pontja a tudományos munkálkodásnak JU~ot~', SaJn~s, v~ndorgyu~ese~nk~t a 
társadalom tömeges részvételének elmaradasaert e~d1g me~ ~e~ ka~·potolJ~ a 
tudományokat művelőknek nagyobb szá;m~- A v,an~orgyul~semk all~ndobb 
szervezete, az azokat előkészítő közpo~t1 igazgato-;ala_s~t~a~y vez~tese. ~ok 
éven át és ezzel a vándorgyüléseink ÚJ ala.pon valo fe.1!odesen~k b1z_tos1~a~a 
Kovács József nevéhez füződik. A magyar orvosok es termeszetv1zsgalok 
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vándorgyü.lése hálás kegyeletét rótta le és ezzel önmagát is megtisztelte, a 
midőn a történelem ítéletét be nem várva, Kovács Józsefnek a vándorgyűlés 
körül szerzett érdemeinek megörökítésére a <1Kovács József-emlékérmet1> 
alapította. 

Vándorgyüléseinknek állandó központi választmánya érdemen felül 
tisztelt meg akkor, a midőn megbízott azzal, hogy jelen XXXII. vándor
gyülésünk megnyitó ülésén Kovács József emlékezetét fölelevenitsem. 

Az oly orvos, mint Kovács József a maga nagy tudásával, a maga nagy 
megfigyelő képességével, a maga erős logikájával, a maga művészetébe vetett 
erős bizalommal megtudta ítélni azt, mi válik betegének javára, mit kell és 
mit szabad tennie. Meggyőződésből fakadó véleményének nyilt fejtegetése 
megtudta győzni a beteget arról, hogy javát akarja, az megfolladta tanácsát 
s magát alávetette az ajánlott műtételnek; mert a beteg megbízott Kovács
nak nemcsak jó szándékában, de művészetében is. Kovács tudta, mit akar, 
tudta, hogy felelősséggel tartozik épúgy a műtételnél, mint annak elhagyásá
nál, felelősségének tudata annál inkább kifejlődött benne, mei·t klinikán a 
nagy nyilvánosság ellenőrzése alatt dolgozott. Az orvosi működésnek biztos 
alapja a betegnek bizalma orvosában; ez az alap lassanként megingott. 
Mellőzöm azokat az ·okokat, melyek az orvosba vetett bizalmat megingatták. 
Az orvos egyénisége sokszor nem ütötte meg az erkölcsi mértéket, és saj
nos, egy orvos egyéniségében ért csalódás bizalmatlanná teszi a közönséget 
más orvos iránt is. Ma már fölmerül a kérdés, tudta-e, mit akart az orvos, 
de még inkább : szükséges volt-e, a mit tett? avagy valamely mellékczél 
vezette-e? 

Mindenki hangoztatja az orvosi tudomány óriási haladását, az pedig új 
gyógyszerek, új gyógyitó módok, új műtételek kezdeményezése nélkül nem 
történhetett s nem is képzelhető. Lázasan előretörekvő, az újat kereső egyes 
egyének, talán egyéni hiuságból is ajánlanak új műtételt avagy régieknek 
körét új javallatok megállapítása által kiterjeszteni óhajtván, tagadhatlan, 
némelykor túl is lőnek a czélon. Ilyen törekvésekkel szemben mindig ott lát
juk az orvosok összességének állásfoglalását, a mely figyelmeztet egyesek 
túlkapásaira, a mely egyes műtételek ellenében, vagy a műtételek javalla
tainak kiterjesztése ellenében tiltakozik. Nem egy példa van az újabb orvos
történelemben, hogy az orvosok összesége megtanított egyes műtőket arra, 
hogy a sebésznek művészete nem önczél, hogy tiltakozott a műtétel ellen 
ott, a hol az elérhető haszon nem áll arányban a veszedelemmel, a mely
nek a beteget kiteszszük. Az orvosok összességének megvan a józan bírálata 
s visszautasítja a műtételt, a mely a beteg gyógyítására vagy szükségtelen, 
vagy czélját csak bizonytalanul, az egészség és élet nagyobb veszélyezteté
sével éri el, mint más módszer. 

Ha már az orvosok véleménye eltér abban, hogy egy orvoslás, vagy 
vegyük, mert legszembetűnőbb, hogy egy műtéte! szükséges-e ? akkor nem 
csodálkozhatunk, hogy ez a kérdés még inkább foglalkoztatja a közönséget, 
különösen akkor, ha a műtételnek eredményét nem látja, avagy az várako
zását ki ne~ ~légiti. ~e .még a )o,gel~élet is foglalk.ozik azzal a kérdéssel, hogy 
az orvos m1 Jogon vegz1 a muteteleit vagy ad mergeket gyógyszerként, szó· 
val más testének épségébE> mi jogon avatkozik ténykedéseivel. Messzire 
vezetne a kérdésnek jogi fejtegetése, de teljesen osztom azt a nézetet, 
hogy ezt az orvosi rendet érdeklő kérdést mi orvosok szótlanul nem hagy
hatjuk, a kérdés tisztázásánál nekünk mint érdekelteknek közre kell működ-
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nünk, azért itt csak az alapvető, vezérlő eszme kiindulásáról akarok meg
emlékezni. 

Ha az orvosnak működése kárt tesz, akkor felelősségre vonása a külön
féle büntetőtörvények azon czikkelyei alkalmazásával történik, a melyek a 
testi sértést torolják meg általában. Minden egyes eshetőséget, a mi bünte
te~dő cselekményt képezhet, természetesen egy törvény sem ölelhet fel, mi
nel részletesebben akarná felsorolni a törvény a lehető bűntetteket, annál 
hiányosabb volna, azért csak általános typusokról intézkedik, így kerül az 
orvos működésétől eredő kár, a testi sértések gyűjtő fogalma alá: Az 
orvos ténykedésének elbírálása a büntető törvény gyakorlatában már most 
ar~a vezetett, hogy a német jogelméletben felállították azt a tételt, hogy 
mmden orvosi beavatkozás testi sértés. Annak okát kell tehát keresni, hogy 
a különben büntetendő cselekményért miért nem jár büntetés. Az orvosi be
avatkozás büntetés alá nem esik, mert 1. ez az orvosnak hivatásával járó 
joga (ezt Németországra nem alkalmazhatni, mert a gyakorlat nincs diplomá
hoz kötve, hanem szabad ipar); 2. a szokás által szentesített joga az orvos
nak; 3. a nemes erkölcsi czél, a gyógyítás czélja; 4. a betegnek beleegye
zése, a volenti non fit injuria alapján szolgáltatja a jogalapot. 

Elvből tiltakozom máT az ellen is, hogy a foghuzást, vizsgálatot vagy 
műtételt, még ha az fájdalmat is okoz, bárki kinzásnak nevezze. Mert míg 
a kínzás fogalmából következik, hogy valaki szántszándékosan olyat tesz, a 
mi minél nagyobb fájdalmat okozhat, addig ezeknél a tetteknél a fájdalom, 
sajnos, mellékjárulék, a melyet, a hol lehet és szükséges, az orvos megfelelő 
eljárással eltüntetni iparkodik, de a fájdalomkeltés soha sem végczél. Orvosi 
rendünk méltósága, orvosi ténykedéseinknek megbecsülése, azok jellegének 
elvi megállapítása megkövetelik, hogy mvosi szempontból tiltakozzunk az 
ellen, hogy különösen a német jogelmélet az orvosi ténykedést büntetendő 
cselekménynek minősítse, a melynek következményeként járó büntetést bár
miféle jogalappal elengedni méltóztatik. Lehet, hogy a jogelmélet ilyen állás
foglalása gyakorlatilag közömbös, lehet, hogy túlságos érzékenykedés ez ellen 
tiltakozni; az én érzésem ebben az elméletben az orvosi rend működésének 
oly lealacsonyítását látja, a mely ellen egész erőmmel küzdeni kötelességnek 
tartom. 

Tagadhatlan, hogy ha elhaló lábat vagy daganatot, a mely az egész 
testet tönkre tehetné, műtétellel eltávolítunk, akkor az a láb vagy az a daga
nat a testből hiányzik, tehát a testnek épségét megsértettük s így a német 
jogelméletnek tehát a végeredményben igaza van, hogy az orvosi működés 
testi sértés. Pedig még sincs igaza, a mint ezt egy hasonlattal iparkodom meg
világítani. Ha a tűzoltók egy háznak égő fedelét, hogy a tűz tova terjedését 
megakadályozzák, szétrombolják és ledobálják, akkor a tűzoltókat ezért a 
munkáért <<vagyonrongálás11 czimén ~incs bíró, a ,ki .még csak felelősségre is 
vonná. Az orvos sem tesz egyebet, mmt az elhalo .l~bbal vagy a daganattal 
a testnek egy égő s az egészre káros részletét távohtJa el. 

Az orvos azért is felelősségre vonható, ha elmulaszt valamit, pl. mű
tételt, a melylyel a beteg életét megmenthette volna, a~kor lehetetl?n, hog:}'. a 
műtétel testi sértés legyen, tehát büntetendő cselekmeny, mert keptelenseg, 
hogy valakit megbüntessenek azért, mert egy büntetendő cselekményt el nem 
követett. 

A magyar büntetőtörvénykönyv a né~et jogelmélet ,ezen felfogás~t már 
szövegezésénél fogva is kizárta, a mennyiben a 301. §. igy szól: A ki más-
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nak testét szándékosan, de ölési szándék nélkül bántalmazza, vagy egész
ségét sérti, a sulyos testi sértés bűntettét vagy vétségét, avagy a könnyű 
testi sértés vétségét követi el. Már a bántalmazás fogalma ellenkezik az 
orvosi ténykedéssel; a mint a kínzás fogalmával vele jár a fájdalom mint 
végczél, épúgy a bántalmazással a kárt okozás és nem a kár elhárítása. 

A midőn tiltakozom az ellen, hogy az orvosi működés elvben testi 
sértésnek minősittessék, akkor távol áll tőlem még a gondolata is annak. 
hogy az orvosi működést talán a bíróság ellenőrzése alól akarnám kivonni. 
A lelkiismeretes orvos, még inkább a nyilvánosság ellenőrzése alatt működő 
klinikus, soha sem tagadta a felelősséget és az igazolás kötelezettségét. Az 
orvos működésének törvényszéki elbírálásánál a büntető törvénykönyvünk 
291. és 310. szakaszai alkalmaztatnak. Ha a bíróság elbirálja, vajjon az orvos 
hivatásában vagy foglalkozásában való járatlanságból, hanyagságból, vagy a 
szabályok megszegéséből származott-e a baj, úgy ritka kivétellel a bíróság 
orvosi szakvéleményt nem nélkülözhet. 

Egy nagyelméjü jogász, Szilágyi Dezső, szervezte Kovács Józseffel együtt 
elsőnek azt a külön szakértő bizottságot, a mely dgazságügyi Orvosi Tanács» 
néven erre a czélra az igazságszolgáltatásnak rendelkezésére áll. Ez a tanács 
Kovács Józsefnek és orvosi rendünk egy másik kimagasló ékességének, Korányi 
Frigyesnek bölcs vezetésével megnyerte az igazságszolgáltatásnak bizalmát 
és ezzel nekünk orvosoknak és a vádat képviselő betegnek vagy hozzátar
tozói.nak kell, hogy megadja a megnyugvást, hogy a vitás kérdés pártatlanul, 
a legiobb tudással kerül elb~rálás alá. Az orvosi ténykedés szakszerü elbírálá
sának rendezésével az orvosi rendnek érdeke is nyert hathatós támogatást, 
bár ~ dolog természeténél fogva az orvos hozzászokik ahhoz, hogy működését 
a laikus közönség birálja, annak ítélete érdekeltség és szakismeret hiánya 
mia~t nem rit~á? k?ttős~n„ ig~zt~lanná válik. Az orvosi rnnd érdeke, hogy 
a partat~an b~ro ~le k.?r.~lo kerdes szakszempontból is megvilágitassék, úgy 
hogy az igazsag kiderulJ on. Abban, hogy a tanács működése rövid idő alatt 
az igazságszolgáltatás bizalmát megnyerte, nem kis érdeme van Kovács 
!ózsefnek, nemcsak a tanács szervezete, de egyéni kiváló sajátságai által 
i~. Ko;ács , József a tanács elnöki tisztében ember volt a maga helyén, 
n~ka. eles~eggel tudta a legbonyolultabb kérdésből is néhány szóval kiak
naz.~i a le~yeg?st,, megveszte~et~etlen ~övetkezetessége és logikája levonta 
b?lole a velemenyet, helyes erzeke pedig megadta véleményének a laikus 
bnó által ~s könnyen megérthető alaki kifejezését. 
, A ~i~őn ~ov~cs Jó~sef érdemeit előttem már egy jó barát, iskolatárs 
es egf halas„ t~mtva~)'. s~ivök i;nelegéből fakadó buzgalommal és nagy tudá
sokbol ereJo eles kntikaval meltatták, akkor különösen érzem egyéni aven
~.~ségeme.t azon vállalkozásom nagyságához, hogy Kovács József emlék;;etét 
fol~l~vem~~em .. Meg vag~ok a~onban g~őződ1~ ~rról'. hogy a vándorgyülés 
tagia1 tudJak, k1 volt Kovacs Jozsef, az erdemeit ismerik és ezért szavaimnak 
gy~ngesége daczára a sajat lelkökben támadó visszhang hatványozva szólal
tatja meg Kovács József érdemeinek emlékezetét. 
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TITKÁRI JELENTÉS 

Előterjesztette dr. NuRICSÁN JÓZSEF a központi választmány titkára, 

n XX~II. vándorgyülés 19Q3. szept. 9-én Kolozsvárott taTtott zá]'(Í 
lcözülésén. 

Mélyen tisztelt vándorgyűlés ! Vándorgyüléseink központi választmányá-· 
nak mélyen megtisztelő bizalma immár harmadizben teszi kötelességemmé. 
h~gy v~ndorgyü.lés.ei,n~ lefolyásáról beszámoljak. Elfogódó érzéssel fogok 
kotelessegem telJes1tesehez, feladatom megoldásához, mert a hivatásos tör
ténetíró ékes tollával kellene bírnom, ha e vándorgyűlésnek lefolyását méltó
képen megörökíteni akarnám. E díszes egyetem e szent csarnokában tagjaink 
~gen ?~gy szá~ának és e dicső multu nemes város díszes közönségének 
Jelenleteben nyitotta meg a XXXII. vándorgyülést Eszterházy Kálmán gróf 
ő méltósága, a történetíró éles szemével pillantva vissza Erdély reformkorsza
kának politikai motívumaira, a melynek alapelve volt Erdély szabadságának, 
magyarságának biztosítása és a filozófus mély gondolkodasával fejtette ki azt 
a viszonyt, mely a tudomány és a szabadság között fennáll. Ezután Szabó 
Dénes udvari tanácsos, egyet. tanár tartotta meg «Kovács József emlékezete» 
czimü előadását, melyet a vándorgyűlés a Kovács József emlékét megörökítő 
aranyéremmel tüntetett ki, majd Apáthy István egyetemi tanár fejtette ki 
nagyérdekü előadásában korunk hatalmas előrenyomulását a mikroszkopium 
világában. 

Vándorgyűlésein~ iránt tanusitott széleskörű érdeklődést mi sem bizo
nyithatja inkább mint az, hogy a beiratkozott tagok száma 390 volt. Az egyes 
szakosztályokban és tudományos estélyeken összesen 101 előadást tartottunk 
és pedig az orvosi szakcsoportban volt 67 előadás, a természettudományi 
szakcsoportban 22, a társadalmi szakcsoportban pedig 10 előadás és végül 
a tudományos estélyeken két előadás. 

Vándorgyülésünk nagy választmánya Eszterházy Kálmán gróf ő méltó
ságának elnöklete alatt a következő határozatokat hozta: 

1. A pénztárvizsgáló bizottság jelentését egyhangulag tudomásul vette 
és pénztárosnak a szokásos felmentvényt megadta. 

2. A jövőben tartandó vándorgyűlésre a központi választmányhoz két 
megbivás érkezett be; az egyik Szeged szabad királyi város, a másik Keszthely 
város közönségétől. A nagyválasztmány Keszthely város meghivását köszö
nettel tudomásul vette, de Szeged város meghivását fogadván el, azt hatá
rozta, hogy jövő vándorgyűlését Szegeden tartja meg. Egyben megválasztotta 
a szegedi vándorgyűlés tisztikarát és pedig elnökké: Kállay Albert főispánt, 
alelnökökké: dr. Mann Jakab bábaképző intézeti igazgató tanárt, dr. l1engyel 
Béla miniszteri tanácsos, egyetemi tanárt, dr. Platz Bonif ácz tankerületi 
főigazgat9t és Pálffy Ferenczet Szeged város polgármesterét; titkárokká: dr. 
Faragó Odön városi tiszti főorvost, Homor István reáliskolai igazgatót, 
Schandl Miklós főgymnáziumi tanárt, Pe1:jésy László felsőkereskedelmi iskolai 
igazgatót és Lukács László főgymnáziumi tanárt. Az egyes szakosztályokat 
megnyitó előadások megtartására felkérendőnek határov.ta: dr. Koch Antal 
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budapesti egyetemi tanárt, dr. Singer Mátyás kir. tanácsos, közkórházi igaz
gatót és Duka Marczel kir. tan. pénzügyi főigazgatót. Végül megbizta a köz· 
ponti választmányt, hogy a tisztikart kiegészíthesse, ha abban időközben 
valami ok folytán üresedés állna be. 

3. Az időközben meghalt és ügyrendünk értelmében a harmadik évi 
cziklus után kilépettek, továbbá a nagyválasztmány határozata folytán kisor
solt választmányi tagok helyébe a következők választattak meg: Az orvosi 
szakcsoportban budapesti tagokká : Bőke Gy;ula, Gene1·sicb Antal, .Hegedűs 
János, Niedermann Gyula, Raisz Gedeon és Vexebély László; a természet
tudományi és társadalmi szakcsoportban budapesti tagokká: Lengyel Béla, 
'Horváth Géza, Lóczy Lajos, Lakits Ferencz, Mocsáry Sándor, Ruffy Pál, 
Biró Lajos, Réczei Imre és Jendrassik Ernő; vidéki tagokká az orvosi szak
csoportban: Lechner Károly, Pm:jesz Zsigmond, Thuróczy Károly; a termé· 
szettudományi és társadalmi szakcsoportban pedig ugyancsak vidéki tagokká: 
Békeffy Gyula, Pantocsek József és Borbás Vincze. 

Az előterjesztettek után büszkeséggel elmondhatjuk tehát, hogy a 
kolozsvári vándorgyűlés úgy látogatottság, mint az előadások száma és magas 
szinvonala tekintetében a legkiválóbban sikerültek közé sorakozik és midőn 
bucsut veszünk a nagy király Hollós Mátyás szülővárosának falaitól a hálás 
sziv meleg érzésével mondunk köszönetet a nemes város nagyérdemű polgár· 
mesterének : Szvacsina Géza kir. tanácsos urnak és páratlanul vendégszerető 
közönflégének, hogy itt időzésünk minden óráját feledhetlen emléküvé vará· 
zsolták és a helyi bizottság tisztikarának, hogy fáradhatlan közreműködésük
kel vándorgyülésünk sikerét biztositották. 

5. 

HUMANIZMUS AZ EMBEREVÓKr ÉL. 

Brnó LAJOs-tól. 

. Arra a ~on~olatra, hogy emberevőkről, kannibálokról beszélek, min
denkmek eszeb.e JUt?ak azok a rémes történetek, miket valamikor olvasott 
vag:y h~~lott, e? sz1vszorongva gondol a szegény emberáldozatok lelki és 
te~ti gyotrelmeire, az undorodástól rágondolni sem mer az utálatos lako
makra. 

. " ~ em is ~.ró~álom men~e~et~i ő~et, hivatkozva arra, hogy bár hosszabb 
idot, eveket toltottem el kozottuk es legközelebbi környe t l · · 

. d" k'" "l'"k l' b k ze em, szo ga1m 
mm 1~ o~u o va o em ~re voltak, barátságos és közeli viszonyban állot· 
tam ferfia1kkal, asszonyaikkal de kan ni báli J. eleneteknek h t · 
nem voltam. ' so a szem anuJa 

Ez igaz is, de azért nem állitom róluk hogy igaztala 1 f · 'k · ' · k 
b ' 'tk 't h , ' nu og1a IaJO az em ereves ve e , ogy csupan félreértésből tartiák "k t k ·b· ál k k 

H t ' 'll't · · 1 k " J o e ann1 o na . a ez mernem a i an1 ro u , ok maguk czáfolnának b · · "kk 1 
1 f„1· bb k" · h · d meg eismereso e , eg o Je isse uzo ozva vallanák be mert azt h. · · d ·k b "t · · k f 1 l" · „ ·t , ' isz1 min em ogy o von.Ja e e ossegre, o raJ a allanánk boszut harag kb · · ' k h"b · · · · t un an nepene i a· Jaer. 

Tagadhatatlan, hogy az emberevés a 
főképen Uj-Guineától keletre fekvő naav 

b.l 

C~endes-óczeán nyugoti részén, 
sz1getségeken mai napig is szo-
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k~sban van .. Legáltalánosabb szokás a Fidzsi- és Salomon-szigeteken s a 
Bismarck-sz1getség neve alá foglalt szigetcsoportban, főként az olyan nagy 
szigeteken, miket az európai hatás még teljesen érintetleniil hagyott. 
Legalább ezt bizonyitja minden régi és újabb irodalmi adat, ezt állitja min
den ott élő európai nemzetbeli. 

Valójában azonban az emberevés nem olyan általános szokás, a hogy 
legtöbben nálunk is képzelik. Az emberhus nem táplá.Iószer, melyet rende
sen, vagy általában ünnepségeken fogyasztanak, hanem csak ritka alkalom
kor előforduló eset. Az emberáldozat olyan ritkaság még a notoriusan em
berevő vidékeken is, hogy nemcsak én magam nem voltam annak soha 
tanuja, hanem szavahihető európai nemzetbeli.t sem ismertem, a ki tanuja 
volt volna; sőt egyes törnsekben nemzedékeken keresztiil sem esik meg. 

Az emberáldozatok ritkaságát az magyarázza meg, hogy csak nagyon 
elkeseredett háboruskodáskor eszik meg az ellenségből azt, a kit legjobban 
gyűlöltek, vagy, ha ezt meg nem kaphatják, valakit, a ki ellenségeikhez 
tartozik, legyen bár az férfi, asszony vagy gyermek. Ez a legsulyos~pb 
boszu, a legnagyobb megalázás, mit ellenségeikkel elkövethetnek. Osi 
hagyományos szokásaikhoz még itt is annyira ragaszkodnak, hogy az újabb 
korban velök érintkezésbe jutó más szinü embert, az európait, a khinait és 
malájt, ba ellenségképen elpusztítják, nem méltatják e hagyományos szer
tartásra, hanem vizbe dobják a halak táplálékául. Azzal akarják büntetni 
holta után is, a mit magukra nézve is a legnagyobb rossznak tartanak, hogy 
ne legyen neki része tisztességes temetésben. 

Hanem azért, ha nem gyakori és kivételes is a benszülötteknél az 
emberevés, ezt a szokást mi annyira jellemzőnek látjuk, mi ezt olyan 
iszonyatosnak tartjuk, hogy minden egyéb jótulajdonságuk semmisnek 
tetszik előttünk s a világ legutolsó és legelmaradottabb vadnépének néz
zük őket. 

A rendkívüli eseteket jogtalanul általános szabálynak tekintve, a ma
gunk faját ép úgy nevezhetnők emberevőknek, mint a csendestengeri sziget-
lakókat. . 

Példának mondok el egy jellemző esetet. Pár esztendővel történt 
Uj-Guineába érkezésem előtt, hogy a főtelepen Friedrich-Wilhelmshafen
ben levő több száz újirlandi munkás közül erős honvágyat kapott egy pár 
legény, összebeszélt hazájabeli több más fi.uval, hogy szerződésök idejének 
letelte előtt hazaszökjenek. Kiszemeltek egy alkalmas nagy vitorlás csóna
kot, több napra való élelmet és vizet gyűjtöttek össze titokban s egy sötét 
estén kieveztek az öbölből a nyilt tengerre. Lakószigetjük földrajzi fekvésé
ről persze sejtelmök sem volt, az ut hosszát is a szerint becsiilték, a hány 
nap alatt a gőzhajó idehozta őket. Tizennégy legény és három leány indult 
utnak a csónakban. Eszakra fekvő hazájok helyett elsodorta őket a tenger 
árja délkeletre s a Louisiád-szigeteknél vetette őket partra, hol !1z ott lak~ 
be~nszülöttek vették gondozásukba a~ éle_tben_ m~radtakat, ~1~. a.lkal~i 
haJók visszaszállithatták hónapok multan UJ-Gumeaba. Hogy m1 tortent ket 
hét alatt, mig a 17 közül életben mara:dt ,két .leá?Y ~s .~gy legény ~.art~·a 
vetődött, azt csak képzelni lehet. SzomJUS~g ~s .ehs,e&, olte meg ~ tobb1t. 
Ha h~zzáadnám, hogy ez a született emberevo n~p ehki~Jaban e~y~ast falta 
fel, bizonyára mindenki természetesnek tartana. Pedig a dramanak ez a 
jelenete szóba se jött, a hogy a túlélők eg,yike sokszor elbeszélte nekem, 
ene rá sem gondoltak. 
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Vaj.ion hasonló körülmények között így . v:iselke~tek v_olna-e európ~i 
hajótöröttek kiknek utálat erre csak rágondolm is? Ki tudna megmondam, 
mire viheti 'az embert az életösztön, a haláltól való félelem!? Kikötő vá
rosok törvényszékei előtt azonban nem példátlan eset olyan hajótöröttek vád 
alá helyezése, kikről az a gyanu, hogy ilyen módon mentették meg életöket, 
s a hozott ítéletek tesznek tanubizonyságot, hogy európai nép tagjai is 
vetemednek emberevésre. Ha mindezen eseteket, melyek csak rendkivüli 
körülmények közt fordulnak elő, nem számítjuk be fajunk különös jellem
vonásának, hanem csak utálatos torzkinövéseknek, akkor, ha igazságosak 
akarunk lenni, ugyanolyképen kell megitélnünk a csendestengeri szigetek 
lakóit is. 

A kannibalizmus a pápuáknak sem olyan általános és jellemző tulaj
donságuk, hogy e szerint emberevőknek számitsuk őket és nem evőknek 
magunkat. A boszuállás és düh sugalta borzalmas vétek az emberiesség ellen 
épen olyan kivételes és rendellenes vonás rajtuk, mint a mi fajtánkbeliek 
kétségbeesett őrületes tettei a mi társadalmunkban. Ha beszámitás alá esik 
a szines embernek a kannibalizmusa, annál sulyosabban nehezedik a fehér 
emberre, kinek törvény, erkölcs és vallás ~ilalmának tudatos megszegése a 
végszükséget se menti ki. 

Ilyen szempontból nézve, ha nem általánosítunk egyes szórványos ese
teket, nem lesz megfoghatatlan, ha arról merek beszélni, hogy nem hiány· 
zik a humanitás érzése ezeknél az úgynevezett emberevő népeknél sem, 
nemcsak azért, a mint mindenki előre föltehette: ((mert ezek is emberek», 
hanem mert megnyilatkozik ez az érzés , épen úgy mint nálunk. a népélet 
minden nyilvánulásában. 

. H~manitás_ nincs~n sokféle;. elméletileg csak egy lehet, de ez nagyon 
sokfelekepen nyilatkozik meg m1 közöttünk épen úay, mint a kezdetleges 
társad~lmi visz~:m10~ közt élő pápuák közt. Minálunk ~egnyilatkozik az fej
~ett tar.sadalmi .mtezményekben, törvények utján szabályozott, vallás és 
ISkola altal belenk oltott, a társadalmi érintkezés közben többé-kevésbbé 
tudatosan kifejlett műveltségünkben. 

Ilyeneket a pápuáknál hiába keresünk, mert más ott az élet más vi· 
szonyok közt él az ember. ' 

.. Uj-~uine~n~k kivál~ északi. és keleti részében nem szükséges a száraz~ 
~old be~seJe fele„ to~ekedm,, ~ogy id~gen hatástól teljesen mentes, őseredeti 
~llapotab'.1n levo _nepet ta~alJu~k. Ugyszólván az egész partvidék olyan még 
Jelenl~g , is. A nemetek_ bn'.~oka?,3'.~ l,evő_ részen mindössze négy hely va~, 
egymast~l egy-eg?' napi goz~~J.?Jart~_nyua, . hol némi európai telepedésrol 
le~e_t, szo. ~~ek is a bennszulottek~ol .e~sz1getelve lakó, teljesen a maguk 
cz~lJ3'.~a4 el?. s _a ?ennlakókkal alig ermtkező helyek. A Németbirodalom 
n;i;mdJ~rt poht~~a1 terfoglalása elején, melynek még 20 éve sincs, egy nemet 
toke~en.zesekbol alak~l~ r~szvé~ytársaságnak, az Uj Guineai Társaság néve~ 
fennallo kereskedelmi es ultetvenyes szövetkezetnek adta 't · den felséCYt 
. , 1 "tt , u· G . a mm " 
JOg~va eg_~u eges.~ „ J: u~n?~t és a hozzátartozó szigetséget. Ennek a tár· 
sasagnak osszes mukodese idaig csak annyira terJ· edt h 'h · ponton 
lk 1 f"ldt "l t t · 1 ' ogy ne any a a. :n-as o , eru e e va asz~ott ki, hajóival Ázsia felől 7-800 khinai és 

malaJ munkast hozott be, kikkel a dohánytermes t' 1 t tt ki · leteket· · f l "l k" bb h ·ó· b . , z esse e ser , mas e o ise aJ i eJarták a szigetséget s m· t · f'l pápua 1 ' t · 1 · t .„t„ ' m egy mas e ezer 
egeny; es ea~y _gyuJ ott. t,elepeire, a földműveléshez szükséges durvább 

munkakra. Europa1 nemzetisegü embert csupán annyit foglalkoztatott a Tar· 
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saság, a mennyi e munkástömeg vezetésére szükséges volt. Ezeknek a száma az 
első években, mikor még a nagy haszon reményében az ültetvényes mun
kálatok nagyobb erélylyel folytak 80- 100 európait is tett, később, mikor 
a nehézségek beállottak, 20- 30 személyre apa.dt. Az a néhány hittéritő, ki 
úgy is a Társaság telepei közelében keresett biztonságot, nem jő külön kul
turális tényező számba. Magános települő pedig Dj-Guineában nem is volt, 
sőt éveken át egyedül magam voltam az egyetlen európai, a ki nem tartozott 
a Társaság alkalmazottai vagy a hittérítők közé. 

Az új települők éghajlatuk és fajuk szokásai szerin~ tömörülnek, min
denik igyekszik megtalálni a ~egsz?kottat s íg:f külö_n ki~ társada.lmat -~l~
kitanak maguk számára. Az európai nemzetbeli egy tarsasagba kerul, a kozos 
szükséglet együvé gyüjti a némettel a dánt, své~et,_ a~golt ~s. magyart, .~~sz
nálja itt a többség nyelvét, a németet. A khma1 ele~~odJa .. ~ ~ala.Jeval 
egyezik legjobban, hozzásimul, s mert nem egyenesen JO h~za.Jabol , , ~anem 
a maláj szigeteken volt előbb dohánymu~k~s, ~nnek a nye_~v-~t h_~s-~na~Ja ~e~
többször még egymás közt is, mert a khma1 bn·?dalqm ku~onbozo .~·esze~_ol 
való, még khinai nyelven sem értené meg egymast,. A sokfel~ ~elyro~ ~er:ilt 
pápua-munkás ismét csak egymáshoz huz; an~a utalJa has?nl? eletmodJa, is; 
közös nyelve a valamikor Samoa ült~t"~'enye1~en dolgoz? papua-m~nkasok 
utján elterjedt tört angol nyelv, a valosagos papua-volapuk, 3'. me~yrol azon
ban azt hiszik a jó fiuk, hogy az ~z ura~ _nyelve . . !"- ne~yed1~ tarsada.lmat 
teszik a szabad bennszülöttek, a kik legfolJebb saJat faJtabehekkel kotnek 
szorosabb barátságot. , . " „ „ 

Ha új-guineai életről akarunk beszelm, az a l~gelso'. hogy r;iegk~lon-
böztessük, melyikről van szó e négyféle közül. Mmde":1knek ~as m.a~ az 
emberszine, más a ruházata, nyelve, lakóháza, eledele, mmd~nfel_e ~pros,aga, 
természetesen nem kevésbbé különböző egész gonclolkozasmodJa. Es e 
közül a népzagyvalék közül hár_om, m~nt „ b~vá~dorlott'. az egy~i.ttélésre van 
utalva, egymásra szorul, a m1 egymaskozt1 vISzonya1kat meg bonyolul-

tabbá teszi. , . 'l , · k. b tt 
A hét munkanapjain a telep egé~z személyzete oraro„ .?rara, . ISza o. 

napi munkájához van kötve; alig nyihk alkalma a ?e~nszulot~el ermtkezn1. 
Este kedve· sincs ahhoz. Vasárnapi munkaszünet ideJén a nemet a klubba 
vonul sörözni, mert a hol hat német van, ott már. klu?bo,t szerveznek ,ma· 
guknak. Különben se tehetnének mást, mert UJ-G~meaban„ ~z . a n~~.e~ 
specziálitás van érvényben, hogy az Ujgi;iineai ~~rsasag sz~rzo~e.s1l~g k1kot1 
alkalmazottjaival szemben, hogy termeszet::~.JZl. vagy nepraJzi targyakat 
nekik csupán a Társaság számára szabad gyuJtem, ~ag~k:1ak ~em. J\~zal 
okolják meg, hogy olyan érdekes helyen szenvedélyly~ feJ_lodhetik benno_k a 
t d · k · · t alo' e'i·cleklődés és ennek szentelnek mmden szabad ide-u omanvo tran v ' . „ 1 t A „ „ · · k' t 
· "k t · •' lh olna' k h1'vatalos kötelessegu rn . sorozes es ar ya .JO ·e , azu,,an e anyag . ' „ „ .,., 
bizonyára jótékonyabban fog hatm az erkolcsokre.. . . 

Il · ·k k m egyedülállók: csak azert emhtem fel, hogy Je-
yen apro 0 0 n~ . , . h" · · a települők közönyös· 

lezzem hogy nem csupan a JOakarnt ianyan, vagy . , 
. ' ' rk h 's me'lett élésnek nincs meg az a JÓ hatasa, hogy 

segen mu 1 ' ogy az egyma i , b „l„tt zokásait 1·ó vagy rossz 
a műveltebb európai megismerhetne a e~nsz.~? ~ , . • .. 
t tl ·a · ·t k"t · th tne' x·a',iok a mu velodes aldasait. Hiszen a leg
t aJ onsagai , s i erJ esz e ~ , · l 't b d 

t "bb' tt 1 k · k · ' ai'nak is sokszor heteken at abg a sza a o 1e az o a o eves europ 
bennszülöttet. · 'bb h t · 1 lt 

A dd. · · · t1 · euro'pai"akkal a legparany1 a assa sem vo z e igi enn rnzes az · 
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a pápuákra, még azokban a csekély számu falvakban sem , melyek az európ~i 
telepek legközvetetlenebb tőszomszédságában feküsznek. IIaneha azt sza· 
mitjuk a kultura haladásának, . hogy két fa összedörzsölése ~elyett gyujtó
val raknak tüzet, obszidián és bambuszkésök helyett vaskessel faragnak, 
baltáik köve helyébe abroncsdarabot és gya.luvasat tesznek, bambuszdoromb 
helyett vasdorombbal muzsikálnak s obszidiánszilánk h elyett sörösüveg cse· 
repeivel borotválkoznak - ha hozzájutnak. 

Szokni kell hozzá, hogy meg tudjuk látni a maga sajátos világossága
ban a pápuavilágot, ezt az egyszerű, még a mai napokban is igazán kőkor· 
szakbeli életet, mely az ásatások tanubizonysága szerint sok-sok ezer év 
előtt az egész világon el volt terjedve. A fejlett európai társadalomra nézve 
épen az teszi nem csupán érdekessé, hanem tudományosan is megbecsülhe
tetlenné, hogy csodálatosképen kőkorszakbeli mivoltában maradt meg, 
annak prototipusául, hogy milyenforma l ehetett valamikor a kőkorszakbeli 
társadalom, s azok között a mi eleink. Tázsadalmi fejlődésbeli kérdésekben 
összehasonlitásul ez a.nép a kezdőpont, a miénk a végső. 

Helytelen volna azonban azt föltételeznünk, hogy minden főbb tár
sadalmi tényező egyenlően embrionális állapotban található fel náluk, 
talán épen úgy, mint a sok ezer év előtti óvilági kőkorszakbeli embereknél. 
Az évezredek bizonyára ő felettök se suhantak el nyomtalanul, hogy triviáli
san fejezzem ki magamat, ők se mostanában lettek majmokból emberekké. 
A változás és fejlődés folyamata bizonyára ő náluk is érvényesült. De ez 
máskor tárgyalandó kérdés; most elégedjünk meg azzal, hogy megismerjük, 
milyen ez a kőkorszakbeli társadalom jelenleg. 

Bizony az nagyon egyszerű, kezdetleges és szervezetlen. Ha európai 
szei;np?nt~k~ól ki~_ndi;lva k~ressük, hogy ho~ itt az ország, hol a fővárosa, 
hatarai, ku:alya, ~orveny~ozasa, alkalmazottai, törvényei, rendőrsége : még 
csak ~egkerdezm se tudJuk az ő nyelvükön, mert arra szavuk sincs, fogai· 
muk smcs. De azért találunk itt nem sátorozó, hanem rendes állandó lakó
helye~en csopo.:tosult ?épet, ura,tlan föld nincs egy talpalatnyi sem, visel· 
n~k hab?rut, ko:nek be~et, van elet- és vagyonbiztosság, felosztva a jogok és 
kotelessegek. Mas formaban meg kell tehát lenniök azoknak az intézmények
nek is, a miket keresünk. 

Kere,s~ü_k, ;an-,e va_llásuk, iskoláik, mű vészetök, iparuk, kereskedelmök? 
E~berb~~a~~ mt~zmeny~~k, orvosaik? Tanítót, papot, művészt, tudóst nem 
lelunk koztuk; iparosmuhelyt, áruházat, kórházat nem tudunk fölfedezni 
?~luk., D_e megtaláljuk köztök egymás megbecsülését, tisztességtudást egymás 
U"ant e.~ 1de?~n~el_ sze~b~n; nem dicsérik a bűnt, elítélik az erkölcstelensé
get, el,? -~udJak .~ll.ita_n~ ~mdazt, a ~ire s~~kségök van, sőt nem tagadhatj~k 
meg ~oluk a ~uvesz1 izles.~ ~em. Resztvevok a szenvedőkkel szemben, segítik 
~ b:i-1b~n ,lev~t, meg~ecsll:l~k az öregeket, gondoskodnak az özvegyekről és 
arvakrol, apolasban reszes1t1k a betegeket. Megtala' lJ.uk , l k · d okat a · ' t 1 ·d · k t · . na u mm az 
JO u _aJ _onsago a es ere~~eket, melyek akármelyik műveltebb népnek tulaj· 
donsaga1, ellenben nem hianyoznak azok az árnyoldal k 1 k mint 
b " ··k · h.b'k · d . .. .. , o sem,ameye 

uno es i a mm en neppel kozosek. Ervény1·e J·ut ' 1 k · · d ·e'ny , h.b · 'lt l ' na u is mm en e1 es i a, a m1 a a anosan emberi. 
Mikor az európai ember elsőben látogat el a á , k f 1 · , b e'pen ' . lk d.k . t , p pua a UJa a, 

ugy v1se e l , mm a nagy varosban felnőtt emb . ·k l" ·· 'd" 1·k 
k. f 1 b s , k , . . eI, m1 or e oszor i oz 

is a u an. zana ozassal, k1csmyelve néz le m' d t , t· h 1 het 'l t ·1 k . m en , nem er i ogy e az e e et 1 yen ez<letleges vrnzonyok közt lee'ln· D h t· ' b 't ~ os 
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figyelem, mely a városi vendéget körülveszi, rajongó dicsérője lesz az idilli 
életnek, s ha elég rövid időt tölt ott, hogy az odavaló életnek csak a kelle
mes oldalával ismerkedjék meg, csa~ a kellemes emlékét viszi el s egész 
életén át nem fogy ki a dicséretből. Igy kerülnek elő a csendestengeri idill
nek is a maga poétikus lelkű dicsérői. Ám ha úgy az idegen látogató, mint 
a bennszülöttek részéről elmulik az ujság ingere, előkerülnek az élet apró 
bajai, a különböző érdek és gondolkozásmód ellentétbe hozza őket: lefoszlik 
a költői máz, annál kietlenebbnek látszik a valóság, kezdik észrevenni egy
más hibáit is. Először csupán jóakarattal. A városi szeretné boldogítani 
elmaradott embertársait mindazzal a jóval, minek hasznát és kellemes olda
lát otthon tapasztalta: megjavitaná a falu közintézményeit, az emberek la
kását, ruházatát, élelmét, eredményesebbé tenni munkáját s boldogabbá 
akarná tenni őket a saját eszejárása szerint. De jó szándéka megtörik a nép 
konzervativizmusán, mely nagy és fontos okok nélkül nem könnyen hagyja 
el a megszokottat s hasonló kicsinyléssel nézi az újitót, mint ez őket. 
A pápuáknak is megvannak az ő ilyen népboldogitóik, a kik azután hazajőve, 
nem találnak elég fekete színt testi és lelki elmaradottságuk kiszínezésére. 

Több idő, egymással való gyakoribb érintkezés elsimitja végre a túlzás 
félszegségeit, s hosszabb ideig köztük élve, kellőleg kiegyenlítődik a jótnlaj
donságok és hibák sulya s a valónak megfelelő képet szerzünk róluk. Azért 
jönnek Európába a pápuákról is az egJmással legellentétesebb tudósítások, 
mert nagyon szeretünk általánositani; egyik utazó a velök való rövid érint
kezés közben csupán jótnlajdonságaikkal ismerkedett meg, tehát a termé
szetes jóság mintaképeinek mutatja "be itthon. A másiknak csak baja és 
nehézségei voltak velök, nem is mulasztja el azután a legsötétebb szinb~n 
festeni le őket. Ott a helyszinén is ez a két felfogás a rendes beszéd és vita 
tárgya az ott levő kevés európai közt; nagyon kevesen vannak olyanok még 
ott is, kik e két közvetetlenül rájok nehezedő hatás alól szabadulva, általá
nosabb szempontból itélnék meg őket. 

Legelső látogatásunk a pápuák falujában mindig attól függ, h?~Y 
milyen társaságban jövünk. Ha többen vag~nk, egy csapat fegyveres ~1se
retében, alig találunk embert a faluban : mmd elszaladi;iak, m_ert --:, k,ere.~ 
szépen - ők meg minket tartanak vad embereknek, a kiknek -~llen~osegro!, 
jogról, igazságról fogalmunk sincs. Csak n~gy ne.he~en kerul e~o ,egy-.~et 
öreg, az is igyekszik a legbarátságtalanabb kep~t va~m, hogy mmel elo~b 
megszabaduljanak tőlünk. A legbátrabbak mindig a venasszonyok, csak uta
nuk kullog elő egy pár öreg férfi. 

Egészen más a fogadtatás, ha egye?ül'. vagy ke~esed ma~ammal me
gyek. Akkor kitódul elébem az egész nepseg. Nem 1ro~ le reszletesen ~ 
faluba vonulást: tessék elképzelni, milyen, l_ehetne az ~ Jele~et, ha„ nem~~ti 
viselet~ben egy égből idecseppent pápua set~lgatn~ veg~g a „varos foutczam. 

Epen olyan megbámulni való vagyok en nelnk, ~i~t o~ nek~m .. H~tha 
még magammal viszek egyet a német telepen szolgalo pa:-· __ afnka1 neger 
közül, akkor még nagyobb az ellentét. M~ért, bog! az, eg~1ku~knek ~ly~n 
fehéres a bőre, a másiké meg fekete, bolo_tt ime, a _tobbsegrol mrnd~~ki l~t
hatja, a rendes ember színe a pápuaszrn, a dohanybar:,ia. vagJ'. d1.~faszm. 
A négert és európait szövet takarja; el is neveznek , b_ennunket mrnd.iart egy 
néven gara-támolnak, ruhás embernek. Ezt a ruhafelet egyhanguan elv~dult
ságunk jelének jelentik ki, mert csuro_g rólunk a 30 ~okos melegb~n .~z 1zz_ad
ság s mi nem is czáfolhatjuk meg, hogy a ruha a hideg ellen vedo burok, 
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mert Dj-Guineában még éjjel sincs 20 foknál hidegeb_b. Még i?k~bb igaza 
van a pápuának, ha sétát akarunk tenni: itt, a hol m~cs mezo es sz~bad 
térség, lépten-nyomon horgos tüskében akad meg_ a ru_ha~k,. h?lo~t a papua 
minden levél érintését érzi szabad testével s mmt k1gyo sikhk at akadaly· 
talanul a leg11agyobb sűrűségen is. 

A további összehasonlitásban még a néger is elsőbbségben van, mert 
annak a göndör hajával jobban van emberképe, már t. i. pápuákhoz va~ó 
hasonlósága, mint nekem az én sima hajammal; hátha még olyan nzep 
paróka formává nevelné, mint a pápua férfiak fejdi~ze _s nem_ lenne. olyan 
rövidre nyírva, a hogy a pápuáknál csak asszonyok VISellk !_ Meg ~atarozot· 
tabban szépséghibának tartják azonban, hogy az arcznnk mncs, mmt a hogy 
azt az általános pápuadivat megkívánja, obszidiáncseréppel csupaszra borot
válva; azt meg már épen határozottan elvadulásunknak tudnák be, liogy 
nálunk még csak a nőknek sincs a szemöldökük leborotválva. Ki sé mások 
is ott a szépségről való fogalmak. 

Ruhának való anyagot bőven szolgáltat Dj-Guineában a gondos ter
mészet. Többféle fának a kérge, bizonyos ideig vízben áztatva s jól kivere
getve puha szarvasbőrhöz hasonló fogásu kész anyagot ad. De az éghajlat 
éjjel· nappal annyira egyenletesen meleg, hogy ruhára nincsen is kényszerítő 
sziíkségök. Inkább csak divat az, hogy a legtöbb helyen a férfiak rövid 
lágyékkötőnek használják. A főszigeten nincsenek is teljesen ruhátlan fér
fiak, de annál általánosabb a ruházat teljes hiánya a kisebb szigeteken. 
Vannak vidékek, a hol a férfi összes ruházata csak egy - dárda. 

A nők ruházata más anyagból készül: finomra hasogatott pálmalevelek 
egy korczra fűzve, melyen azonban oldalt tetemes folytonossági hiányok 
tűnnek fel, mikox szoknyának felkötik. A fősziget leányainál ez nélkülöz
hetetlen ruhadarab, ellenben a szigetségeken némely vidéken teljesen fel· 
öltözöttnek tekintik magukat, ha egy gyöngysort kötnek a nyakuk körül. 
Voltam egyszer egy lakodalmon, a hol a menyasszonyt mt;g ennyi sem 
éktelenité. 

Ezzel ki is merítettem a toilette kérdését. Csak mellékesen jegyzem 
még meg, hogy úg~ a fé:fi, :n;tint a női ruházaton a zsebek teljesen hiány· 
z~nak. A_ zseb helyet a -~e:final e~~ vállon függő kötött tarisznya pótolja, a 
nok pedig fonott karkotobe dugJak aprósáaaikat melyet a felső karjokon 
szoktak viselni. 

0 
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Nagyon rosszul itélnők meg a pápuákat, ha ruházatuknak a mi sze· 
Ill:ünkben való -~ogyatékos. volta ~rra. a_, föltevésre indítana, hogy e mi~tt 
nmcs meg b_ennok a. szen:ermetesseg es JO erkölcs. Valóban ez a legszemer· 
~ete~ebb ~epek eg~ike ;_,illetlen s~ót még négy szem közt is legfeljebb súgva 
eJt _ki, s k~zmegvete~ buntetn~ ~mden illetlen mozdulatot, vagy még csak 
te~mt.et~t is. ~ k~ves ruha vise_les~ egyszerűen csak divat, egymás tőszom
szedsagaba? v_1s~h, vag_y nem v_1se~i a különféle szokásu törzsek népsége
~ _megsz?kas idovel, meg az eu_ropai ember szemében is megszüntet~ az elő· 
itele~e~, u?y h~~ vegre nem _lat benne semmi feltűnőt, olybá tekinti, mintha 
magatol ertetodo v°.lna_ s masképen nem is lehetne. Meztelen voltuk csak 
akkor kezd szembetunm, ha európai ruhadarabot ei·"'lt t . · · ·o"szakos · 't t · k · l o e Ia a mi e1 JO enni a arasun L 

.
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d~0f1~~lhéletet {0t1y
1
tató pápua-törzs egyáltalában nincsen; mindannyia 

a an, 0 fa ·o ~- ~ek~. e e _eped~tt, földm~vel_éssel foglalkozó nép. Házaik anyaga 
csupan anemu, ovet itt meg az europai sem használhat építkezéseihez a 

gya~or!. és erős földrengések miatt, melyből átlag minden két hétben kijut, 
a _nelkul, hogy ~eg~cs~szaml~sokon kivül valami káros nyomot hagyhatna 
hatra. Ezek az o hazaik a mi szemünkben ugyan csak kunyhók, mindamel
lett, ha nem is érnek el monumentális nagyságot, mind hagyományos terv
szerű épitésmódjok, mind bizonyos foku művészi készitésök miatt kiérdem
lik még a mindent kicsinylő európai elismerését is. Külön épületben lakik 
minden egyes család, sőt a több feleséges embernek mindenik neje, a mellett 
nem hiányzanak középületeik sem. 

Táplálékukat rendszeresen termesztett knlturnövényeik adják, vadon 
te~i;nö növények nem játszanak konyhájokon lényegesebb szerepet, mint a 
m10?ken. Husnemüek közül legfőbb táplálék a hal és a disznó, mert más 
házi állatot még, látásból is csupán az európaiakkal való újabb érintkezés 
után ismernek. Eteleiket hagyományos módon kifejlett konyhai művészettel 
elkés~itve, sütve, vagy főzve eszik, s ha összehasonlitanók, alighanem elis
merm volnánk kénytelenek, hogy mi több nyerset eszünk mint ők. Tökéle
tesen hiányzik azonban táplálékaik közül a tej, mivel náluk tejet adó állat 
nem volt ismeretes, s ettől való undorodásuk a legnagyobb oka annak, 
hogy nem nagyon jó véleménynyel vannak a mi étvágyunknak megfelelő 
ételek iránt. 

A velök való érintkezés közben meglep bennünket barátságos modoruk 
s vidám kedélyök. Békés viszonyok között élet- és vagyonbiztosság uralkodik 
nemcsak közöttük, hanem velünk szemben is. Erősebb indulatkitörések, 
harag és boszuállás, különösen a hirtelen tettre gerjedés nem olyan gyakori 
az emberek közt való érintkezésben, mint minálunk; lelki állapotuk egyen
letesebb; a kedélynek végletek közt mozgó változásai, mint a mi ideges tár
sadalmunkban, alig láthatók náluk. Az igaz, hogy nem is ismernek és sohasem 
élveznek semmiféle idegrontó szeszes italt. 

Társadalmuk a legtökéletesebben berendezkedett szocziáldemokráczia. 
A kinek ez az ideálja, annak e tekintetben ideálisabb helyet és körülménye
ket a valóságban egyebütt alig lesz lehetséges fölfedeznie. Semmi gúnyos 
czélzás nincsen ebben a megjegyzésemben. ' 

Alapja, kiindulása és végpontja a pápua-társadalomnak a család, a 
nélkül azonban, hogy az egyes családtagok jogait valamely láthatóan jelen
kező fő magához vonná és a családtagok kötelességeit szabályozni hatalma 
volna. A tulajdonképeni főnek a családban az anyát lehetne tekinteni, mert 
ő utána számítják a család illetőségét a családok egyesületében, a törzsben, 
de valójában az apa a föszemély a családban. Több család egyesülése alkotja 
a törzset, melynek szintén nincs határozott jogokkal és hatalommal bíró 
képviselője; számra, nagyságra is különböző, sokszor csak a falu népségének 
egy töredékére terjed ki, de magában foglalhat egy vagy több falut, sőt 
egész vidéket is. Az is gyakori, hogy egymástól különnemű családok kise~b
nagyobb szövetkezéséből áll elő. Ezek a törzsek még csak lakóhelyük szermt 
se csoportosulnak; nyilvántartják ugyan a köztudatban, az anya származása 
után számítva, minden egyes ember hovataxtozását, de azért a másik se 
zárja ki kebeléből. Szóval mindia érdekközösség szerint csoportosulnak falu -
nak vagy vidéknek nevezhető szŐvetkezetekbe, származásra való tekintetnél
kül A családhoz való számítás ezért nem ad politikai jogokat, nem is aka
dálya annak, hanem csupán annyiban jő tekintetbe, hogy a harmadizi 
rokonságon belül esik-e, mert addig házassági akadályt okoz. Az ezen _tú_leső 
rokonsági fokot már nem is szükséges számba venni, mert az se csaladi, se 
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olitikai tekintetben nem tényező. Látható feje, vagy e.~t ~elyette. itő b~ta· 
Yommal biró testület azután nincs se a törzsben, .se ~ ~ozsegbe~, epen ugy, 

h · la' dban Mindenki akképen értekesit1 hatalmat e nagyobb a ogy nmcs a csa · . . · 1 t t· · · J 
körben, a hogy személyesen tudja, vagyon?ssagaval, eszeve , es i ereJeve, 
vagy a mi ott se ritkaság, a torka hatalmaval. . „ 

' Nem volna azonban igazságos a pápuáknak. ezt a __ s~ervezetet an~rkhta· 
nak bélyegezni. A hagyományos szokás, a czelszeruseg sze~pontJ~, az 
okosság és tisztesség érzése, s a mi ezekben nagy erővel :r;riegny~atk~z1k, a 
közvélemény nyomása olyan sulyosan nehezedik az ellentete~. '.'elemeny?en 
levőkre, hogy rendesen közös n:egegy~zé~re ju~_n~k hossz~b?-rov1debb ta?ac .· 
kozás után, a nélkül, hogy a vitás kerdesek folott formalisa~ szavaznanak, 
vagy elnöki kijelentés foglalná egybe a végzést. Az ~lle?-kezok~el ~zemben 
a legfontosabb érvelés mindig a hagyományo~ra v~l~ h1vatkoz~s:. igy ,volt 
az ezelőtt is, így tettek az öregek, ezt mondtak a regiek. ~ ll!uo lan~oa:r~, 
az elődökre hivatkozás, ez helyettesíti rendesen a corpus JUflS~, a mm ~rtik 
a szépapánál régibb embereket, meglehet h~gy. századokig v1sszamenoleg, 
hagyományos uton a köztudatban maradt felfogast. . 

A családon a nemzetségen, a falun vagy a törzshöz tartozó helysegek 
közösségén kivül

1 

további politikai vagy társadalmi szervezetök a ~~~-uáknak 
nincs. E mellett ritka az, hogy egy· egy ilyen közösségnek ne volna koz~s anya· 
nyelve, a melyek közül természetesen sok csak dialectice külö?-böz1k, le_~· 
többje azonban egyelőre annyira különbözőnek látszik, hogy mncs be.nnok 
annyi nyelvrokonság, mint a román, germán és szláv nyelvek egymas~?z 
való viszonyában. Csupán bizonyos általános nyelvtani jelenség alapJan 
tartják őket külön nyelvcsaládba, a melanéziaiba, vagy polynéziaiba tarto· 
zóknak. 

Ilyen kisebb politikai és társadalmi tagozatokba szakadozás mel_lett 
szinte természetesn.ek fog látszani, hogy a humanitás érnése, és mondjuk, 
intézményei olyanformán nyilatkoznak meg, mint egy nagy rokonság~t 
alkotó faluban, vagy szomszédos községekben. Lényegesen csak a más éghaJ· 
lat, más erkölcsi és világnézet teszi különbözővé. E különbségek azonban n~m 
oly nagyok, hogy kivetkőztetnék a természeti embert minden alapjában ve_ve 
általános ember tulajdonságából, s hogy, a mint Európában sokan képzelik, 
a vad ember annyira önző, annyira csak a saját é1·dekét néző volna, hogy 
a munkára alkalmatlan öregeket az erdőn kikötve, vagy élve eltemetve 
elpusztítanák. 

Ellenkezőleg, megbecsülik és holtig eltartják gyermekei, vagy legköze· 
lebbi rokonai, sőt az egész falu. Vele kegyetlenül bánni máJ: csak az a, felf~· 
gás sem engedné. hogy ők a tekintélyek arra nézve hoay nehéz esetekben mit 
mondtak, miként cselekerltek szépapáik. Még ha s~ját°hozzátartozói el is f~· 
lednék tartozó kötelességöket, nem éhezne addig, m ig valakinek van mit ennie 
a. faluban, mert ~ p~~ua-ei~kölcs n;i-egkivánja, hogy bőkezűen adako~zék a 
kmek van, s h~_zza hal~~~od~st se ~ar?at, mert ez ideig sem én, sem roas ne!Il 
tudott a "?Ye~vukben lnfeJezest t_alalm ~rra a szóra, hogy <•köszönöm». 
. „ Talan .itt van. a helye m:giegyezi:i-1, hogy sokszor félreértésből, mert ~z 
illeto csak latott naluk valamit, de a Jelbeszédből félreértette sokszor abbol 
a hius~gból ,, hogy haza jő~e, valami rendkivülit tudjon mesél~i, mennyi ké~· 
telenseget rafognak a szegeny vad emberekre. Széltére olvastam hatásra sza· 
mitott utleirásokban, sőt komoly hittérítők irataiban is azt a borzasztó 
szokást, hogy a holttest.eket állványra helyezik, bambutizcsöveken edényekbe 

vezetik a kifolyó undok nedvet, s azt a rokonságnak kell meginni. Magam is 
láttam sok ilyen kivételes temetésmódot, mely némely helyen csak kivételes 
tisztességadás harczban elesett hősöknek, gazdag emberek kedves gyermekei· 
nek. De épen ellenkezőleg, azok a bambuszcsövek és edények arra valók, 
hogy a piszok szét ne folyjon, s azt később a mellé ásott gödörbe temetik, a 
nélkül, hogy puszta kézzel megérintené is valaki, s azt a külön tetemházat 
is magára hagyják, mig össze nem dül. Dehogy mernék csak érinteni is! 
A nyilak holttetem-méregbe áztatása is csak a termékeny fantázia meséje; 
nyilmérget egyáltalában nem is használnak. Sőt ellenkezőleg, :finnyásságra 
vetekednek a legidegesebb európai kisasszonynyal. Bizony megesett velem is 
sokszor, hogy a madárgyüjteménynek szánt lőtt madarat még kidobni is ma· 
gamnak kellett, ha vadszagot kap0tt, mert pápua szolgáim semmi ígéretre, 
vagy fenyegetésre ugyan hozzá nem nyultak többé. 

Az özvegyek és árvák ellátása elég könnyen meg van oldva úgy, hogy 
az özvegyet lehetőleg férjhez adják, a mi a többnejűség divatos intézménye 
mellett nem ütközik sok akadályba. Az árvákat a rokonság veszi védelmébe, 
a mit megkönnyít az egymás iránt tanusitott vendégszeretet; a ruházat pedig 
épen nem kerül sokba, állván az egy fonalra kötött csigagyöngysorból. 

Hanem azért már méltán megérdemlik a vadember nevet, a hogy a 
fölösleges gyermekkel elbánnak: egy nyomással a fejelágyára rögtön szüle
tésök után elteszik láb alól. Azért tehát házasságon kivül született gyermek 
eltartása nem nehezedik a társadalomra. Sajnos, hogy e rossz szokást sok
szor kiterjesztik a házasságban sz~letett gyen;nekekre is ; a .tor~s~ülöttekre 
mindenesetre, az egészségesekre kivételesen. Igy a 18--20-ik evet be nem 
töltött i(ju anyának a gyermekeire; vagy ha már ~an több egyne;nü gyerme· 
kök s más neműt szeretnének; abban az esetben is, ha beteges es gyenge az 
anya, s a szomszédnék nincsenek abban a helyzetben, hog:y ~isegitené_~ a 
dajkálásban. Szóval, czélszerüség tekintet.éből a szokás i:iem tiltja, az erkol.cs 
megengedi, de csak addig, míg az anyatejet. meg nem 1zlelte, mert. azutan 
már gyilkosság számba menne. Igen gyakon azonban, hogy.valam~lyi~ gy~r· 
mektelen asszony magáévá fogadja s ilyenkor a nevelőanyara .. s~all ~~ ~m
den jog és kötelesség, s úgy is nevel~k ~ gyermeket, ho.gy ,szuloanyi.at id~
gennek tekintse, csupán a vérrokonság1 tilalom marad ervenyben hazassag 
esetére. 

Ez ugyan vad szokás, legalább a formájában. Mennyivel humánusa~b 
módot használ a művelt társadalom ilyen esetekre! De ezt nem lenne tana
csos megismertetni velök, mert nem tudom, melyik társadalomnak válnék 
jobban szégyenére. , .. . .. 

A később nyomorékká váló gyer;neket ~ar .. megtunk ma~uk ~oz~. 
Hülye gyermeket, ritkán ugyan, de lattam koztuk, ellenben siketnemat 
egyet sem. . . l" · 

A gyermeket szeretettel ápolják. A leány JérJhez menete e1g az ai;iyja 
társaságában marad, s részt vesz anna_k tee~~01b~n.; a .fiu ?~ak 7-8 ev~s 
koráig él anyja körében, azután többnyire apJat kisergeti s Jatszva tanulja 
meg a férfinemet megillető teendőket. . , . . . 

Fegyelem, büntetés, korholás ritkán látható t~nem~ny a p~pua ifJusag 
nevelésében. De mintha már a természettől valami szehdebb faJta. volna a 
pápua-vér, mint a mienk, ritkán is van rá szüks?g· ~aki:an?z~s, „mdul~tos 
apróságot, durva tréfát, veszekedést vagy verekedest a~1g latm ~oz~uk; ~-eg a 
pólyásgyerek is olyan csendes, ha nem beteg, hogy alig veszszuk eszre kozel· 

Vándorgyűlés Munkulatai. 
G 

~~-----------------ili 
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f 1 "tt k ·1 is bizonyos derüs világfelfngá', 
létét. M~g_i:n~rad ~.ellemvonásnl. a. e no e ~: Öntudatos magatartás, a mit 
indulatkitoresektol mentes, bekes, hnyugo ' 'fe'le szeszes italt nem isznak, 

bb .1 · ak hogy so a semmi . . „ 
sokan . a o magya!az.n ' . k b. t ld. , n dohányon és gyömberen ktrul 
mert ilyent nem is ismeine , . a , e e 10 , 

fűszert vagy más izgató szert ah~ elve~nek. , t ott is van háboru kodás. 
Általános népjellem a békes vo~as, de -~~.er 1 'tk. bban Oka legtöbb

egymással sokkal ?yakr~b~an, európa~ telepulo~~th~ a nem. nag; tömegek 
nyire a szerelem es az onerd~~· A. ba~oruk, ~ , g) f 1 nak le legtöbb· 
állanak egymással szemben, tobb larmaval. mmt ve.rre o y . 'k d. né\ 
ször alig emelkedik felül egy-eg.Y nagy~h~ falusi k?rcs_ma~av~i~2~

6 
ha: 

Halott rendesen kevés esik; az mar rendk1vul nagy haboiu, - .. . 
lottja van. Anyagi kárpótlással minden háboruskodást ~e,g lebe~ sz~?tetm, 
kifi~etésével őszinte a béke, mert a pápua nem bosszuallo termesze 1~· . t 

Rabszolgaság intézménye ismeretlen náluk; az elfogott e. en~~~~ 
hozzátartozói kiváltják idővel, vagy letelepedik a . falub~n s .m~ghaza itJa{, 
8 minthogy a gyermekek illetősége ugyi.s ~z anyJa uta~. szam;it, gy.erme e 
már törzsbeli lesz, habár jó magát mindig idegenne~ fogJ~k tekmtem.. elő 

Pápua felfogás szerint betegség, vagy szerencsetlense~ oha~em all . 
magától; hanem annak az oka mindig a másoktól s~árma~o ~ontas, vagyis: 
a mint ők maguk kifejezik, valaki megkötötte a lelket, vara~slass~l. n:egrona 
totta. Még akkor is varázslásban keresik az okot, ha .val~kit ~r~őva~a kor„ 
ledőlt fa agyonütött. A varázslókat ismeri a faluban es ko!nyeken m~ndenki, 
foglalatosságukat ők maguk se tagadják: ez.ek. a~ ő or~osaik. Ne ~essek azon: 
ban azt hinni, hogy ezek csak furfangos nepamitók; ok magu~ is meg van 
nak győződve tudományuk hatásáról, a nép is kiirthatatlanul h~sz b~~n~:. Ez 
az orvosi gyakorlat veszélyes és koczkáztatott foglalkozás, de igen JO~ Jove· 
delmez annak, a kinek esze van hozzá. Nem valami mélységes tudoma?Y ~z 
eltanulása, de annál politikusabbnak kell lenni a gyakorlatban._ A ~~~.azslo, 
hogy annál nagyobb hatalma legyen, böjtöl, főtt ételt nem eszik, n?tol tar· 
tózkodik, nem fürdik, hogy a mint mondják, a bűbájolás s~áraz es, m~leg 
legyen. A varázsláshoz okvetlenül szüksége van valamire, a mihez a pa.czi~~~ 
hozzá nyult, valami kis ételmaradék, a mi a száját érte, dohány, betel 10 

héja, vagy gyümölcse, használt tárgy, pá1· szál haj, testpiszok, ~ércsepp, 
vagy akármi, a mi hozzáért, hogy piczike izzadság maradhatott raJta. Leg· 
ször megszerzi már az, a ki fizet neki érte, hogy bajt szerezzen annak, a 
kire neheztel. De ha saját kezdeményezéséből akar eljárni, akkor maga 
szerzi meg, megkínálja étellel, dohánynyal, de előbb lecsíp belőle egy darab· 
kát, vagy hozzáértet valamit észrevétlenül a meleg helyéhez maga, va~y 
más közbenjáró utján. Ez ellen a legjobb ovakodás, a mit különben tana· 
csul is adnak, hogy mindent meg kell nézni, a mit az ember ad, vagy kap, 
vajjon a kéz nedves lesz-e tőle; csak akkor jó étel, ha száraz marad. 

Sokszor mulatságos nézni, milyen óvatosak minden kicsiségnél,. b~gy 
bű.b~jtól .. ~en~esek maradjanak. Ha valami tárgyat akartam megven~1 n~;· 
ra.Jz~ gy~Jt.~men~em számára_, csak napok multával kaptam meg, addig szar~ 
tott~k, torolgettek; ha nem lBmertem személyesen, a tulajdonos eltagad~ 
nevet.; _vagy az, eladandó tárgyat összecserélte a másikéval, hogy ne tudJaID 
melyike vo~t. Etelmaradékot, gyümölcshéjat félreeső helyre, vagy a tenger?~ 
dobtak.; h~;1at, körn;iöt nagyon óvatosan megőriznek. Hazahozott népraJ ~1 

tárgyaim JO nagy resze bőven be van dörzsölve fehér vaoy vörös földdel, mert 
ez hathatós óvszer. ,... 
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Ha, a varázsló megkapta a kellő hozzávalót, a szükséges előkészületek 
után csendes magányba vonul, sűrű· erdőbe, vagy sziklák közé; ott teljes hivö 
lélekkel végzi hókuszpókuszait, elmondja bűvös mondásait és fonállalerösen 
összekötözi az illető tárgyat, s azzal a rontáshoz kötötte az illető lelkét. 
A kötözés szertartásához teljes csend kell, mert a lélek még a szellő fuvásá
tól, falevél rezdülésétől is megriad, elfut és nem lehet megkötni. A kötést 
rejtett helyen bambuszcsőbe dugva őrzi, faoduba, sziklák közé dugja, vagy 
piczike házat épit neki valahol. Erre az illető holdtöltéig, vagy fogytáig meg
betegszik. Sokszor meg is izeni neki előre. Ha a betegség elég makacs volna 
és be nem következik, természetesen nem a módszerben találják a hibát, 
hanem a hozzávaló tárgy nem volt alkalmas, tehát új reczipét kell írni. 
A doktor úr eléggé ki tudja magyarázni a felsülést a lélek okvetetlenkedésé
vel is; megfoghatatlan esetekben ott van a mentő ok, hogy a lelket már más 
varázsló megkötötte előbb, azért nem jöhetett az ő kötésébe. 

A mint valami betegség áll be, akár a kezét vágta is el, nem gyógyító 
fűért szaladnak, hanem a varázslóhoz, hogy oldja fel a lelket. Kis bajoknál 
azonnal elismeri, hogy igenis ő fogta el lelkét a betegnek, s megalkusznak 
az árban, melyért ismét szabaddá teszi, de csak úgy, ha holdfogytáig meg
fizet, különben elégeti a kötést és akkor hizonyos a halál. Fizetésképtelenség 
esetében holdfogytakor ingyen is szabadon ereszti, haladékot kap jövő hold
fogyásig. Így a doktort a beteg haragosa is fizeti, a pácziense is. Ha nem 
csurog, cseppen. 

De okvetetlen is szüksége van az orvosnak, hogy értékes tárgyakból 
vagyonkát gyűjtsön, mert jönnek nehéz idők is, mikor őreá jár a rud, neki 
kell fizetni. Ha időközben baleset érte azt, a kit megrontással talált meg
fenyegetni, ő fizet kárpótlást a halott családjának. 

Ha sulyosabb betegség áll be, a doktor urak mossák a kezöket, min· 
denik a másikra háritj a a felelősséget, egyik a másiknak a módszerét dicséri, 
bizonyosan az végzett az övénél hatalmasabb operácziót, az tette beteggé. 
Mert most már a konkurrenst sarczolja meg a kesergő rokonság, még pedig 
annál jobban, minél hatalmasabb törzshöz tartozik. Ellenben szegényebb 
emberekkel szemben, kiket könnyebb kielégiteni, a saját reputácziója meg
kívánja, hogy kifizesse őket, mert ez demonstrálja az ő bűbájos hatalmát, ha 
ugyan czélszerünek nem látja kijelenteni, hogy igaz ugyan, hogy a honorá
riumot fölvette, meg is gyógyította volna, de más varázsló hatása rontotta 
el az ö csalhatatlan kezelését. 

lm.e itt van a kőkorszakbeli életbiztosítás. A doktornak úgy kell gaz· 
dálkodni az apróbb esetekből begyűlt dijazásokból, hogy halálozások alkal
mával kárpótolhassa a gyászos feleket és még maradjon is belőle. Barátsá
gukat magam is mindig kerestem, mert náluk volt összegyűlve a legtöbb 
pápua-kincs, ethnologiai tárgy, vag~ ~z ő utjokon szer~zhette~ meg a~ 
olyan darabokat, miket nekem semmikepen sem voltak haJlandók a~engedn~. 

A varázslók elég tekintélyesek, az ő szavukban nem szabad ketelkedm, 
ha kijelentették, hogy nem az ő rontásuk kö~e~keztében halt m~g a .?eteg. 
A kari tekintély nem is engedné meg, hogy, vitas ese.tekben eg~mast tonk::e
tegyék. Ilyenkor részrehajlatlan itéletet szolgáltat a proba, melybol valamelyi)r-
nek eredményre kell vezetni. . „ 

. A kisebb próba alkonyatkor esik rne~, ha a l~~ek otth~n van. Bot koze
pebe furt lyukba egy szál paradicsomm~darto~~9'.t tuznek, ~et ember a halott 
fölé tartja, egyik tekintélyesebb falubeli meguti a balumfaval, egy-egy va-

6* 
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rázsló nevét mondja ki, sorban valamennyiét. Az igazi kimondá akor a b_ot 
magától fordulni kezd a két em~er ~e:reben, s. ezek. ha. n~m a~arnak is, 
arra felé fordulnak, annak a varazslonak a lakobelye fele, kit ~ lelek m~g· 
jelöl mert arra buzza őket az a bot a tollal. Ilyenkor a parad1csommadar· 
'toll~t hamar ki kell venni a botból, mert különben még a tengeren is áthm· 
czolná őket. 

Ha a lélek nincsen otthon még este, a nagy próbát kell foganatba 
venni, sötét éjjel, mikorra a lélek bizonyosan haza t ér. Hosszu libasorba 
felállva, teljes sötétségben, két kezükben két kókuszcsészét _c~~ttogtatva vo· 
nulnak a parthoz, az erdőbe, kertekbe, panaszos hango~ h1VJ~k a halottat: 
gyere vissza, sir a fiad! jöjj vissza, rinak árva gyermekeid! m1gvalahonnan 
feleletet nem kapnak. Visszatérnek a faluba, száraz kókuszdióleveleket dob· 
nak a parázsra, közben a bűbájolók népének a nevét orolják elő, mi~ az 
igazinál fel nem lángol a levélcsomó. Hivők közül sokan látják, hogy a lelek 
még a lángból is visz valamit arra a tájra. 

Népszerű ember halálakor, ha nagy az elkeseredés, a varázslót csak a_z 
menti meg, ha népe elég erős pártjába fogni s háborn árán is megmentem. 
Sokszor menekülnie kell, elbujdosni más törzsekhez, hova nem hat el a 
népharag. 

Seleó szigetén akaratom ellenére magam is belekerültem abba a hirbe, 
hogy meriengien vagyok. Láthatták, hogy nem úgy viselkedem, mint a má· 
sik három ott lakó európai, hogy bogarakat szedek, de nem eszem meg őket, 
vizben kapargálok, de nem azért hogy igyam belőle, kotorászok faoduban, 
levelek alatt stb. : ez nagyon gyanus lett előttük. Még hozzá, késő éjjelekig 
ott járkáltam pislogó lámpával fától fához azon a borzasztó helyen, a hol a 
meghaltak szelleruei gyülekeznek éjszakára, a melyik pedig nekem a legjobb 
rovarászó helyem volt. Nem is az én hibám, hogy ők komolyan vették az en 
tréfás megjegyzésemet, mikor a hely borzalmas voltára figyelmeztettek. Azt 
mondtam ugyanis nekik, hogy puskámmal vagy lepkehálóval de lelket aka· 
ro~ _keriteni, mert olyant én még nem láttam, hát teszek b~lőlük egy pa~t 
s~1~itu~zba. ~ borszeszt p_edi~. csodaszá;1Ilba avatta már maga az, hogy v1~ 
letere. eg_. Meg csak egy s1ker~lt gyógyitásra volt szükség, hogy csodatevo 
orvosi hirem meg legyen alapitva, s akaratlanul bár de az is bekövetkezett. 

. Egy re~gel „Seleó .ut~_zái~ mentem át szokott v~dászó helyemre, mikor 
egyik __ ~~nyho elott a fo~_d?.n .. latom e,gy pápua ismerősömet, hánykolódva ~ 
napsut~tte porondon, k<?rulotte aggodó családjával, egy sereg beteglátogato 
~zomsz~dasszonyn:yal. En azt akartam látni, mit kezdenek ők betegökkel. 
o~ pedig engem bam~ltak meg. Hogy ne nézegessük ott egymást szótlanul, 
k~tudak~ltam, hogy m1 baja a betegnek. Magam is láttam az előző este lefolyt 
dm~mdanomot, nem nehéz volt tehát kitalálni, hogy alkalmasint sokat evett. 
Fe~allto;1Ilb_an megveregettem a beteg testrészt, megvigasztaltam, hogy del· 
fele.1:1aJd Jobban lesz, este mehet újra halászni. A jövendölés betelt de a 
tudalek?i> asszonynépség csak azt jegyezte meg belőle, hogy épen mo~olyog· 
tam'. mi~or a be_teghez nyultam, s megállapitották belőle hogy ez olya~ 
menen~ie~, a. ki a lelket se~ kötö_zgeti, hanem csak rámo~olyog arra, a.kit 
meggyogyitam akar, s betegge teszi azt, a kire haragosan néz. Szerencsem· 
n?k ~,artott~1:1· -~~gy ez az, orvosi ~rnxis nem jövedelmezett valamelyik sűrű· 
seg~o~ e~y Jol i.rnny~ott. dardaszurast s később erimai támoléknál s a buon· 
~?.Ifi J~b1moknal m~nd1g hangsulyoztam, hogy támol csak a támol lelket 
kotheti meg, a feher ember csak fehérét. E felfoaás visszhanara is talált 
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Laulabu tekintélyes varázslójának, Mapui-nak lelkében is, azután megegyez
tt-ink, hogy 9 megtanit engem az ő tudományára, én is őtet a fehér emberek 
fortélyaira. Igy emelkedtem én Mcipui tanitásai utján a jabim orvosi tudo
mány szinvonalára, de bizonyithatom, hogy a hamarjában kifundáltam for
mulák sem állanak alantasabb szinvonalon. Csak attól tartok, hogy az én 
Nfapui-ra hagyott xeczeptjeim valamelyik utánam járó német ethnografus 
utján mint eredeti jabim szokások kerülnek vissza. 

1' 

Igyekeztem mozaikszerű vonásokban elmondani egyet-mást az én 
diófaszinü barátaimról, a vad népnek, emberevőknek híresztelt pápuákról. 
Nem rosszabbak azok egy más népnél sem, jó tulajdonságuk és rossz olda
luk csak az, a mi általánosan emberi jó- és rossztulajdonság. Ha e felfogá
som hibás, hibás benne az én derüsebb világnézetem, hogy én rossz népet 
nem ismerek, csak egyeseket, hogy én az emberben az erkölcsi jót tartom 
általánosnak, a rosszat kivételnek. 

A kik tőlem hajmeresztő kalandok, csudás történetek elbeszélését vár· 
ták, azok csalódnak, mert én azt tartom : 

Legcsudálatosabb az, a mi természetes! 

j 
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IX. 

AZ ORVOS-SEBÉSZETI SZAKOSZTÁLYBAN 

TARTOTT ELŐADASOK. 



1. 

A PRYCHOPATHOLOGIÁS IRÁNY A GYÓGYÁSZATBAN. 

Dr. LECHNER KÁ ROLY egyetemi tanártól. 

Örök időkre szóló igazságok az orvosi tudományok körében föl nem 
állithatók. A pathologia elméletei sürün váltják fel egymást. Mindazonáltal 
megismerésük perczében nemcsak uralkodnak az orvosi ténykedéseken hanem 
új irányt is adnak a kutatásnak. ' 

A mióta Faraday és Maxwell szembe helyezték Newton és Humboldt 
makrokosmosával a mikrokosmos világát, a physika a távolba ható erők 
helyébe a közelhatás axiomáját állitotta föl. Parányi, közelben ható mozgá
sokra vezetjük most vissza a világ tüneményeit, és ilyeneknek minősitjük a 
vegyi folyamatokat is. A vegyületekben azonban - Tbomson szerint -
a molekulákat alakitó és bontó chémiai mozgásokon kivül érvényesülnek 
még physikai természetűek is, mert minden atomnak elektromos töltéssel is 
kell birnia. Az elektromosság az ionnak olyan tulajdonsága, mint akár annak 
anyaga vagy tömege. Innét van, hogy a vegyi alakulás és a vegyi bomlás min
denkor az elektromosság felhalmozódásával vagy annak kisülésével jár karöltve. 

Valabányszo1· az utóbbi folyamatok csupán ingerlő beavatkozásokra, az 
azokra való visszahatás eredményeként következnek be, az anyagot élőnek. 
a jelenséget életnek nevezzük. Le Dantec vizsgálatai valószinüvé tették, hogy 
az élő anyag visszahatásának összes tüneményei elektromos inditásokkal 
párosult vegyi folyamatoknál nem egyebek. 

De akárhogyan legyen, a visszahatás képessége mindenesetre az élet 
legfőbb sajátsága. Tényleg minden, a mi él, reactiót mutat. A reactió 
tulajdonságával bir az élő protoplasma. Ezt leljük meg az egysejtű lények
nél éppen úgy, mint a legszövődményesebb alkotásu szervezeteknél. Közöt
tük az átmenetek legiója észlelhető. Mindnyájan megegyeznek abban, hogy 
az ingereket megérzik, hogy ezen érzéseket egymáshoz, illetőleg az inger
tárgyhoz visszonyitják és hogy a viszonyitáshoz alkalmazkodó módosulás
ban az ingerekre vissza is hatnak. 

Az érzés és az érzésviszonyitás szülte ezen visszahatást egészében reflex
nek szokás nevezni. A reflex fogalmában tehát benne foglaltatik az érzés 
különfélesége (az érzékelés, az észrevevés, a közérzet, a hangulat), benne 
van továbbá az érzésviszonyitásnak mii;iden a~~kj, a - a i;nit .közny~~ven 
gondolkodásnak bivunk - (a felislI:1eres, m~g1tele~, az eml~k~z~s, a ~ovet
keztetés), és benne találjuk végre a visszahatasnak osszes modJalt (a vissza
hajló mozgást, az összevágó mozgást, az ösz~önös ~~zgást é~ az. ak~r3:t~s 
mozgást). Az érzés tényeit bevetitéseknek, a v1szonyitas es~menymt tars1ta
soknak és a visszahatás eredményeit kivetitésekne.k mondJuk. 
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Mihelyt elismerjük, hogy - az élet legfőbb saját ágairnl felruhá
zott - reflex magában foglalja az érzésnek, a gondolkodásnak és az akarás· 
nak„ ezen igazán lelki tényeknek eseményeit, el kell ismernünk azt is, 
hogy psyche nélkül nincsen élet és minden életjelen ségnek lelki tünemények
kel kell együtt járnia. 

Valóban az élet és a psyche egymástól el nem választható fogalmak. 
Minden, a mi él, életét re:fiexekben mutatja és minden reflexben kétségen 
kívül benne van a lelki mozzanat. 

Persze, minél tökéletesebb valamely élő lény, annál complikáltabbak 
reflexeinek mechanismusai. 

A magasabbrendü állatoknál az érzést közvetít~ készülékek különálló 
bonyolódott szerkezetek (érzékszervek, érző felületek)_ Eppen ilyen bonyolódot· 
tak a reactio szervei (izmok, mirigyek). Valamennyinél bonyolódottabbak 
azonban az érzésviszonyitás apparatusai (agyvelő, gerinczvelő, sympathiás 
idegrendszer), a melyeknek központjait pályáit és kapcsolatait részletekben 
felismerni szinte lehetetlenség. 

Ezekkel szemben állanak az egysejtű élő lények egyszerű szervezetei. 
Protoplasma-rögöcskéjükben ezek is benne rejtik - bár durvább és tökéle· 
tesebb formában - mindazokat a képességeket, a melyek a legtökéletesebb 
reflexben szemünkbe ötlenek. 

Négyféle re:fiextypust lehet megkülönböztetni (lásd 1. tábla). 

I. tábla. 

Reflextypusok. 

Veleszületett Szerzett 
külső belső külső -,- belső 

Bevetités Érzékelés Közérzet Észrevevés 1 Hangulat 
Társitás Felismerés Emlékezés Megitélés Következtetés 
Kivetités Visszahajló 

Ösztön Összevágó 
Akarat mozgás mozgás 

Ered- { + Közelités Keresés 1 Tárgyitás Személyités mény - Távolitás Kerülés Kifejezés Eszményités 

. , Akár az . érzéke~~s. reflexeit nézzük, a melyek a külső világ ingereire 
va~a~.zo~~~k, akar a k~~~rzet. reflexeit vizsgáljuk, a melyek a belső élet· 
muk.?d~su~k~ek a react10i, akar az észrevevés reflexeit szemlélJ'ük a melyek 
belso erzesemknek a külvi·1 · h l ' · · · ' · · "t ' , . . , ag oz va o viszonyitasa révén az objectm as 
tenyeit teremtik, akar pedig a hangulatok re:fiexe·t t k" t" ··k 1 ekkel a k··1 ·1· dt · · · k . i e m ~u , a me y u vi ag a a erzesem et sub1ectiválni megtanul' k · d ·k fi ·no"ség · ··· b t l'lh · ~- JU , mm egyi re exm1 
csi~-~Ja .~nne a_ a at,0 az os protoplasma anyagában, sőt mi több, ben~e 
lel~u~ 1f e.da g~ar~{?da~na~, a szap~rodásnak, az öröklésnek és az evolutio· 
~~rsc~i~~z~;saJ:~h~· ~oban Damlewsky, Faminzin, Bechterew, Borodin, 
kutatásaikkal' kétségt!f ~nn~nf:ttéta~aorgky, Krol,t Dalrwin, ~r?.nthal é~bmásoa~ 
·1 t t d' h · · · ' a pro op asma elo anyaga an 
e e e a o mec amkai es chemiai p rincipi"um h . · · ' to'l el 

k „l„ 'th t" 1 · a psyc e pnncipmma 
nem u om e o va ami. Egyik a má~ikat fölt 't 1 · S .k · ·k 'Ikül 
fönn nem állhat. " e e ezi. egyi a mas1 ne 
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Elfogadván már most azt, hogy az élet mindenkor reflexet közvetit 
valamint elismerve azt is, hogy psyche jelenségei csakis a reflex tényeibe~ 
érvényesülnek: nem tagadhatjuk többé azon törekvésnek jogosultságát sem, 
a melynél fogva az orvosi tudomány újabban a pathologiás jelenségek mind
egyikében a psyche közreműködését is nyomozza. 

Igazán rendkívül tág tér nyílik a psychopathologia révén az orvosok 
búvárkodása számára. Tudományunknak nincsen olyan fejezete, melybe a 
psychét kereső elme behatolni ne igyekeznék. 

A legrégibb korban is már az orvosok a lelki momentumokat :figyelem
mel kísérték az ::etiologia, a diagnosis és a therapia teiién. Tudták pl., hogy 
az ijedés, a felindulás, a bú, a gond az öröm stb. különféle betegségeket 
idézhetnek elő. Tudták, hogy a kedélyállapot felismerése, a lelki magatartás 
l!legitélése, a cselekvések elbírálása sok esetben a helyes diagnosishoz vezet, 
Es gyógyszerként is használták a lelki behatásokat, bár a suggestio lényegé
ről még fogalmuk sem volt. Asklepiades, Aurelianus, Celsus a zenét, Delius 
a vigságot, Sydenham a nevetést gyógyszerül használta. Tissot a nevetéssel 
tályogokat nyitott és nehéz szüléseket könnyített. Sterne pedig épen az angol 
Materia-Medicába kivánta felvétetni a nevetést, bizonyítván, hogy az a leg
jobb étvágygerjesztő szer, tőle meghíznak az emberek. Régóta ismeretes dolog, 
hogy a félelem fájdalmat csillapit, az öröm migraint szüntet s az ijesztéssel 
nemcsak csuklást, hanem vérzéseket is sikerül megállitani. Hippokrates a 
köszvény ellen a haragot találta a legjobb orvosságnak. Legfőbb orvosságunk 
pedig - a mióta csak emlékezünk - az ágynyugalom, a mely tulajdonké
pen a psyche nyugalma, a re:fiextevékenységeknek a minimumra való szo
rítása. 

Manapság a lelki tényezőkkel számolni többé-kevésbbé minden orvos 
megtanult. Hiszen tapasztalhatta, hogy akárhány betege már jobban érzi 
magát, mihelyt csak az ágyához közelit. Ki ne ismerné az orvos biztató sza
vának rendkívüli hatását? Ki ne tudná, hogy a bizalom, a remény teteme
sen fokozza az izmok tonusát s vele a szívnek, a lélegző mellkasnak az ere
jét? Ki ne észlelte volna, hogy az öröm duzzasztja a test szöveteit, a bánat 
nedvteleniti azokat ? Ismerjük a gond, a bú, a fájdalom fárasztó hatását, a 
félelem bénító erejét, az ijedés szivizgató, bélhüditő, verejtékezést keltő, 
húgyelválasztó következményeit. Lelki izgatottság állapotában az inre:fiexek 
fokozódnak. Az aggodalom, a zavarbajutás, a habozás, a mozgások coordina
tióját csökkenti. A lelki feszültség, az úgynevezett ((Druck» a reflexek arány
talanságait, túlzásait, perversitásait eredményezi. Szóval köztudomású dolog, 
hogy a lelki mozzanatok számottevő testi változások forrásai, s mint ilyenek 
az orvoslás műveleteiben el nem hanyagolható tényezők. 

A modern kor ébresztette lüktetőbb életre azt a lelkes iparkodást, a 
mely a pathologia összes tényeiben a psyche játékát keresi. Valahára odáig 
jutottunk, hogy az úgynevezett functióbeli betegségeket tudományos elemzés 
alá veszszük, nem ignoráljuk többé azokat és nem engedjük át áldozataikat a 
kuruzslók haszonleső uzsorájának. Hiszen az emberiség több mint egy har
madrésze szenved ilyen bántalmakban. A physikai, a chémiai és a mikro
skopiai vizsgálatok nemleges eredménye még nem jogosít -~e~ arra, _hogy a 

,képzelet világába utaljuk ezen bajokat. Charcot, Bouveret'. Mo?ms, ~trumpell, 
Üppenheim Janet Buttersack, Löwenfeld, Müller, Martms es masok meg
~utatták a~ utat, ~ melyen sikerrel haladha~lll.nk. f:- ~e:fiex lényegének .meg
ismerése a nyom, a melyet ez uton a tudomany maris kitaposott maganak. 
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Bár a reflex mind·enkor csak egészében, az érnésnek, a viszon,yitásnak 
és a reactiónak együttes jelentkezésével érvényesülhet, mégis - a kóros 
functióbeli bántalmak különfélesége után itélve - nem tagadható, hogy 
a kórság alakitásában az egyes tagozatok (bevetités, tár itás, kivetités) mind
egyike más-más arányban vehet részt. Hol az érnés, hol a viszonyitá , hol a 
visszahatás megváltozásából fakadhat a baj. De bármelyik legyen az ok, 
mindenütt ott, a hol a bevetités szervei, a társitás útjai, a kivetités késziilé
kei kimutatható anyagi elváltozásokat nem tüntetnek föl, a reflexesemények 
zavaraiban a pathogenesis egyik új principiuma adódik. Ez a psycbe kór
okozó principiuma. 

A psyche kórokozó principiuma tehát első so1·ban a reflex functióbeli 
zavarait nemzi. 
. Tudjuk, hogy a functióbeli zavar akkor támad, a mikor az élő anyag 
i~ge.rl~ke~~sége fokozódik avagy csökken. Mihelyest a vegyi a imilatiók és 
d1ss1m1l~t10k_'. az elektromos expansiók és explosiók a bevetités körében a 
szokot~nal konnyebb~n vagy nehezebben létesülnek, az élő anyag ingerlé· 
ken;rsege nagy~b.?o~ik. va~y ?sökken. Az ingerküszöb alá záll vagy fölemel
kedik .. A be_vetito .erzes. mkabb. vagy kevésbbé könnyen válik kiváltbatóvá. 
Ezen Jele:°seg . egy~nenkmt: az időhöz kötve és az inger minősége szerint 
nag:yo_n v~!to~o. Hiszen a:z -~ngerlékenységet illetőleg mindnyájan mutatunk 
egye:°1 SaJ~tsa~o~at. E'.gyikt;nk a hangérnés, másikunk a szinérzés, egy bar· 
madik egye_b erzes tek~nteteben válik ki a többiek közül. émely ily szöveti 
vagy. sze_1~v1 . nagyo~~ mgerlékenységünket, esetleg ebbeli fogyatékosságunkat 
~lka~i SaJatsag alakJaban ho~zuk a világr a. A másikat életünk folyamán sze
i~zzuk m_eg. Ol:fkor ezen tulos vagy hiányos ingerlékenységünk kizárólag 
bizonyos mgerfaJ okra szoritkozik. 
. . A bev~titő ~rzé~t inkább vagy kevésbé közvetítő, ezen sajátság azonban 
~ _iefle~et ~~ross~ meg nem teszi. Legfeljebb fokozódik vagy csökken az érzö-

epesseg. ?r~ssa csak akkor válik a reflex, a mikor azonfölül a másik két 
~?~zat ej{Y1k~nek v.agy másikának ingerlékenységi állapota is megváltozik. 

Oios re exrol tehat csak ·akkor beszélhettink, a mikor a tudatos érzés· 

II. tábla. 

Róros reflexek. 

Hypo
stheniás 

Hyper
stheniás 

+ 
Bevetitő érzés __ --~ + 
1'ársitó viszonyitás 
Ki vetitő visszahata' s + 1 + ;----·- - - + + 

Eredmény --1- kóros + kóros 
gátolás bezzentés 

Para-
stheniás 

"' 1 "" "' _., 
"' ~ 

1 
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Ezáltal a reflex teljessége 1. eac 10J~ szmten fokozódik avagy csökke~
lehetséges (lásd a 2. táblát). enyegesen modosul. Négyféle ilyen módosulas 
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Valahányszor akár a fokozott, akár a csökkent bevetités kapcsán keve
sebb értékű tudatossággal járó érzéstársitások és egyuttal lényegesen gyön
gült rea,ctiók lépnek fel, a lassu vagy gyönge hypostheniás reflex áll elénk. 
Ez a kóros gátolás a fékezés reflexe. Vele a tudatossággal arányban fogy a 
visszahatás ereje. A mikor a megváltozott bevetités fonalán túlos tudatosságu 
érzéstársulás és vele együtt megerősödött reactio · keletkezik, a gyors vagy 
erős hyp.erstheniás reflex jön létre, a mely a kóros bezzentésnek (Bahnung) 
reflexe. Altala a tudatosság élénkülésével párvonalban nő a reactio ered
ménye is. Félszeg és nehéz, illetőleg parastheniás (pervers) reflexnek az 
mondható, a melynél a megváltozott bevetités során élénk tudatosságu 
érzésviszonyitás, de gyönge vagy hiányos reactio mutatkozik. Ez a kóros 
fáradásnak reflexe és benne a tudatosság növekedésével arányban fogy a 
reactiós munka hatása. Végre fonáknak vagy könnyűnek, más néven palin
stheniásnak (paradox) azt a reflexet jelezzük, a mely a bevetités változá
sait elégtelen, esetleg egészen hiányzó tudatosságu érzésviszonyitással, de 
felette erős reactióval kíséri. Ez a kóros gyakorlás reflexe. Sajátsága az, 
hogy a reactio annál erőtelj esebb , minél kevesebb tudatossággal jár. 

A parastheniás reflex jellegzi pl. a neurastheniát. E betegsegnek 
főrnnása - Cohn szerint - az a határozott és erős tudatosság, a melylyel 
a beteg érzéseiről hirt veszen, nkár túlosak, akár fogyatékosak legyenek 
azok. Mellette feltűnő gyöngének mutatkozik a szervezet reactivitása. Vele 
ellentétben áll a hysteria kórképe. Benne a palinstheniás reflex révén a 
tudatosság kesedése az érzéstelenségig növekedhetik, mialatt a reactiók túl
zásai valóságos orgiákat ülhetnek. - A tiszta mániás állapot hypersthe
niának folyománya. Az emelkedett hangulattal, a felmagasztosult közérzettel, 
a fokozott érzékeléssel és tökéletesbült észrevevéssel egyetemben a tudatos 
érzéstársulást és a reactióképességet is növekedni látjuk. Ismét mást mutat 
a hypostheniás melancholia. Ennél a reflex minden tagozatában beáll az in
gerlékenység fogyatékossága. 

Ismerve már most a reflex érzékelő, észrevevő, ösztönös és hangulatos 
typusait (l. 1. táblát) és reáalkalmazva ezekre a kóros reactio jelzett négy 
formájának valamelyikét (1. 2. táblát), nem lesz nehéz magyarázatot lelnünk 
mindama esetek számára, a melyekben a psyche kórokozó princípiuma érvé
nyesül. 

A kórság e mellett mindenkor a bevetitő érzések túlzásaiból vagy fogya
tékosságaiból indul ki. Hozzájuk csatlakozik azonban az érzésviszonyitáe, 
illetőleg a visszahatás megváltozása. Jól észlelhető ez pl. az álom különböző 
zavarainál. A hypostheni ás nagyalvás, a mely sem képzettársításokat nem 
tür, sem reactiókat nem szül, épen úgy felléphet túlheves ingerérzések 
nyomán (veternus), mint ilyen ingerérzések nélkülözése folytán (kataphora). 
A hypostheniás álmatlanság folytonos képzettársitásaival és nyugtalan 
visszahatásaival, hol túlerős ingerérzések okából ( exsomnia), hol ilyenek 
hiányában (insomnia) jön lé tre. A pervers lidérczálom élénk álomképeivel, 
de teljes reactió-képtelenségével, majd a J:>~jt. kiváltó érzések al~p.i~n 
(succubus), majd ezek nélkül (kathochus) feJlodik. A paradox alvaJaras, 
nélkülözve a tá1·sitó eseményeket, de megengedve ·a: legfe.ltünőbb reacti~k~~· 
szintén egyszer érzések közvetitésével (somnambuha), masszor ~zok nelki:l 
(hypnobotismus) támad. Ugyanígy talál helyet a kóros reflex negy formáJa 
kereteiben az álom valamennyi több zavara fa. Hasonló mondható az eszmé
letlenségl'ől és a féleszmélésekről. Áll ez az öntudatszükülésekről, a sugge-

- - - -- -~_.„„ ... __ ~~~~~-~----~~~ .... --....... „ ... „„„„„„„„„„„„„„„„~ ---- ------~~ 
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stiókról, a rapportokról és az automataRágokról is. Tiyen eredésiiek az elme· 
gyarapodás bajai, az elmefáradás betegségei és az elmefogyás okozta bánta!· 
mak. Szóval nincs a psyche olyan zavara, a mely mondott reflextypusok 
és reactióformák valamelyikének keretébe beilleszthető nem volna. 

De vajjon a psyche kórokozó princípiuma okából c ak functiózavarok 
támadhatnak-e? Nem lehetséges-e, hogy általa megbetegedések i. kömtit· 
tessenek? A legújabb kutatások és kísérletek igenlő feleletet adnak e kér· 
désre. Kórokozó tényezőként legkiválóképen a lelki izgalom szerepel. 

Cornet kimutatta, hogy a deprimáló affectus a test izomtonusát, 
különösen a szivmozgásokat és a lélegző mozgásokat gyöngíti. Ezáltal a 
szervek, nevezetesen a tüdő munkája és tápláltatása me!IBehezül. Velük a 
csúcskatarrhusok és tuberculosis számára érik meg a t~laj. Cobn az erős 
kedélyfelindulásokat olyan belső traumáknak minősíti, a melyek tüdövérzést, 
agyvérzést, sőt halálos végü shokot provokálnak. u ssbaum az anxiosus álla
pottal kap?solatos lélegzési rendellenességből emphysemát látott keletkezni. 

Corv1sart, Rosenbach, Strümpel a vérnyomást hevesen fokozó kelle
metlen_ affe?tusok :é".é.? a _sziv hy~ertrophiáját és dilatatióját, mások arterio: 
s c~ero~rnt lattak lnfeJlodm. Domnch, Kaner, Guislain és Frantzel szervi 
sz1vbaJok létesülését észlelték hasonló okokból. 

Az edényszüküléssel járó lelki mozgalmak Riesell és mások szerint 
soksz~r a hevenyfe7tő_zés létrejö".etelét közvetítik. Elég számos észlelés 
muta~Ja, ~?l?Y. a. k~dely1z~a~om az mfectio incubatióját megrövidíti, az exan
themak ktfeJlodeset gyorsit~Ja és a lázat nagyobbítja. 

. Az a:ffe?tus glaucoma-rohamokat képes felidézni. Cliffort Albu vese
~aJ okat, Delpier~·e, Scholz és Külz diabetest, B uschan Basedow-kórt, Potain 
es 'iyynne-F?rt. ic~erust, Glaser a duodenurn, majd az epehólyag hurutját és 
ebb~l ??0lelithias1~t, _ Roth~ a~thritis nodosát, Dowse thrombust láttak tartós 
kedelyizgalmak okabol fellepm, számos esetben láttam az ideges kedélymoz
gal_makkal _kapcsolatban, az el- és kiválasztásokat fokozódni csökkenni, sőt 
pe1 versus es parad~xus alakban módosulni is. ' 

0
„
1 

h .Bea.u~oln~ ehros leh~ngoltság nyomán támadó dyspepsiáról felböfögés-
r , anyasro es asmenesről b , 'l · ' 1 · ' ' t, , k .. · . , esze es a nya es a gyomorneclvek el valaRz-
aa~~n~s acsokk~nes~t tapaszt~lta obstipatióval kapcsolatban. Mások szerint 
létesíthet. tartos elegecletlenseg coprostasist és ebből kifejlődő peritypblitist 

Hall Davis Pajot Vel D b · . 
az izomto~us csö,kk . ' pe~u s u o1s mondJák, hogy a nagy bánat -
a busulás fakasztott=~!~.tee;ioly~a~ - a szülés~ m egnehezíti. Mitchell sze!·ü1t 
lődését akadály · k A h ~gesi zavarok a mehben levő magzat rendes k1~eJ
Vidal Berlyn L oz~~ · D ai~g,_ ~.bosszankodás pedig - mint Parment1er. 
módo~itja h~g;vi: ~ ·. eyeux alhtJak - a szoptató nő tejelválasztásátolyképen 
erős kedélyhullámzá:~k~afyermekre nézve, toxikussá leszen. Ismeretes. ~z 
sőt abortust okozó hatása F~~~menorrh~~~· amenorhceát, metrorbag1~t. 
k~>raszülés származott és a. , . ~-l~~etet ~ozol, a melyben a megijedés utan 

F .. b. .. z UJszu ott epilepsiát kapott 
ur mger toprengő a ód · . .. , · 

emlitést. Magam is több gg ~s miatt follepett spermatorrhreáról tesz 
ményeitől való félelem r::~:~t eszle~tem,, a ~e~yben az onania következ
Mindkettő a félelemnek sug f:Jst~ on~?folyas.t es impotentiát eredményezett. 

Különféle bőrbajokat ~ / 0 ~~Jan valo eloszlatásával elmult. 
gust jelez Hiller a harag és ~ IC'.'.1':~.at, ~~rpest , purpurát, eczemát, pemp~y

z 01om kovetkezményének. Weiss a vérkerin· 
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gésnek körülirt helyen való megszakadásából, haragos affectus nyomán, 
bőrgangnena fellépését állapitotta meg. Hirtelen hajhullást látott Kaposi és 
Trédet ijedés után, hirtelen őszülést ugyanily okból Kurella, Brichat és Rau
ber. Tartós vagy erősen hullámzó kedélymozgalmak folyományaként W eir
Mitchell és Esbach leirása szerint a körmök növésének időleges megszűnése, 
azok egyenetlen vastagodása, elgörbülése, léczezettsége, ripacsossága, töré
kenysége és foltossá válása szokott bekövetkezni. 

Haeonló okozati összefüggés mutatkozik az érzéstársulások és némely 
testi kórságok kifejlődése között. 

Az érzésviszonyitás a tudatosság közvetitője. Minél élénkebb az érzés
társitás, annál határozottabb a tudatosság. Létesülésében lényeges szerepet 
játszanak az izomérzések. Mondható, hogy ezek a tudatosság legfőbb tényezői. 
Bizonyítja ezt a gyakorlás ténye, a m ely az izomérzések fokozatos kikü
szöbölését és vele a tudatosságnak a minimumra való szorítását czélozza. Ne 
csodálkozzunk tehát a fölött, ha a gyakorlás fonalán a reflex-működések 
körében nagyszabásu átmódosulásokat és általuk a szervezet életfolyamatai
ban mélyreható változásokat feltünni látunk. 

Hosszasan állandó. sokszorosan ismétlődő képzettársítások tényleg állan
dósuló izomtonust állandósuló szövetfeszülést, állandósuló vérteltséget 
eredményeznek. Az' állandosuló állapotnak i,dővel ~arad~ndó nyomai tá:r;nad
nak. Innét van, hogy a szokások, a neveles, az eletmod, a foglalko~as, a 
milieu az egyén arczjátékából, taglejtéseiből, egész magatart~s~ból v1s~za
tükröződik. Ezen nyomok révén lehet az emberek gondolkodasara, e~h1ku~ 
értékére már azok külsejéről következtetni. Tagadhatatlan, hogy a ~elso le_lk! 
élet nyomokat hagy a testi szerye~et~i;i ?s ezen. nyomo~ beteg~eg o~ar~a 
is válhatnak. Számos a foglalkozassal Ja;o s. ~bb.ol, faka~o betegseg .. Koz~u~ 
a legtöbb működésbeli zavar. Pawlow emesz.tes1 k1serlete~ megmutattak, mmo 
rendkívül nagy befolyást gyakoro~nak a kep~ete~ a nyal, a gy?m?rnedvek, 
a bélnedvek elválasztására, valammt az emesztoszervek mozgasaira. ~zen 
befolyás az étvágynak, a szomjnak sajátság~s irányt adhat és. e_zzel szamos 
idiosynkrasiának, kóros vágynak, az alcohohsmusnak, :r;norph1msmus,na~, a 
nicotinismusnak veti meg az alapját. Sokan tapasztaltak; hogy a tulsagos 
szellemi munka, kivált ha erős hangulatokat kelt, a v~re_r~kre ~yako~·o_lt 
hatásából kifolyólag könnyen szivtúltengést ok~z. C~hn alhtJa s .. b~z~nyitJa 
és állítását igazolhatom, hogy a szellemi koraere~tseg a t~st ~oveset sza
bályozza, mert a társitó folyamatok a _refl._exeredmen3'.'e~re fekez~leg hat,nak. 
A kevesebb izommunka révén a pen?stmmra }:iato 1i;iger . cso~ken es , a 
csontok fejlődése visszamarad. Ugyan:lyen hatas , tulaJdomtha~? a koran 
felkeltett nemi érzéseknek s az ezek fakasztotta kepzeteknek. Tomeges fel
bukkanásuk csökkenti a szervezet egyéb l'efiexeredményeit és. - bá_r _a 
~~~z?szervek javára _ késlelteti, esetleg megakasztja az orgamsmus k1feJ-

lodeset. · . ' l · k t · 
A képzettársítások egyébként muló te;·mészetü fu~ct10-va ~ozaso a is 

szülhetnek. Domrich pl. a szoptatás.ra valo g~_n~olkodas ka~csan az, anya 
tejelválasztását növekedni látta. Masok a. s~ul~s . gon~olatav~l ,valo gon
dolkozásból kifolyólag a szülőfájdalmaknak idoelott1 b~kovetkezeset ko.~sta
tálták. Magam láttam serdülő iskolás le~nyoka~, a k1~ a me~st;·u~t10t a 
gondolataiknak reá való rögzítésével tetszes ~~ennt korabba~ feh~ezm, ~agy 
késleltetni tudták. Vörös fonalat kötöttek az UJJUkra egysz~r, ketszer vagy tobb
ször, jobbra vagy balra csavarintva azt és a menstruat10, ezen rapporthoz 
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alkalmazkodva, ugyanannyi nappal későbben vagy korábban állott be, meg
engedve ezáltal a tervezett tánczmulatságon való résztvevést. Ugyanaz a lelki 
rapport jelensége nyilvánult meg ezen esetekben, a mely rapport Assisi szent 
Ferencz stigmáit és Lateau Luiza bőrvérzéseit felidézte, a mely a philiák, 
phobiák, mániák és misiák ezernyiféleségét életre kelti és mely a sexualis 
perversiák s paradoxiák elterjedt bajait a félszeg és a fonák képzettársitások 
talajából ki csirázni engedi. 

Valóban testileg sokszor azzá leszünk, a minek magunkat lelkileg kép
zeljük. A begyakorlott izomeuphoria testi erőt kölcsönöz. A képzelt aggoda
lom, félelem bátortalanná, erőtlenné teszen. Az öntudatba vésett vágyak, 
remények, utálatok s ösztökélések nemcsak jellemünk sajátságaivá válnak, 
hanem maradandólag megrögzitik testünk fogékonyságait, reflexeink képes· 
ségeit és visszahatásaink ingerlékenységeit is. 

A gyakmlást - e tisztán lelki folyatot - ama psychotherapiában és psy
chomotorius therapiában még gyógyító eszközül is használjuk. Általa javítjuk 
az ataxiások mozgásait. Vele biztosítjuk az inátültetések eredményeit. Ezzel 
könnyítjük meg az emphysemások és szivbajosok nehézségeit. Ennek sege
delmé;el tanítjuk reflexeik feletti uralomra a hysteriásokat, a tikeseket és a 
choreasokat. Ez szerez meglepő könnyebbülést a neurastheniásoknak. Ez 
erősíti meg a gyönge gyomrot, az erőtlen beleket. És ez oszlat el számos 
t~sti b,aj~, kínzó fájdalmat, pusztán a figyelem elterelésével, a mozgások 
k1szabasaval. Sok esetben találkoztam hypochondriás neurastheniás lelki
áll.apotokkal, abból eredöleg, hogy az orvos csupán az illetők testi baját gyó
gy1tot~a meg, de. azok lel~ével nem törődött. A gyomorbél, tüdőhurut, a 
n~mzosze~vek ba.1a meggyogyult ugyan, de a betegnek ezen szervekhez való 
b1zah~a y1ssza. n;m; Vol~, b?te?ségének természetéhez képest ezentul is félt 
~~ ?vestol, az ivastol,, a Jarastol, a levegőtől, a közösüléstől stb., vagy kóros 
~rzese~ tamad~ak testen~k ~olytonos megfigyeléséből, mert az illető szerveket, 
ugy mmt a~e~~~t, ,hasznalm nem merte. A testi baj meggyógyult, de a lélek
az orvos h1baJabol - beteg maradt. 

A„ps!che .~s újból csak a psyche az, a mely mindez en esetekben a 
szereplo. tenye~o. A. ~~~che az ok. A psyche az eredmény. A psychében rej
~enek ~o~os d1spo~1tiomk és betegsé~eink. A psyche adja meg ellenük az 
immumtast s a gyogyszert. Ez neveli, módositia alak't' „ "k't' . fi · . 
k t · b f 1 · 1. , 1 J , l ~a, oro i 1 1 e exem 

e es e o yaso .1a a talok életünk folyamatait. 
Illő tehát, hogy a lélek e J. elentős szerepe'nek fo t · · t f l' "'k · d · , , . n ossaga e ismerJU 

mm en orvosi tenykedeslinkben ! Kivánatos hogy h , k'f" ·k · "k · d b t ·· k 1 1 · , . Ó ' mo on i u1 eszszu mm en e egun e ki egyemségét. haitandó hogy a · 'l · bb 
1 ·, t't l 'l kb , , , J ' z orvos m1ne JO an e saJa l sa a e e e valo latas esoteriás tudoma'nya' t t l' 1 lk' 

t ' kk 1 k . , mer nem e eg a e 1 
enye e csa mellekesen foglalkozni. A psyche b . · · lt k k 

1 f "bb · t t " · 1 , em en m1vo un na e eg o ISmer e o J e e, kell hogy orvosi tudásunknak · f "t · 1 R d „ k 1 · , , . „ „. , is o a1·gya egyen. 
. , en un e ei, tudomanyunk uttoro1 maris ezen h _ tb 1 a·· s 
uanyban haladnak. Kövessük nyomdokaikat' Tu" "k k' ps~lc lo pa lmo ooia 
' t 1 l d ·1 ,„ . · zzu i cze u az e e, az 
er e em, a rn e y eromek k1puhatolását a pathologia „ · 1 · ·b 
Ha minden orvos a lelki t , "kk 1 . , . osszes Je ensegei en. 

, , , enyezo e is szamoln1 tanul, nemcsak a beteg-
segeket, hanem betegsegeben a beteget is meg foa · k · · , · ·t · 

o.JU ismerm es gyogy1 an1. 

~7 
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PYLOR 8-RESEOTIO ÉS GASTROPLIOATIO. 

- BEMUTATAS. -

Dr. BRANDT .JózsEF min. tanácsos, egyetemi ny. r. tanártól. 

M. G. 22 éves nőtlen napszámos, a ki f. évi április 24-én vetetett fel a 
vezetése alatt álló sebészeti klinikára. Beteg akkor már két év óta szenvedett 
folytonos hányásokban, gyomortáji fájdalmakban és pu:ffadtságban s ezek 
miatt egy izben egyik budapesti, majd újabban a helybeli belgyógyászati 
klinikán állott gyógykezelés alatt, a mig utóbbi helyen előadónak mútételre 
ajánlották. A diagnosis pylorus-táji heges képletben és consecutiv gyomor
tágulatban állapíttatott meg. Műtét előtt a beteg testsulya 40·6 kgr. Az április 
27-én végzett műtétnél a pylorus-tájon tényleg feltalált és környezetéhez 
többfelől erősen rögzített heget felszabadítása után pylorus-resectio utján eltá
volitotta, s a csonkok egyesitése után még ezenfelül az általa már a 80-as 
években több izben végzett gastr.oplicatiót is végrehajtotta: a gyomor serosáján 
és muscularisán keresztül vezetett, több hossz- és harántirányu varrattal 
összehuzva, kisebbitve a gyomrot. 21 nap mulva betegét teljesen gyógyultan 
bocsátotta haza. Miután beteg az annak idején történt felkérésnek engedve 
véletlenül ép a mai napon jelentkezett be~utatkozásra, bemutatja ~ m~tét 
óta valósággal meghízott egyént, a kinek mai testsulya ?~ kgr. va~y1s ;negy 
hónap alatt 18 kgr. gyarapodást tüntet fel; a beteg reg1 panaszai tel,Jesen 
megszűntek. 

0 ..,, 

A GÜMŐS, GENYES MELLHÁRTYA-IZZADMÁNYOK 
SEBÉSZETI G YŐG YKEZJ~LÉSÉRÖL .. 

- KIVONAT. -

Dr. DOLLINGER GYULA egyetemi ny. r. tanártól. 

Ha a gümős genyes mellhártyaizzadmány genyedés~ ok~zó b~~~e
riumokkal van megfertőzve, akkor a sz~rv~ze~et eze:n ,genytol n:1hamaraoh 
meg kell szabadítani s a mellkast ~ocahs erz~stelemtessel a P·, alt~l .a Be~
gyógyászat kézikönyvében leírt mods~e~· szennt m.egcsapolm ~s, drnmezn~. 
Ha ellenben a genyes izzadmányban. k1vetelesen .~alalunk ~gyn~~any, tuher
culosis bacillust vagy ha semmi bac1llust sem lelunk, akkor a dramezest nem 
ajánlja. Még ro;szabb akkor a mellkas. megny~tá~~ a~.ár„ kapcsolatban bo.rda
resectióval, akár a nélkül, mert az i~y?n ~umos t~do csak nagyon r~~k.a, 
kivételes esetben alkalmas arra, hogy kitagulJon, s ezert a betegnek a mute,t, 
után állandó sipolya marad, a mely a nyílt mellüregbe v~~et s .~ melyen at 
többnyire előbb-utóbb septicus fertőzés jön létre. Ezt elke7~lendo, a b~.tegi:i-?k 
folyton kötést kell viselnie, a melynek ~septicu~ me,gcsereles.~ s?k ba.JJal Jar~ 
E sok kellemetlenség és veszély elkerülesere ma.r regebben tor~;ntek egJ'.~sel, 
" 1tal k' · 1 t k „ 1 hetne e a 100!o-os JOdoformglycenn emuls10t fl "1 iser e e , vaJJOn nem e · ,, 

7 
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melyet a gümős eredetű hideg talyogoknál oJya~ jó eredménynyel alkalmaz
nak, itt is felhasználni. Azonban e kisérletek eddig rendesen csak 1- 2 betegre 
szoritkoztak. 

Dollinger 1898. év szeptember hava óta_ a vezet~se alatt álló . e~ye~e~i 
I. számu sebklinikán 14 beteget gyógykezelt ilyen modon. Az edd1g1 k1s~r
letezőktől eltérően a 100/o jodoformglycerint nagyobb időközökben, többnyue 
8- 10 hetes közökben használja, de volt olyan beteg is, a kinél a befecske_n
dezéseket csak egy félév mulva, egy betegnél egy év mulva kellett . megis
mételni. Azalatt a beteg dolgai után járt. A befecskendezett mennyiség az 
első alkalommal 30 grm., de később egyes betegeknél, a kik a szert jól türték, 
100 grmig is ment. A váladék _a szer hatása alatt fogy, a beteg pedig az 
egész idő alatt nem kénytelen magát kötöztetni s a külső fertőzésnek 
nincsen kitéve. Az eljárást mint az eddigiek között a legkiméletesebbet 
ajánlja. 

4. 

RZEMÉSZF:rrr TAPASZTALATOK EGY.PT01\IBÓL. 
- I\IVONA'r. -

DR. HooR KÁROLY egyetemi ny. r. tanártól. 

Az Egyptomban trichiasis műtét után gyakori lagophthalmusról beszél, 
bemutatja azokat a készülékeket, melyeket ott kuruzslók az operatióra hasz
nálnak. Megemlékszik a trachomának elterjedettségéről, a prnphylaxisos 
intézkedésekről, a trachomának a hadseregben és a feketék között előfordu· 
lásáról; továbbá a trachoma pathogenesisének ott uralkodó különböző 
nézeteiről. 

5. 

A STREPTOCOCCUS FERTŐZÉSEKRŐL.* 
-KIVONAT. -

Dr. BUDAY KÁLMÁN egyetemi tanártól. 

A kolozsvári kórboncztani intézetben a két utolsó télen feltűnően sok 
strept~coccus~meg?ete~~~és . került bonczolásra, ez esetek a streptococcus
fertozesek epidem10log1aJa es pathogenesise szempontjából tanulságosak. 

I. Elsodl~ges s~reptococc1:s-fertőzések gyanánt foghatók fel a következő 
esetek; 1. Str~pt. t':?ogyula~as, genyes szivburokgyuladással, valószinüleg 
mandolagyul~das kov.etkezteben. ~- Septikopyremia ugyanily eredettel. 
3. Genyes sz1v~uro_~ es ID:ellhártyagyuladás. 4. Genyes agyburokgyuladás 
mandolagyuladas kovetkezteben. 5. Genyes szívburok és mellhártyaayuladás. 
6. Felkarphlegmone evvérüséggel. · 0 

II. .Más~dlag~s s~r~ptococcus-fertőzések, a melyeknél az illetők vala· 
mely . mas, tobbny1re id_ult betegséggel feküdtek a kórházban : 7. cirrhosis 
hepahs mellett, valószmüJeg tonsillitis következtében genyes hashártya· 

* Egész terjedelmében ml'gjelent a «Gyógyászat» li>93. évfolyamában. 
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gy?1adás; 8. He~es sz_ivizomgyuladás mellett elgenyedt tüdő-infarktusból 
szarmazo str. septikrem1a. 9. Rheumatismus mellett torok-diphtheria és nyaki 
pblegmone. 10. Emphysema mellett genyes pericarditis tonsillitis után. 
11. E~physema és myocarditis mellett arczorbáncz. 12. Idült szivizom
gyula_~as _mellett ~enyes mellhárt1a- és szivburokgyuladás. 13. Kéthegyű bil
l~ntyu-ele_gtelenseg mellett garati phlegmone. 14. Myocarditis chron. és arte
nosclei;os1s mell~tt tii?őtályog?k. 15. Idiilt vesebaj mellett genyes hashártya
gyulad~s. -~ 6. Cur~osis hepatis mellett streptococcus septikremia mandola
gyuladas ko~etk~zt.?ben. 17_. Id~lt vesebaj mellett garat- és gége-phlegrnone. 
18. Rostony~s tu~ogyuladas utan garatphlegmone. 19. Insuff. bicusp. mellett 
st_rept: sept1kre.m1a:. 2.?·. Tiidőgümőkór _mellett genyes lymphangitis a bas
b~rtyan .. 21. -~e~e~urnok~r m~llett nyaki phlegmone. 22. Ugyanezen elválto
z~so~ (~egegumokorhoz tar~ulo nyaki pblegmone) egy más esetben. 23. Tüdő
gumokor mellett genyes sz1vburok-gyuladás. 

E~e? esetek szövettanilag és bakteriumokra is rnegvizsgáltattak, rész
le~es le1rasukat 1. a « Gyógyászatu 1903 . évfolyamában. Ezeken kivül még 
het hasonló eset fordult elő a jelzett időszakban, tehát összesen 30 olyan 
streptococcus fertőzés, a melyeknél sem trauma, vagy sebzés, sem szülés, 
typhus, diphtheria, scarlatina nem ment előre. Előző évekkel összehasonlítva 
is, mint fent említve vol~, ezen két évben feltűnően nagy volt a spontán 
strept. fertőzések száma. Evszakok szerint tekintve az esetek eloszlását azok 
kilencz tizedrésze a téli félévre esett. ' 

A strept. gyuladások kevés kivétellel hirtelen, nagy vehementiával kez
dődtek, gyorsan terjedtek s nem igen határolódtak el. Áttéti genyedések nem 
sok helyen voltak. A vérben nagyon sokszor ki lehetett mutatni a strept.-ok 
felszaporodását nemcsak oltással, hanem a vérből vett fedőlemez-készit
~ényeken is, és pedig nemcsak a sziv vérében, hanem a peripheriás vérben 
is. Legtöbbször tehát septikopya:Jmiát okoztak a stept.-ok, ritkábban tisztán 
septikoomiát. . 

A halál különösen a másodlagos strept. fertőzéseknél gyorsan, 3-4 
nap alatt bekövetkezett. Klinikailag a genyes mellhártyagyuladások sokszor 
a rostonyás tüdőgyuladás gyanuját keltették, mert rohamosan, rázó hideggel 
kezdődtek. A strept. fertőzést majdnem minden esetben hőemelkedés jelezte. 
Kórboncztanilag szintén jellemző volt az elhatárolódás hiánya; egy esetben 
a pericardium szövete maga is genyesen be volt szürődve. Górcső alatt a 
máj, lép, vesék hajszálereiben streptococcus hengerek voltak, körülöttük 
azonban semmi reactió, úgy hogy azok nyilván a legutolsó órákban, napo
kon keletkeztek. 

Az esetek jó részében a vérbomlás különböző jelei mutatkoztak a bon
czoláskor, melyeket a strept. fertőzésből kellett származtatni. Többször már a 
~onczolás megkezdése előtt feltünt, hogy a test felületes vénái kö~ül szedcr
Jes beivódások, csíkok vannak. Ugyanezen esetekben a nagy edenyek és a 
sziv belbártyáján piros beivódás látszott s az összes belső szerveken elmosó
dott vörhenyes színeződés, úgy mint pl. a maceráltan született magzatoknál. 
Ezek az elváltozások onnan származnak, hogy a hremoglobin a vörös vér
testekből kilugozódik s a szöveteket átitatja. Tehát strept. fertőzé~nél nagy
fokú hremolysis keletkezhetik a bullában. Hogy ez~ n_em_ a ~?ra1 rothadás 
0~ozza, az látszik abból, hogy egyébként a rotbadas .iele1 h1~ny?zi;i~k, _s a 
yerben csakis strept.-ok találhatók. 14 esetben _volt a bonczolasnal JOl k1fe
Jezett hremolysis s minden megvizsgált esetben igen sok streptococcus volt a 
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vérben. Különösen a gyorsabb lefolyásu esetekben v~lt nag,yf~ku a, hlllr_no~ysis, 
ilyenkor 5-6 órával a ~alál ut~n ~égzett b?ncz~lasokn~l is m:ir, ki~e3ez.e,tt 
hremolysist lehetett találm. Ugy latszik, a halal ut~n , gyorsan ~eállo di~us10. 
hullafoltok leginkább gyors lefolyás? ~trept. .ferto~esne~ ~ ko~etkezmenye~, 
úgy hogy ezen elváltozásoknak némi diagnost1kus .J elentoseget 18" lehet tulal" 
donitani. Staphylococcus fertőzésnél pl. a hullában számbaveheto hremolysis 
nem mutatkozik. 

Sok esetben tonsillitis előzte meg a savós hártyák genyes gyuladását s 
egyáltalán túlnyomólag a légutak és szájgaratűr megbetege~é~e volt .~lső~
leges, azért ezen helyeken kell keresni a strept.-ok beh~tolas~ kapuJat ~s. 
Miután egészséges embereknél is vannak strept.-ok a száJban es a mandol~k 
gödreiben, nem lehetetlen, hogy a garatgyuladások egy része autoinfect10 
utján keletkezett. A «meghülés1> hatása épen az lehet, hogy a szájbeli 
strept.-ok virulentiáját fokozza, illetőleg a nyákhártyák ellenállását velük 
szemben csökkenti. Ily módon azonban inkább csak a szórványosan előfor
duló eseteket lehetne magyarázni. A tömeges strept. fertőzéseknél inkább 
arra kell gondolni, hogy az illetők magukat kívülről bejutott virulen strep· 
tococcusokkal fertőzték. Tényleg azon időben, a mikor a bonczolásokon a 
legtöbb strept. fertőzés fordult elő, Kolozsvárt csakugyan sok tonsillitis ész· 
leltetett, s a kórházban is egy ugyanazon betegszobában fekvők tömegesen 
kapták meg a tonsillitist. Tehát fel kell venni, hogy ha egy-egy eset auto· 
infectio utján támadt is, a fei-tőzé~ek tömeges felszaporodása mégis úgy tör
tént, hogy egyik emberből a másikba fokozott virulentiáju strept.-ok kerül· 
tek. A fokozott virulentia mellett a strept.-ok hremolytikus képessége is job· 
ban előtérbe juthatott. A strept. fertőzésnek a hidegebb évszakokban való 
g;Ya~orib.b előfor~.u~ásá~, a mennyiben azt nagyobb anyagon összeállitott sta· 
tisztika is megerositene, a garatnak a strept.-sal szemben időlegesen csök· 
kent ellenállásából lehetne magyarázni. 

6. 

A GÁZ IZZÓTESTEKKEL VALÓ VILÁGITÁS 
HYGIENES ÉRTÉKÉRŐL. 

- KIVONAT. -

Dr. RIGLER GUSZTÁV ee:y. ny. r. tanártól és d1· . FILEP GYUL· 'ltő l ~ - ~ egyetemi tanársegec · 

1 
A_ kolozsv_ári :gy~tem a~ .u~óbbi években teÚesen új épületeket kapott. 

Ezek, resz,be~ ?a~-. es v1llanyv~lag1tással vannak ellátva, némelyekben azonban 
cs~pa~. gaz~ilagit~s :V~n. A villanyos világítás költségeit, miután az áramot 
saJat uzemeben alhtJa elő az egyetem könny·· l"" , · Mák' áll 
azonban a d 1 . ·1 · . , ' u e 01ranyozni. s ep 

, • . 0 og ~ g,azv1 a~itassal. Ennél ugyanis a gáz árának, föké en pedig 
a gaz izzotestek aranak mgadozása és többféle · " , f 1 t, p t · bbá 
azok gyo ·s 1 t l' . mmosege o y an ova 
koznak ~z ,e pusz u a~a .mrn.tt a költsé~ekben igen nagy ingadozás~k mutat· 
hogy adjun~r~~e~°;lt e;i Rekt~r Magn~fi?us azzal a kéréssel fordult hozzánk, 

d . . , ~ny arra nezve, mikepen lehetne gáz izzótestekkel jól és 
!~~t:t~géC:~~;~~~~~~~~d· !g! j_utott~n~ az alábbi vizsgál11tokhoz, a melyeknek 
. . o esie is szam1thatnak teki t ·1· "t ' faitá· Janak nagy elterjedtségét. • n ve a v1 ag1 as ezen ~ 

MAGYAR 
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Mellőzve a gáz izzótestekkel való világitás történetét és azon törekvések 
ismertetését, a melyek a találmány tökéletesitésére irányultak, e helyen csak 
ama izzótestek neveit sornljuk fel, a melyeket kisérleteinknél felhasználtunk 
és a melyek kereskedői körökben általában jó hirben állanak, mint megbíz
ható gyártmányok. Ezek : 

Az izzótest n eve 
A uer-izzótest, m agyar 
Auer, bécsi 
Dnrable 
Hill-féle normál-. liliputi és inten-

siv izzóte t 
Krone 
Elite . 
Ceroform 
Berlini izzótest 

A gyáros neve 
Auer-izzótest-részvénytársaság, Budapest. 
Auer-Gasglühlicht-Actien-Gesellschaft in Wien. 
Durable gáz-izzótest-részvénytársaság, Bndapest. 

Henry Rill et Co. Limited, Berlin. 

•Rrone• Gasglühlicht-Gesellschaft, Berlin. 
Butzke' s Gasglühlicht-Gesellschaft, Berlin. 
Zietzer Bruno, Berlin. 
Max Cohen, Berlin. 

Vizsgálataink folyamán először is az iz~ótestek ideális világitóképes
ségét határoztuk meg. Erre a czélra 14 külömböző fajtáju új izzótestet moz
dulatlan állványra szereltettünk és szakadatlanul égettük minda~di9,. ~i9 az 
izzótestek nagy fényerősségük annyira csökkent, hogy gyakorlati vilagitasra 
már alkalmatlanoknak voltak tekinthetők. 

A gyakorlatban. azon bar: az égés nem. folyton?s. A pri?ri ne~ }éyén 
kizárható, hogy a pihenés nmcsen·e valami befolyassal a feny eros?e~er~, 
12 friss izzótestet mozdulatlan állványra felszerelve naponta hat oran at 
égettünk. Az általuk kilövelt fény mennyiségét ép úgy vizsgáltuk, mint az 
első kisérletsorozatban. Itt már a gyujtás és eloltás hatása is !átszik. . , . 

A gyakorlati viszonyoknak teljesen meg akartui:rk fe~el.m a III. ~.1serlet1 
sorozatban, 52 friss izzótestet az intézet függő és fali ka1"ja1ra szereltunk fel 
és ép úgy vizsgáltuk, mint az előbbieket. „ . • " , 

A congressuson az előterjesztésre. szabott rov1d ido ~em engedven .a 
táblázatok részletes méltatását, eredeti dolgozatunknak kozel 750 adatait 
elhagyva, csupán az első és 15-ik napon észlelt átlagos maximális és mini
mális értékeket soroltuk fel. 

Izzótest neve 

Auer, magyar 
• bécsi _ 

Durable_ __ . 
Auer, Mac Cohentől _ 
Rill •Normal»-

• «Intensi v11 

• "Liliputi, 
Rrone 
Elite -· „ „ 

Cerofirm „.. ..„ 

Fényerősség normális gyertyákban 
átlagosan maximum minimu111 

kezdetben 15 nap mulva kezdet 15 nap kezdet 15 nap 
73 45 % 62 57 3!) 
45 34 55 36 37 32 
59 37 68 49 49 26 
56 31 71 48 36 14 
71 4·0 101 63 50 20 

128 7l 14·9 110 69 40 
27 l2 37 19 15 9 
50 4·6 55 52 40 40 
63 61 72 67 59 59 
71 53 89 65 34 31 

A · ' t t k ek az e'gését idővel és gyártmányonként annyira eltérő 
z izzo es e n . ·t t f 1··1 t' k ··kk 

fénycsökkenésének okát keresve első sorban az 1zzo es . e u .. e ene cso .. e-
nését vizsgáltuk, még pedig az eredeti nagyságnak megfelelo photographiak 
készitése és mérése által. 
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Tizenkétféle izzótesten végzett méréseink azt mutatják, hogy majdnem 
minden izzótest már öt óra mulva is zsugorodás folytán felületében ki ebbe
dik. E tekintetben 0-280/o-ig teijedő értékeket találtunk. Ha azonban ezen 
értékekkel a fénycsökkenés értékeit összevetjük, úgy azt találjuk, hogy a 
kettő között szabályos összefüggés nincs. Pl. az eredeti Auer-izzótest felülete 
5X24 óra alatt majdnem 180/o ·al csökkent, fényerőssége pe<lig 32%-al · vagy 
a Hill·féle Liliput égő (J. P.jelü) felület csökkenése ugyanannyi idő mulv~ 00/o 
fénycsökkenése 45 % . ' 

Vizsgáltuk azt a hatást is, melyet a lámpa üvege, anyaga é méretei 
ugyana~on. izzót~.st fé~ye.rőss.é~ére gyakorolnak. Itt azt találtuk, hogy főleg a 
magassag es az uveg atlatszosaga gyakorol nagy befolyást a fényerősséore. 
I~y pl. ~redeti , Auer-izzót~s~ f~nye~őssége ere_deti Auer-üveggel 140/~-al 
~ise~b, m~ntha ra. nagyobb faJta Jenai lyukas cylmdert teszünk. A meg nem 
tis~titott uve~ majdnem 100/o-al, a sokáig használt és elhomályosodott Mica
cylmder ~ed~g 35 O/o-al cs~kk_ei;t~ ~z izz~test által kilövelt fény mennyiségét. 

Az izzotestekkel valo vilagitast azert tartják közönségesen gazdasága _ 
nak, me~·t azonos fényme~n:r,iség mel~ett sokkal kevesebb gázt fogya zt, mint 
a. l_epkelang vagl Argand-ego. Ezt az ISmeretes tényt kísérleteink is megerő
si~ik, a _m~n?yib~n egy ~ormal m. ~y.ert:y:afé?yre lepkelángnál 11-141 
A~gan?-e?o_nel. kilencz _liter a normahs, izzotesteknél pedig 1·1-2·1 l. 
gaz ~sik or3'.nkmt. Termeszetes azonban, hogy a sokféle izzótest közül, egye
bektol ~l~ekmtve, a~ lesz a leggazdaságosabb, a melyik a legna obb fén _ 
mennyise~et _a l?gkisebb, gázfo~yasztás mellett adja. gy y 

A fr~ss izzo~e.stek~el„e tekmtetben aránylag kevés hülömbséget találtunk, 
csak az u. n. bhput-egok fogyasztottak a többinél sokkal n bb · · · t · . · , agyo gaz-
me.nn.yisege pa1 napi hasimalat azonban az egyes izzótest-gyártmányolmál 
beallo nagyfoku fénycsökkenés miatt tetemes differentiákat h l 't. · 
hogy a ga d · · t t 1 ·d k, oz e re, ugy z ~~agos.~ago „ u .aJ on epen az a tábla fogja mutatni, a mel et a 
dolgozat eleJen a fenyerosseg csökkenésére vonatkozólag közöltünk. y 

-1< 

A gáz-iz~ólá~~~kat rendesen fénytompitó golyókkal, tulipánokkal kel ,_ 
~1_e.kk~l _veszsz:ik korul, avagy fényüket ernyőkkel bizonyos körülírt h~l ek~e 
nanyitJuk. Mmdezen szerkezetek többet kevesebbet elvesznek a · 't ty'lt 1 
1 • ·1·· lt f · b "l H t · k . , . z izzo es a a 
hl ove eny o . a asu at vizsgalm szintén kötele · „ k k t 

A fotometer vízszintesen álló „ , 1 . s~egun n? . artottuk. 
24 különféle gömb, kebel tuli a'ncstobveve egy .uan~b~n alhtott izzótestet 
:u l k k · y, P s .-vel vettuk korul m eghatározva az 
a a u o ·ozott fenycsökkenés mértéket. Azt találtuk h - · · 
csak 15%-al, a rosszabbak közül nem ' ?.gy a legiobb faJta~ 
az izzótest tényét. Ezen vizsgálataink e:Ion~::n~:n ?O, sot 3.6 °!~ -~l ~sö~kent1 
adtak. Jobban megközelítették a valóságot azon k~:!1 ct1:k k1deahs erteke.ket 
csupán csak üveggel körülvett izzótest fén ét ú e ~m ' a „melyekn~l a 
tompitó szerkezetek alkalmazá t. Y g:y hasonhtottuk ossze a feny· 

, . sa u an nyert fenynyel hogy a l ' . t 
csup~.:1 viz~.~i~tes i~ányban, hanem 15- 30-45 és 600' „ ampa !1e~ 
el feJunk fole. A feny direct való méi·ésénél 4 0 _ . sz?g. alatt helye~tnk 
egyenletesen fogyott a fény, akár volt tom itó 

5
1k ~Y1 azog1g i;negl~hetos~n 

nem. A mondott szögnél már a f' ~ , a a mazva a lampara, akar 
nagyobb (60°-nyi) szögnél legkev:~b1{;1'etny~segb fele (50%) hi.ányzott. A még 
golyós és tulipánosnál is 67, illetőleg 7;~'[ h~ánu:kolatlan_ la:i:npa 3'.d~a, de .a 
burkolatlan izzólámpa fényéből A . d „ . d yzott a vizszmtes uanyu es 

· mi on mm ezen ha tárt a fotometenel úgy 
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vizsg~ltuk, hogy azt dire~t a fényforrásra irányitottuk, tulajdonképen nem 
feleltunk meg a gyakorlati élet követelményeinek. A lámpák fényéből ugyanis 
csak azt a részt használjuk ki igazán, a mely az általuk megvilágított felüle
tekről szemünkben visszaverődik. 

yolczféle fénytompitót, illetőleg ernyőt vizsgáltunk ez irányban és azt 
találtuk, hogy a normális viszonyoknak megfelelő beesési szögeknél legjobban 
a szemvédő ernyővel felszerelt billard ernyők felelnek meg, a melyek csak 
20-50 % ·át veszik el az izzótestek fényének. 

Végül statisztikát készitettünk arról is, hogy !!- függő és fali lámpákra 
erősített izzótestek mi oknál fogva pusztulnak el. Es azt találtuk, hogy kb. 
500 égési órát az izzótesteknek csak 25%-a ér meg. 27%-ot a meggyujtásnál 
beállott robbanás, 21 O/o-ot az eltörött üvegek, 15%-ot a függesztő szalagok 
elszakadása, 120/o · ot végül a dróttámasztók elégése és összerogyása pusztít el. 

Kisérleteink alapján a kolozsvári egyetem rektorának és most a vándor
gyűlés t.itagja,inak azt tanácsolhatjuk, hogy: 

1. Az ú. n. liliput izzótestek kiküszöbölendők, mert ezek úgy kezdeti 
fényerős égük alacsony volta, mint annak igen gyors és nagyfoku csökkenése, 
valamint az általa fogyasztott gáz aránytalan nagy mennyisége miatt, egyene
sen pazarló szerkezetek gyanánt tekintendők. 

2. Legalkalmasabbak az ú. n. normál izzótestek, folyosókon és jól 
szellőző helyiségekben C1övlánggaln (mikrobrenner) felszerelve és mindenütt 
nagy jenai lyukas üvegekkel ellátva. 

3. Ernyőkül legczélszerübbek a szemvédős billard-ernyők. 
4. Függőkarok helyett fix fali karok alkalmazandók, vagy legalább is 

ly rák. 
5. Öngyujtók, különösen felül gyujtók, lehetőleg ne alkalmaztassanak. 

7. 

A 8L'JENT LÁ8ZT1Ó-8L'JAPPAN FEHTÖTLENITŐ HATÁ8ABÓL. 
- KIVONAT. -

Dr. FILEP GYULA egyetemi tanársegédtől. 

Előadó három irányban kísérletezett : 1. yiz~gá~ta a. ~osdás kö~ben a 
kezen képződő szappanhab és az azzal egyenlo tome~ysegu mestersegesen 
készitett szappanoldat bakteriumölő képességét. Azt, talalta, ho,gy. a szappa.n
habban 13- 14 O/o szappan van oldott állapotban es ez a P~:obaul hasznait 
staphylococcust a melyet 1 O/oo sublimat-oldat nég.y perez alatt ol meg, 10 perc~ 
alatt pusztitja ~l. 2. Huszonnyolcz különféle illatos ~nya~o.~ tart.almazo 
szappan közül egyik sem mutatkozott haso;riló erős fer.totle~ut~. h:tasu?ak, 
kivéve a 20%-os bacillol-szappant. 3 .. Subhmatnrn lepenykekbol ( ... 6„ ~emet 
keménységű foku) készült 1/2 0/oo sublimat~oldat 10 perez al~tt ~em oli meg 
ugyanezen staphylococcust. Végül konstat~lta,„hog.y _Szent Laszlo-s~appanna: 
való 10 percznyi mosdás épen annyira fertotlei;1ti a kezeket, mmt az az 
új hab a könyvben előírt sublimaturnos rnosakodas. 

* Megjel ent a «Budapesti Orvosi UjstÍ,g» 1\103. évfolyamában. 
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8. 

FINSEN- ÉS RÖNTGEN-KEZELÉSSEL ~~LÉRT ERED-;\IÉ~ YEK. 
- KIVONAT. -

Dr. MARSCHALKO TAMÁS ny. r. tanár és dr. D EMETER GYÖRGY tanársegédtől. 

Marschalko Tamás tanár az egyetemi b6rgyógyászati klinikán tanár
segédével, Demeter Györgygyel együtt a radio-therapiával végzett kísérletekről 
és klinikai eredményekről számol be ; 28 beteget és számos stereoskopikus 
fényképet mutat be. 

Konkluziója oda irányul, hogy úgy a Finsen- mint a Röntgen-gyógy
kezelést nagy haladásnak kell tekinteni a dermatotberapia terén, a melyek 
egymást sok tekintetben kiegészitik, és a melyek kellö szakismeret- és óvato -
sággal alkalmazva, a betegnek kárt nem, csak hasznot okozhatnak. 

9. 

AZ ELSŐ FOGZÁS ÉS ANNAK RENDELLENESSÉGEI. 
- KIVONAT. -

Dr. GENERSICH GuszTÁv kolozsvári egyet emi m . tanártól. 

. A belgyógyászati kl~ni~a ~yermekambulatoriumán tanulmányozta a fog-
zast, ann~k, r~ndellenessegeit es azt a kéi·dést, léteznek- e fogzási betegségek ? 
A fogak allasat 2332 esetben jegyezte. 

A fogak állását törttel jegyzi, a szokásos sorrend o 12 2; 2 4/ 2 4 4 6/ 6 s 8 
10/ • kk 1 . 1 h t " A o ' ' ' ' ' ' ' ' 10 szam~ a Je ez e o. /o ~s 12

/ 12 közt 56 combinatiót talált. 
A szamok azonban nem Jelezhetnek mindent. Helyesebb nyomtatót 

használni és abba a fog állást berajzolni. · 
A fogzási . rendellenességek arra vonatkoznak, hogy a fogzási idő és 

~orrend mennyiben :V~n ~e~z~v.arv~; hogy. a pausák rendes hosszuságuak 
es hogy a fogak alak,7at, epseget illetoleg mily viszonyok találtatnak. 

Azt.' hogy a gyer~ek fogg~l .j?tt a világra, nem látta, de egy esetben, 
hol a k~rnak megf~lelo fogsor~~l JOVal több fogat talált, az anya azt állitotta, 
h~~y a oyermek ket foggal szuletett. Egy másik esetben öt hetes kórban 
bu1t a fog. 

Az első III. hónapban azonban fogat nem látott A IV h ' b h ' tb y h ' b 1 , · . onap an arom ese en, az . onap an e vetve A VI hónapban ma' t ··bb t lt , ·· b . · · r o ese e vo , a zome azon an csak a VII. honapban mutatkozott. 
'l LA kfo'g~'ab' sb azonbXaXn khé~et~ is. Ál~alában késői fogzást tapasztalt anyagá-

na . eg eso en a . ona:pban latta a fogzást me · d 1 · 
A , 11 d , f k . 1 gm u Ill. z a an o oga .ie entkezése már a harmadi'k · h t 'k d k „t .. d.k · b "l k, . . .. evre es e i e csa az 

o o i ev o szo asos. Azutan J on a teJ· fogak hulla' sa v lt b ' 1 t 
b l k·1 · 1 , . · o azon an o y ese e, o. a i encz eves gyerme mel a telJes te1·fogsoi· lt 

A f. , . d m egvo 
ogzasi sorren tekintetében számos lehet " · · 

alig foglalhatna. Legfontosabb h f , . oseg van, melyet rendszer~e 
kk l 1••. ' ogy a ogpa1 helyett csak egy fog búvik es 

ez so a gya.11..rabban szokatlan sorrendben ford 1 l " A · u e o. z egyes fogcsopor-
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tok közt a kellő paw;a sokszor nincs meg. A következő fogcsoport búvik, 
mielőtt az előtte való telj esen kinőtt volna, vagy már ki van fejlődve, mig az 
előtte való csak nőni kezd, sőt utóbbi egészen el is maradhat. Kimaradhat 
két fogcsoport is, és 2- 3 fogcsoportnak egy időben való búvása is észlelhető. 

Mint ritkaságok fordulnak elő, hogy az első fog előőrlő vagy szemfog, 
hogy a metszők r eczések. Kettős fogat négyszer látott, hol egy csirából, hol 
két csirából nőttek ki. A fogsor sikja tejfogaknál ritkán van megzavarva. 

Időelőtti romlás nem sokszor fordul elő, tiz eset közül négyszer syphilis 
congenitában szenvedett gyermeknél észlelte és azt hiszi, hogy a felső 
metszők időelőtti romlása egy jó jel arra, hogy a gyermek syphilist szenvedett át. 

A legtöbb gye1·mek rachitisban szenvedett. Minél sulyosabb volt az, annál 
inkább volt késés és főleg páratlan fogzás , vagy a sorrend megbomlása. 

Klinikai észleletei egészen határozottan megerősítik azt az álláspontot, 
mely szerint nehéz fogzás nincs és fogzási betegségek nem léteznek. 

10. 

A TUBERCULOSIS KÉBDÉSÉHEZ.* 
- KIVONAT. -

Dr . CHYZER BÉL; -tól. 

Ismerteti azon tényezőket, melyek nézete szerint haz~nkba~ ~ t~1be~culo
sis elterjedését okozták. Az általán ismert güm?kór:·a _ha,Jlam?s1to ipari ~og
lalkozásokon kívül a mezőgazdaság körében is vel ilyen _karos tenyezoket 
felismerni. A védelem kérdésében a bejelentés és fertőtlemt~s I?ellett ~ be
tegek munkaképességének védelmét sürgeti erre alkalmas torvenyek kozre-
hatásával. 

l 1. 

AZ GY EV]}ZETT HARÁNTCSÍKÚ IZOMR~STOK;Z-VEL 
JELÖLT CSÍKJÁN AK ÚJ ELŐFORDULASAIROL. 

- KIVO NA'r. -

Dr. APÁ'rflY ! sTV . .Í. N egyetemi ny. r . tan ártól. 

El „ d · k" t t · hogy harántcsíku izomrostok nemcsak előfordulnak oa o 1mu a ~a, · · h h 
·11 t , l k··1·· bo··zo"bb feJ"lettségü csoportJaiban, anem ogy a myo-az a a orszag eg u on . · kb'l i· ·11· 

fibrillumoknak váltakozó isotropik_n~ és amsotropikus X1'~ -?k tv~ ?t a ~~ 
mindenütt a Z-vel jelölt csík _jelenletev:el kapcs?lacztoess.ek e's i;!~tlá;ú:k i~~m-

k h k. · ' l ellemvonasa a germ csa ogy nem izaro agos J ". d 1 t ··bb k ko··zo··tt molluscumokban · t· · h · ' elofor u a o e . . , rns ~amak, anem eppen ugy , b S 1 'kb n és "agittákban valo kimu-
salpákban, sagittákban és rn~dusak an. a pa a -i ~ egyetem histologusa 
tatása annál érdekesebb, mivel .Pr~nant,h a na~~kból és sagittákból újra 
éppen a nyáron irta egy közlernenyeben, ogy sa · 

, ' t J 903. 4U. száw á ban. * }legjelent a "Gyogyasza " 
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állitott elő izom-készítményeket, de a Z-csíknak a legj_o~b, micr?scopi~o~
kal sem tudta nyomát sem látni. A medusák izomrostJairol pedig egyaltala
ban kétségbe vonják, hogy valósággal harántcsíkoltak-e? 

Előadó a létező legjobb microscopiumokkal, igen erős nagyításokkal 
négy készitményt mutat be: . 

1. Monohammus álcza izomrostjai aranyozva, a Z-csík typusos előfor-
dulásának föl tüntetésére. 

2. Izomrostok salpából igen éles és könnyen látható ..Z-csíkkaL 
3. Izomrostok sagittából ugyancsak látható Z-csíkkal. 
4. Izomrostok carmarinából (medusa), a melyek éppen oly föltünően 

harántcsíkoltak akár egy béka izomrostjai. 

12. 

AZ ÁLLATI SZÖVETEK OSZTÁLYOZÁSÁHÓL. 
- KIVONAT. -

Dr. APÁTHY IsTvÁN ny. r. tanártól. 

Előadó ismertet egy olyan új osztályozást, a mely a, szövetek alkotásá
nak egymáshoz és a szervezet . egészéhez való viszonyának igazabb és átte
kinthetőbb képét adja, mint bármely más eddigi osztályozás. A szöveteket 
először két főcsoportra osztja : 

a) a melyek az egymással való eredeti kapcsolatukból kiváltak: elsza
baduló sejlek szovetei ; 

b) a melyek bizonyos protoplasmáe kapcsolatot egymással megtartot
tak: rögzitett sejtek szövetei. 

"Mjn~eni~ csoporton belül kül?nválasztja az apolaris és a bipolaris sej
t~kbol allo szove~eket .. Azokat tovabb azután működésük szerint úgy osz· 
talyozza, hogy mmdemk csoporton belül különválasztja az anyagforgalmat 
és az eröforgalmat szolgáló szöveteket. 

Yégül ú~y ~~ anya~forgalmat, mint az erőforgalmat szolgáló szöveteket 
a szen~t osz~J~ ~ol, a mm~. az anyagnak, illetőleg az erőnek csak átvitelére 
avagy atalakitasara, azaz UJ anyagoknak, illetőleg erőalakoknak termelésére 
~aló~. Igy 18 fő szövetnemet különböztet meg, a mely nemeken belül az 
allati szervezetnek összes különleges szövetei helyet találnak. 

13. 

BES~Ál\LOLÓ A TÖHVÉNYSZÉKI OHV08TANI I~'l'J~~E'l' 
MŰKÖDÉSÉRŐL. 

- KlVONA'r. -

Dr. K1rnYJmEs B.-1cLÁzs egyetemi ny. r. tanártól. 

. Az intézet rendelkezésére álló anyaa aránylag esek ·1 l ' ' t„. ked-
k 11 l "f d l' o e y even, orn 111e e az e o or u o eseteknek megörökite's e· re h t 't, ·1· · t , bb · f lh · . -, ogy a am as cze 1a1ra 

u o is e asznalhatok legyenek Nagysza' m"l 1'gen ·1 "lt f · k · t · e, s1 rnru eny epe mu-
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tat be, a vonatkozó esetek ismertetésével, hangsulyozva, hogy mint a kolozs. 
íári tönényszék zakértője, e képeket az orvosi véleményhez is rendesen 
e atolja. miután a laikusra nézve ezek meggyőző ereje sokkal nagyobb, 
mint bármily pontos leirásé. Az esetekről stereoskopos fel vételeket is csinál, 
sőt ujabban szines fényképezéssel is kísérletez. Sérülésekről Röntgen felvé · 
teleket készít, a melyek reprodukálásánál - hogy laikus ember könyebben 
eligazodbassék rajta - az eddigi szokástól eltérően - a csontokat tünteti 
fel fehér szinben, úgy, hogy vagy közvetlenül a papírra készíti a felvételt, 
vagy pedig diapositivumról másol. 

Az intézetben végzett buvárlatok közül beszámol a Hegyi dr. vizsgála
tairól. az állati és emberi csontok szöveti szerkezetében való külömbségről, 
bemutatva H egyi csontcsiszolatait és az azokról készült tanulságos fénykép
felvételeket, továbbá referál a halál után előidézett égési hólyagokat illető 
saját víz gálatairól. 

14. 

THJERR H- ~ÉLE THANSPLANTATIO A KÖTŐHÁHTYÁRA. 
- KIVONAT. -

Dr. MoHR MIHÁLY egyetemi m.-tanár, kórházi főorvostól.* 

A szemészetbeli transplantatiók történetének és az irodalmi adatok 
felsorolása után előadó saját négy esetének kórtörténetét közli, melyek közül 
háromban symblepharon miatt, e~~ben ,gr~nulatió~ miatt a kötő?árt~ájá1:a 
végzett Thiersch-féle transplantat10t. A rhiersch-fele transplantat10 elonye1: 
1. mindig könnyen hozzáférhető, 2. jól sterilizálha~ó, 3. nagyobb sebzé~t 
nem ejt, 4. zsugorodása legtöbbször nem olyan nagyfoku, hogy az operatio 
ismétlése szükségessé válnék. 

15. 

AZ URGTEH-CATHETERISMUS THERAPEUTIKUS HAf-l~N ÁRÓL 
~ÉHÁNY ESE'rBEN. 

- Kl VOKA'r . -

Dr. Ir,LYÉS GÉZÁ-tól Budapesten. 

H ' t t · "l t l't 'st melyeket a budapesti egyetemi I. sebészeti e cse ero esz em 1 e , . . . . . · lt h 1 , 
kli 'k, , 1 lt H t tben vesemedenczebeh mfect10 s retent10 vo , . o az 

m an esz e . a ese „ k bete lén egesen Jobban 
ureter-catheterrel azok megszüntethetok. volta s.~ g Y . „ • 

1 tt . tb "k"lt retert kitágitotta mrnltal a retentio megszunt, 
e , egy ese en a szu u u „ • , • ' tt A hetedik esetében a két-

minden esetben vesemedencze-obllt~seket vegdeze . -"bl1' te'seket végezett bór-
ld 1. 1.t. b d" betegnel veseme encze o o a i pye i is en szenve o , , .. ett be _ de csak egy időre, 

oldattal s lapis-oldattal s gyogyu~,as kove~~ez scendáló infectio három hó 
mert az ectopia vesimeben szenvedo betegne az a 
mulva újból bekövetkezett. 

Szewészet 1903. évfolyamában. * Megjelent az «Orvosi Hetilap» 
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16. 

A MADARAK VESZBTT8ÉG ÉRŐL. * 
- KIVONAT. 

Dr. LőTE JózsEF egyet. ny. r. tanártól. 

, Ki~érl~teit részint kó~or veszettség fertőző anyagával, részint többé· 
k~vesbbe elore~~ladt1 ~e meg meg nem állapodott veszettség fertőző anya
~~v~~ .~ette., K~serletl allatok a ragad?zó madarak közül a közönséges ege
rns~o o~yv .es fules bagoly, a gazdaságiak közül a tyúk és galamb voltak. Az 
olt~s mmd.1g az ~gy?u_rok ~lá törté~t'. az oltóanyag tisztaságát pedig ültetés 
(agar-agarra) seg1tsege.vel is ellenonzte. A beoltott három ragadozó mind 
m~gvesze~t! a tyu~ok es galambok közül némelyek megbetegedtek, de több
n~1~e ~okaig hu~tak a betegséget, egyik-másik pedig hosszu idő multán ma
~atol :s meg~yo~yult; A bemutatott kísérletek tanusága szerint gazdasági 
~~latamk keves~e fogekon:rak ~ veszettség iránt. Némely kísérleti tények pe-

1.g a m~llett latszanak b1zonyitani, hogy a veszettség fertőző anyaga a ma
dar testeben meggyöngül. 

E~yébirá~t e~.őadó nem. tartja elegendő számuaknak a kísérleteit 
hogy reszletezo kovetkezteteseket vonjon le belőlök. arra, 

17. 

AZ INFANT~~s CE~=\EBHAL~S BÉNULÁSOK OB'rHOPÁDLÜ) 
ES SEBESZI GYOGYKEZELÉSÉHÖL. 

- KIVONAT. -

Dr. HoRvkrH MIHÁLY kórh. rendelő orvostól. 

Tiz idevágó esete kapcsán nyert t t 1 . össze: apasz a ata1t a következőkben foglalja 

. A cerebralás infantilis bénuiások a 1 . . . . 
gentia-zavar nem jelentős, az ortho ad·, z.on a .ak~a1, m~lyekben az mtelh-

Ezen gyógykezelés csak sympf i~~k es ~ebesz1 kezelesre alkalmasak. 
A gyógykezelés főleg a motifi'f a i us e~et. . . 

lemre méltó eredményeket a 1 k as ~avar.amak Javitásában ér el figye· 
~z ~zom .ant~gonismusban 'mufa.~fo~ó aenn:l t~lJe_sebbek, minél)obba~ sik~r~l 
mkabb s1kenil az izom működést ~y ~suly .z.avart megszuntetm s mmel 
helyezni. gya orlas utJan az akarat befolyása alá 

, Ti~zta spastikus eredetű contractur , , 1 , . 
tasa, m1g ha a spasmushoz a . . an~ az m plastikus meghosszabbi· 
1nátültetés és ínmeghosszabbi"ta' sp resi~ d1~ ~arsul, akkor a combinált eljárás 

van m ical va. 

* Megjelent az «Orvosi Hetilap" 1904. évf. 1. sz. 
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18. 

A VI JUENT-FÉLE ANGINÁHÓL.* 

- KIVONAT. --

Dr. DoNOGÁNY ZAKARIÁs-tól. 

Röviden vázolva a betegség lényegét és tüneteit, valamint a bántalom 
eseteiben talált bacülus-fusiformist s az azt kísérő spirillumot ismertetve 
azon v~leményben van, hogy ezen mikroorganismus nem okoz egy önáUÓ 
betegseget, hanem a már más oknál fogva beteg szervet secundar módon 
inficiálva, módosítja a lefolyást többé-kevésbbé jellemző módon. 

19. 

KJ1 -FÉLE LUMBALPUNCTIO KÓRISMÉZÉ8I 
ÉR G YÓGYITÓ ÉRTÉKÉRŐL. 

- Kl VONAT. -

Dr. DONÁTH GYULA egyetemi m.-tanár, a budapesti Szt. !Rtviín közkórhá!il icleggyógyás!il::tti 
osztályának vezetőjétől. 

Mindenekelőtt azon kívánságtól vezérelve, hogy ezen úgy diagnostikus, 
mint therapeutikus szempontból, fontos könnyű s ártalmatlan műtétre külö
nösen a gyakorló orvos figyelmét irányítsa, ő behatóbban tárgyalja ezt. 

Fenti czélból 98 lumbalpunctiót végzett 87 betegen, tehát egyik-másik 
betegen 2-3 izben is. Műtét utján 1-85 kcm. cerebrospinális folyadék 
nyeretett. A szúrcsapolásoknak csak 13·30/o-ában nem kapott folyadékot, 
nyilván különös boncztani viszonyok, elté1·ések miatt (mint a minők az agy
burkok duzzanata, összenövése, a liquor gyérsége stb.), noha a kísérlet 
ugyanazon egyénen néha 2-3-szor is ismételtetett. Ezen arányszám külön
ben igen kedvezőnek mondható, mert az oly kiváló sebész, mint a milyen a 
franczia Chipault, operáltjainak 15·8o;o-ánál nem nyert folyadékot . 

Előadó sohasem tapasztalt e műtét után hőemelkedést, avagy más 
kellemetlenséget. Szükséges ehhez természetesen a legszigorubb asepsis. 

Genyes cerebrospinalis meningitis négy esetében a lumbalpunctio 
mindenkor kiválóan fájdalomcsillapító s megnyugtató hatást idézett elő, sőt 
egy esetben a kóros jelenségeknek hat héten át való szünetelését is eredmé
ny~zte. Minthogy ily esetben a cere~rosp~nalis foly~d.~k .~o~o~ott nyomás.ának 
csokkentése, bacteriumoknak, geny es toxmoknak kikuszobolese forog szoban, 
úgy a csapolás esetleg mindennap megismételhető, ~őt sterilizált konyh~só: 
oldattal is lehet utána öblögetni. E mellett azutan nem szabad a tobb1 
?atékony gyógybeavatkozásokról: meleg fürdő~, colloidalis ezüsttel való 
intravenosus befecskendésröl sem megfeledkezm. 

Legkedvezőbb a gyógysiker az u. n. heveny serosus cerebrospinalis 

* Az előadás egész terjedelmében még nem jelent meg, a Klinikai Füzetekben ··

fog közöltetni. 
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meningitisnél, legke<lvezőtlenebb pedig a gümőkóros meningitisnél, ámbár itt 
sem szabad e műtétet :figyelmen kivül hagyni. Hasonló a hatás a nem locali
sálható vagy hozzáférhetetlen agytályogoknál. Kiváló sikert lehet a lumbal
punctióval a tabesesek, erises gastriques-jainál és cskórosoknál a status 
epilepticusban elérni. Előadó azonkívül igen jó eredményeket látott méa 
Chorea Huntingtoniinál, torticollis spasticanál és venosus agyvérböség okozt: 
makacs főfájásoknál. 

A mi a cerebrospinalis folyadék sejtleletének kórismézési (cytodiaano
stikai) értékét illeti, úgy előadó tapasztalatai alapján a sejtleletet, a bacter~m
vizsgál.at fölé ~elye~i, mert a leukocytákra való vizsgálat mindig positiv 
eredmen;yt nyu3t,, mi~ ~gyb?roklobo.kná~, !ől~g azok kezdeti stádiumában úgy 
a bactermmok_ g?rcsovi, m.mt tenye~ztes1 kimutatása sokszor cserben hagy. 

Acytol~gia1 formula ug_y hangzik: he:reny v. genyedő agyburokloboknál 
legnagyobbreszt polynucleans leukocyták, idült v. kevésbé intensiv folyama
tok~ál pedig, nevezetesen güm~k?ros meningitiseknél, leginkább lymphocyták 
talalhatók. Azor;ban . csak bo.seges, l:ymp~ocytalele~ bizonyító erejű, mert 
egyes lymphocyta~ .JJ?-as betegsegeknel is, sot normális folyadékban is fordul
hatna_k elo .. Syph1bt1kus agyburoklobnál, kezdődő tabesnél, paralysisnél a 
cyt?<l1agnos1s, me!y ez esetekben lymphocytosist mutat, nuerosisokkal s más 
effele megbetegedesekkel szemben differentialdiagnostikus jelentőséggel bírhat. 

20. 

AZ ANYAJEGYEK GYÓGYITÁSA ELJjjKTHOLYZISSEL. 

-- KIVO:\'AT. -

Dr. WEYNER EMIL-től. 

. Az an_yajegyek gyógyítását az oosthetikai szem t k ·· 
.ie.~:ynek mal~g_nus tumorokká való átalakulási hajlama in~~:á~~ ~:~o~~ t~n~~: 
piaJa. a positiv electropunctura, mely fájdalomnélküli 1 ·1· t lg) · l 
ideahsabb eredményt adja. ' vesze Y e en es a eg-

21. 

TÖHVÉ~YSZÉKI ORVOSI BONOZOL ,íSI 
'1 LELEThK 

- KIYONAT. -

Dr. Szc<;F;TI HENRIK temesvári kir t0·· . ' ék . 
· l venysz -1 orvostól. 

. M_unka~özben hirtelen elhalt 48 éves asszon k" , . , 
nu3a miatt t1z nappal eltemett t , t, , y, l megn:iergeztetes gya· 
ben férfiökölnyi echinococcust et ereit u an e~humalta~ott, sz1vének sövényé
pitvarba történt áttörése okozta a A. t- h~~.~lt az e~hmococcus falának a bal 
mogyorónyi fiókhólyag volt _ ~ t 0~ 0 e.n szar_ntalan lencsényi egész 
hídját, mely a kemény száj~ado e.~u at a meg __ 12 eves fiú megszurt Yarol
villával idegen kézzel történt n a a k?ponyau~·egbe behatolt vékony vas
asszony méhét hat hetes emb:~g:~uratas folytan megsérült; végül megölt 

l 

22. 

A KRL TYÓBI AHA1 YBÁNYÁK ÉR ARANYZÚZÓMŰ 
1\ ~KÁHAlNAK EGÉRZRÉGI VISZONYAIRÓL. 

- KIVONA'r. -

Dr. 'l'öRöK ARTHUR bányaorvostól. 
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Az aranytermelés biztosítása végett a robbantásí munkálatok a Budai 
12 apostol bányatársulat bányáiban, a hol közel 2000 munkást foglalkoztat
nak, fokozott és éber felügyelet alatt állanak; robbanó földalatti gázok pedig 
nincsenek és így a munkások baleset általi sérülése csaknem ki van zárva, -
annál inkább, miután éjjeli bányamunkát nem végeznek. 

A zúzóműben pedig, a hol az arany kivonása az ércztartalmu kövek 
összezuzása után higanyban való oldás által megy végbe, óriási mennyiségű 
közel 2300 kilogramm higany van szabadon, részben rézlemezekre felkenve, 
és higanyméraezés m ég sem észlelhető, értekező egyetlen sulyos esetet sem 
látott 12 évi bányaorvosi működése alatt, egyrészt mert a szellőzés kitünő, 
másrészt pedig bár kétségtelenül higanygözök .v~nn.~k a z~zómű ~evegőj.~be~, 
nem lépik tul azt a határt, melyen belül a .z~zomu~1m~as~k h1ganygozh~z 
szokott szervezete éveken át a higany hatasat elv1selm kepes. Ez a hatar 
jóval tul van azon melyen belül a higany gyógyászati czélból rendeltetni 
szokott. A tüdővés~ is felette ritka; az aranybányászat tehát, úgy a hogy a 
kristyóri bányákban üzetik, nem szolgáltat alkalmat az 11. n. ipari meg-
betegedésekre. 

23. 

UHYLOSUR TR.ANSSUDATUMOKRÓJ_j. 

- KIVONAT. -

Dr. BIRINGER FERENCZ főorvostól. 

A nagy testürök transsudatumainak zsirtartalmáról t~r~ott előa~ása fo
nalán kiterjeszkedik azok symptomalogiájára és path~genes1ser~. A z~utart~
lom forrását képezheti az adiposus transsudatumok_n~l ---;-- Qumcke ~~teli;ne
ben - a sejtek elfajulása, vagy pedig a cbylus átsz1~argasa, esetle~_k10~~ese, 
a szorosabb értelemben vett chylosus transsud~toknal. A_ cbylus k10mles~nek 
kóroka, eltekintve a nagy nyirok utak sérüléseitől, a nyirok_~rek falza.tan~k 
megbetegedése, avagy a chylus pangása, a .nagy chyluserek osszenyomasa, es 
eltömöszölése metastazisos kórfolyamatok _alt~l. , , . . .. . 

E. t k · k · a chylosus hasv1zkor ket alta.la eszlelt esetet kozh, r e ezese apcsan , , , · b · k 
1 k ·k 'b h 1 a' tszi·va' rgásának okat kepezte a legk1seb nyiro me ye · egyi e en a c y us · F . k 1 

erek falzatából kiindult epithelialis álképlet, 1:1~lyet ~nd~y es . mm e es~-
teivel való összehasonlítás alapján lymph~ng1tis_ p;·oliferanak Jelez.- A n:a-
.k tb h · 1 · · bo"l kiinduló rakos UJkeplet a mellvezetekbe tor-s1 ese en a asnya mirigy · . , . · t M" dl 't tb 

t , t 'tt't 1 "d' t l" h lus pangását és átsz1vargasa. m rn ese en en a e e e i ez e e o a e Y . l" d · · t t" 
h · k · h 1 t s idatumok 1· ellegével birt; az e oa o ismer e i a a asv1z or a c y osus rans t · , .. · 1 

e lt f 1 dék · · sga' lata' t s a aórcsői és a korszovettam eletet. sapo o ya vegyi v1z · · o 
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24. 

A TARRUS EGY SA.JÁTSÁGOS MEGBETEGEDÉSÉRŐL. 
- KIVONAT. -

Dr. FEJÉR. GYULA a Szt.-Margit köv.kórház rendelő sv,emorvosától.* 

A tarsusnak egy sajátságos, eddig le nem irt megbetegedéséről referál 
fényképek, górcsövi rajzok kapcsán, mely egy 20 éves kisasszonynál chalanon 
műtét után ki nem mutatható módon fejlődött. A daganatnak, mely óriási 
üreggel biró cystának, azaz chalazionnak bizonyult, mellső falát eltávolitotta, 
mire az teljesen gyógyult, a szemhéj visszanyerte normális alakját. A kimet
szet részletben górcsövileg kereksejtes beszüremkedést, óriás sejteket lehetett 
találni, de tnberculosis bacillust nem. Ezen eset kapcsán a tarsus egyéb beteg
ségeit is tárgyalja és behatóan foglalkozik a chalazion kórtanával. 

25. 

OHININSALIOYL HATÁSA SEPTIKUS L ÁZAKNÁL KIVÁLT 
A GYERMEKÁGYBAN 

- KIVONAT. -

Dr. ÓvÁRY PÁL járásorvostól.** 

. , Szerző is ter~észetesen az oki javallat betartását tartja első sorban 
aJanlatosnak a septi~us lázak gyógyitásáná~, a ~ol azonban ennek teljesen 
.r;iem le~~t megfelelm, '.'agy a h~l e mell,ett ~s adJuváló eljárás szüksége forog 
f~nn, aJanl~tosn~k ta~tJ~ a .seps1st okozo csnoknak, toxinoknak belső szere
les_se_l a nyuok es. verpalyaban való megsemmisitésére törekedni, a mire a 
chunnu~ sulphu~icum és ~atrium salicylicum porkeverékét találja alkalmas
n3:k belso adagolasban ·nyuJt_va. !fogy miért? 0. Binz korszakalkotó kisérle· 
teue utal, a hol a laboratorrnmi eredményeknek szerinte k ' ' · t 
talat is megfelel. ' ' a oragy1 apasz-

Kiemeli szerző azon cserebomlási folyamatot a m 1 d l ' ' ' l · b 'k · • e y a szer a ago asa-
na. '.'eg ~ meg!, mi ?r is az emésztő traktusban némi chlornatrium mellett, 
chmmsahcyl es natrmmsulphuricummá hasad a k 'k ' ·1· · t k , evere e processus ugy 
ve i, soka onferal a szer vérantiseptizáló hatásáho ' ' 

Illustrálásul közöl három sebészi és 10 gyei·mezk. a' · t t 
A b · · t k t d . . . gyi ese e . se eszi ese e : en ovaginitis purulenta manus t t'b h.. · · t · 

t · t ' f 11 ' t e an i rac 11 sm1s ri rnuma u an e epe t gangnena pedis és ulcus t · · " ·· ' 
cruris voltak a hol a l' .. kk , u an feJlodott gangnena 
beavatkozások előtt rend:::~o be:~~~t.a szer adagolása után még a lokalis 

Puerperalis láz nyolcz sulyos es t 't k" r ( .. 
és két halálosan végződo"tt t 't . he e . oz i osszes eseteinek száma 28) 

ese e . a alalos esetek "k ·t·k · d mánynyal járó metroperitone't· 1. egyi e asci i us izza -1 is p~erpera is volt, a hol a kezelés a betegség 

*: Megjelent az •Orvosi l_Ietilap» 190::!. évfolyamában 
MegJelent a «Budapesti Orvosi UJ"ság» 1903 é f 1 . 'b · v o yama an. 
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tiz~dik napján kezdetett meg, a másik pedig tisztán metritikus méhgyurma
beh folyamat volt, a hol a fél és hozzátartozói renitentiája nem engedte a 
szerelést végig folytatni s a beteget más kartárs vette át. 

Statisztikáját kedvezőnek tartja, nem csak a régi Ferguson-tétellel szem
ben, ki a mortalitást egyharmadra teszi, de az újabb módszerek egynémelyi
kének statisztikájával szemben is, pl. a Marmorek-serummal való kezeléssel, 
hol Charpentier 39 esetből 1 7 -et veszi tett, Baz és Tissier 16-ból hatot stb. 

Ezek alapján aj ánlja szakembereknek a módszeres kisérletezést a szerrel 
és pedig: 

I. A chinin sulphuricum és natriumsalicyl keverékből ostyában az első 
napon három óránként 0·50- 0·60 grm.-nyi mennyiséget ajánl, későbben 
háromszor napjában egy-egy port. 

II. A Conrad ajánlotta s általánosan használt alkohol bő adagolása a 
szer mellett is mellőzhetlen. 

III. A kezelést bőséges széküritést kiváltó intézkedés vezesse be. 
IV. Endometritikus alaknál, a hol kivihető, fertőtlenitő méhüregkiöbli

tések alkalmaztassanak. 
26. 

A FERTŐZŐ BÁNTALMAK LAPPANGÁSI IDŐSZAKÁNAK 
FONTOSSÁGA. 

- KIVO NAT. -

Dr. GENERSICH GuszTÁV kolozsvári egyetemi m.·tanártól. 

A fertőző bántalmak a legjobban tanulmányozott bántalmak közé 
tartoznak, s mégis vannak egyes körülményeik, melyeket még homály. fed . 

Számos bántalomnál nem ismerjük a fertőző ágenst, nem tudjuk a 
fertőzés kapuját és azért nehezen határozh:i-t.i~k meg a .lappan~ási idő~zakot. 
Ennélfogva megtörténik, hogy oly gyakori bantalomnal is, .~un~ a mily~n a 
skárlát, a lappangási időszakot pár óra és 8-10 nap kozt mgadozonak 
mondják. Ez határozottan tévedés. . , „ , 

A bakteriológok és gyakorló orvosok azt tapas~tal.iak, h?gy ~ ferto~es 
megtörténte után bizonyos pontos számu napra terJedo lappangas kov_etkez~k. 

A lappangási idősza~ meghatározásának "pontatlansága onnet ~.z~.r-. 
mazik, hogy a fertőzés átvitele nemcsak emberrol emberre,_ de a beteg kon~h 
tárgyaktól is történhetik. És sokszor nemcsak azt nem tud.iuk, _h~gy_ me_lf 1k 

.ember fertőz és még kevésbbé azt, hogy m~lyik tá:gy vag7 h_e~yrneg mfim~l~; 
A második ok, hogy az emberek fogékonysaga, haJlamossaga biz~.n:r,os fertozo 
bántalmakkal szemben még testvérek közt „se~ eg:yforn:.a, a fert?zo b~teggel 
vagy tárgygyal való érintkezés sem egyenlo, es az~rt konnye~ ertheto, ~em 
mindenki egyforma időben fertőződik, han_em neha ,napok is telnek el_ es a 
betegség kitörése is több nappal későbbre esik, azt a latszatot keltve, mmtha 
a lappangási időszak különféle lehetne. . 

Megfigyelve a gyakoribb fertőző ~á?t~l~akat, . arra az. ered?1e.nyre 
jutottam, hogy a kanyarónál a lapp~ng~~1 ,,id?s.zak t1z. nap, rnbeo~anal. 1 ~ 
nap, bárányhimlőnél 12 nap, járványos fultommgylobnal .17 na~, ho,khurnt 
nál tiz nap, a skárlátnál négy nap, a lappangás alatt pedig egyik bantalom 
sem fertőzött. s 

Vúndo1m11ilP8 Munkálatai., 
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Ez nemcsak 'tudományos . szempontb?l é~ az ,oi:.vosi €?yakorla~ra ~~~~e 
fontos, hanem szerepet játszhatik az iskolai egeszsegugyr_e is. , Edd1g1 e~Jarns 
mellett a járványos betegségek csak úgy dühöngenek az 1Skolakban. Nalun~ 
még hozzájárul, hogy sem magános.ok, s~~ ha~óságok ~e~. t~sznek s~mm~t 
sem a fertőző bántalmak megakadalyozasara es az elkulomtesre, fertotlem
tésre, bejelentésre vonat~ozó rendeleteket ne~ látjuk végreh~jtv_a„ Le~több
ször a helyzet már annyira komoly, hogy az rnkolat be kell zarm, Az ISkola 
bezárás azonban nem történik sem kellő időben, sem kellő öntudatossággal 
és oly szerencsétlenségnek tekintik, melytől iskola és hatóság egyaránt retteg. 
Már pedig ha az egyes fertőző bántalmak lappangási időszakát ~ontosan 
ismerjük és tudjuk azt, hogy mikor kezd az illető bántalom fertőzm, akkor 
az iskolának megfelelő időben történt, de mindenesetre korai bezárása által 
nemcsak a betegedések számát csökkenthetjük, hanem a járványt meg is 
állithatjuk. 

Az eljárás legyen az, hogy az iskolát a rövid lappangással biró bántal
maknál az első eset bejelentése után azonnal kell bezárni, a hosszabb lappan
gással biróknál annyi nap mulva, 9 hány nap mulva az első esettől fertőzöttek 
ragályozási képessége már kezdődik. A bezárás lehet igen rövid időre terjedő, 
átlag csak 5-6 nap vagy egy hét, mert czélja az, hogy a tanulók csupán azt az 
időt ne töltsék együtt, melyben a már fertőzöttek betegsége kitör. Ha ezalatt 
a tanulók egymást meg nem látogatják, hanem mintegy komoly vesztegzár 
alatt töltik az iskolabezárás idejét, ha azután a megbetegedettek szigoruan 
elkülönittetnek, a vele együtt lakók iskolába nem járnak, ha a betegség 
lezajlása után nemcsak a beteg, a helyiség, hanem a ruhák, a könyvek is 
fertőtlenitve lesznek, pár napra történt iskolabezárás által nemcsak a járvány 
terjedésének meggátlása által az egész ügynek tettünk megmérhetetlen hasz
not, hanem a tanításnak is, m_ivel elejét vettük a folytonos és hosszabb időn 
át tartó nagyobb számu megbetegedéseknek és ez által szükségessé tett 
kimaradásoknak. 

27. 

AZ AUSZTBIAI, SVÁJC?;I ÉS NÉMETORSZÁGI SEBÉSZEK 
EGY RÉSZÉNEK ASEPSISE. 

-- KIVONAT. -

Ifj . Dr. GENERSICH ANTAL-tói.* 

. I_I,uszonÍiyol~z kül!öldi sebész és 32 nagyobb sebészeti intézet megisme- ' 
~·es.e H~J.~i;1 az aseps1~ t~ren Rz~rzett, tapasztalatokat csoportositva, a műtéti seb 
mfect10Janak le~et?seg_e _szeni;it negy csoportba foglalja: 

... ·· I. ,A levego. ~lt,~h mfectw elkerülhetésének lehetőségénél számbajövő 
kornlm,enyek a mutoterem berendezése, a falak, a világitás a fütés és be-
rendezes. ' 

„ „ ILA levegő k~zvetité~e utj~ni. in_fecti_ói;á~ számbajövő körülmények a 
n:uto le?ellete, szakalla, haJa. Az mfect10 kizarasára ajánlott maszk tricot-
foveg, fatyol, sapka. ' 

* Megjelent a «Gyógyászat" 190ő. évfolyamában. 

115 

III. A contact infectio tekintetében ft műszerek és kötszerek sterilizálá
ánál a egédszemélyzet fontossága. A kéz-desinfectio, a beteg bőrének desin

fectiója. A keztyü-ké1·dés. A beszmó anyagok. A kéz-prophylaxis. 
IV. Az implantatiós infectio, catgut hiidés, selyem, Silkworm, ezüst és 

bronz-alumin~um drót előnyei és hátrányai. Adam-féle · lekötő golyó s az 
1lgmfT11. il!' 1\irkl'l . 

~s: 

T\RlTrKAl :\fFX:J-.TEGYZÉS"RK A FÜLBET1'JGSÉGEK OPERATTV 
GYÓGYKEZELÉSÉHEZ. 

- KIVONAT. -

Dr. 8;rnNES Zs1G~10ND kórházi rendelő fölorvostól. 

Előadó az otitis media acutához társult antrnm - empy::ema - ope
ratív kezelésének értékét mérlegelvén, l"efiexióit a következő pontokban 
összegezi: 

1. Feltétlenül szükséges a mlitét, ha már külsőleg is felismerhető 
elváltozások vannak a csecsnyujtványon. 

2. Szükségtelen bevárni az emlitett elváltozásokat. elegendő ha a typi
kus tünetcsoport - fájdalom, láz és külső hangvezetőbeli szükület, a hátsó, 
felső falzat előretüremkedése folytán - az intendált lokalis kezelésre vissza-
fejlődésre hajlamot nem mutat. · 

3. Elhamarkodni sem szabad a műtétet, mert manifest tünetek daczára. 
is néha műtét nélkül remélhető gyógyulás. 

2\J. 

STAPHYLOMYKOSIS KÜLÖNÖS ESETE. 

- KIVONAT. -

Dr. ZIMMERMANN KÁROLY egyetemi tanársegédtől.* 

Egy fellépésében és lefolyásában külöi1ös megje~enésü_kórképet, staphyl?
m~kosis egy esetét mutatta be, ~ melyhez ~asoi;lo~ ~z ~rodalon;tb~n .. ~dd1g 
meg nem talált feljegyezve. A 19 eves betegnel ,mas~.e~,ev._ota fennall~ Jarntok 
alakjában terjedő genyedés áll fenn a subcutan kot~szovetben. A foly~mat 
egy furunculussal kezdődött, mely a bal alkaron állt s mnen a felkarra h~tra, 
mellre stb. terjedt el (eddig miatta 68 metszés tö~tént). A _foganatositott 
mindenféle gyógyeljárás daczára (kis, nagy metszesek, su_bhn:;-at, alkoh?l, 
alkohol cellit Burow-oldat-borogatások, jodoform~ glycer,m atfecskendes, 
paquelinezés, körülvágás, furunkulin, jódkáli, a1:sé~, h1?any-knra stb.) _a_ genye
dés folyton terjed. 3-4 naponként az eredett gocz~ol 4- ? cm;-ny~re l_~_b?
sodás lép fel, melyre nyomást gy~korolva az eredeti metszes s~bcut~n ~oto
szövetében egy genycsepp jelenik meg. Ezen helye,n a ~,ubcuta? zsi~szovet
ben a kutató egy járatban a lobos terület helyere elotolhato. A genyben 

*.Megjelent az •Orvosi Hetilap» 1903. évfolyamában. 
8* 



116 

staphylococcus pyogenes aureus található. Vizelet kóros alkotó részt nem tar
talmaz. Vérvizsgálat quali- és quantitative majdnem normális, kisfoku 
anremiára enged következtetni. Idegrendszer rendes. Morphin-injectiók helyén 
a subcután szövetben mindig bőralatti infiltratiók keletkeznek. A folyamat 
sem phlegmonenek, sem lymphangoitisnek nem nevezhető, legmegfelelőbb 
elnevezés a staphylomykosis, a mely subcután kötőszövet különös disposi
tiója által vált oly chronikussá s jelentkezett különös formában. 

30. 

DIJETÁS ELJÁRÁSOK A TERHESNÉG ALATT. 

- KIVONAT. -

Dr. TF.MESVÁRY REzső egyetemi m .-tanártól.* 

, .Isme.~teti ~ ~1:och~wnik-féle eljárást, a melynek czélja bizonyos meg· 
allap1~o~t ,osszealhtasu ~trenddel (az Ebstein- és az Oertel-féle soványitó kúra 
k~mbmal~sa) a t~rhesse? alatt.~ .~~gzat na~ys,ágát befolyásolni s így a szülést 
konnyebbe tenne. A dueta kulonosen mersekelten szűk medenczével biró 
nőkn.él, korosab~ először sz~lő nő~nél, elhízott nőknél, valamint oly nőknél 
van .Javalva, a kik rendszennt elh1zott, túlnagy gyermekeket szoktak szülni. 
A ,<l1a;ta 10-1~ h~ttel .a szülés várható terminusa előtt megkezdendő, eleinte 
mersekeltebb,. maJd sz1g~rubb módon; különösen kerülendők a folyadékok, 
i;ievez~tesen v1z, szesze_s italok, levesek, mártások, továbbá a czukor és egyéb 
e~~.ss~gek, burgonya, n.zs, h?velyes vetemények stb. Az eddigi tapasztalatok 
k1tunoek, a m_agzatok mmd kihordottak, éretten, jól kifejlődve élve de kis test
sul~l!a~, sovanya11;, egymásfel~ könnyen eltolható koponya~sont~kkal jöttek 
a __ vila~~a. Az anyak a terhesseg alatt kitűnően é1·ezték magukat: szülésük 
konnyu volt, egy sem halt meg. 

, .T. ajá~lja t?vábbá ~ s~opt~~ási képesség fejlesztésére a somatose ada· 
g?lasat ~ ter?esseg utolso honap,Jaban, valamint másodlaaos fá'dalom en e· 
seg ~setebei;i 30 gr. czukor el~o~yasztását vízben vagy teában feloldva .g;.en~e-
sen /2-1 ora mulva fokozod1k a szülő tevékenység. ' 

31. 

A FEHÉR VÉRSE.JTSZÁMLÁLÁS ÉRTÉKE BBLRŐ 
BETEGSÉGEK KÓRISMÉZÉSÉNÉL. 

- KIVONAT. -

DR. ELFER ALADÁR egyetemi tanársegédtől. 

A fehér vérsejtszámlálás a k 1 , .· b 1 . . . „ , 
ban történik. még edi l 0 ozsvan e kl,m1kan a Turck-féle kamara· 
külön számoljuk mep és g a a

1
_ ma enge,iir tai·talmanak három cseppjét külön· 

szám köbmilliméteré~ek átl~~~~t!z~~~~k középértéke adja a fehér vérsejt· 

* Megjelent az •Orvosi H etilap" G 
« ynrocologia• czimü mellékletében, 1903. 
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Ily számítás ~tlagj~in vi~s~ált?k az infectiosus bántalmak, genyedő 
folyamatokat mutato egyenek veret, es a kapott eredmények csak meaerősi· 
tik ffi:ások. adatait .. ~én:1i„kitérés történik az emésztési és prreagonalis ieuko
cytos1sra is, melyLol kitunt ezeknek sok esetben való kimaradása is. Utalás 
~ör~é~ik a ~e~yes f~rtőzések~en s.zen~edők megváltozott fehér vérsejtszám 
~rtekere; vegul pedig a feher verse.1tszámlálás kiterjedtebb használatanak 
,1ogosultságát. han?oz,tatja, egyrészt a kórisme megerősítése, másrészt pedig 
a leukocytos1s kerdeseiben mutatkozó némi ellentétes adatok felderitése 
czéljából. 

82. 

Lj U.JABB ALTATÓ8ZEHEL\.HÖL. 
- KlVONA'l'. -

Dr. FISCHER JAKAB kórházi főorvostól. 

Az ujabb altatószerek közül a hypnal-, hedonal-, dormiol- és veronallal 
tett kísérleteket több száz esetben. Bár feltétlenül biztos hatásunak egy szer 
sem mondható, az esetek nagyobb részében a hatás elég megbízhatóan beáll, 
még pedig legkevésbbé a hypnalra, jobban a hedonalra és dormiolra és az 
esetek tulnyomó számában a veronálra. Mellékhatásokat ezen szereknél nem 
észlelt. 

A hypnalt és dormiolt 1 1/2 gramm, a hedonalt 1 gramm és a vero
nalt 1;~-1 gramm adagban alkalmazzuk. A hypnalnak és dormiolnak kelle
metlen mellékizök van, melyet a domiiolnál kikerülhetünk azáltal, hogy 
capsulákban i·endeljük. E szerek hatását fokozhatjuk, ha az egyes adagokat 
1 ctgr. extr. laudanival combináljuk. 

33. 

KOI10Z8VÁR KÖZÉPÜLETEINEK LEVEGŐJE. 
- KIVONA'l'. -

Dr. !JAC AuRÉrAól. 

Előadó 396 vizsgálatot végzett, a melyeknek egyik fele hőmérséki, másik 
fele quantitativ szénsav-elemzés volt. Vizsgálatai révén a következő ered
ményre jutott: 

1. hogy Kolozsvár középületeinek és forgalmi helyeinek a szellőztetése 
és így a levegője is rossz ; . , . . 

2. előbbinek a folyománya az, hogy az iskolakban gyermekemk, a for-
galmi helyeken pedig a felnőttek egészsége :eszélyez~etve van ; . , , , 

3. a sürgősen szükséges segítségre pedig csak ugy lehet kllatas, ha va
rnsaink a kolozsvárihoz hasonló vizsgáló állomások felállitásával az adato-
kat beszerzik s végre , , 

4. ha Kolozsvárral és Budapesttel egy~temben. a ?atosagok_ nemcsak 
vizsgáltatnak, hanem a törvény értelmében sz1goruan mtezkednek is. 
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34. 

A FÜLBÖJj HYDROGENIUM HYPEROXYDATUl\l ÁLTAL 
KIHA.JTOTT IDEGEN TERT. 

- KIVONAT. -

Dr. HAL . .\sz HENRIK kórházi rendelő orvostól.* 

A négy éves fiugyermeket azon panaszszal hozták a kórházi rendelésre, 
hogy a bal fülébe babszemet dugott s azóta az a füle folyik is, megkisérlette 
már az orvos eltávolitani, de siker nélkül. A fülből geny ürül, hangvezető 
bejáratát granulatiók zárják el, melyek a betekintést csak a legkisebb, leg
szűkebb átmérőjű fültükörrel engedik meg, a mélyben sárgásfehér, kerekded 
idegen testet láttatva. 6-8-szori fecskendésre az idegen test nem mozdult 
helyéből. Beteg láztalan, fájdalomról nem panaszkodott és így várakozó 
álláspontra helyezkedve, fülre jégzacskót és a genyedő processus mérséklé
sére a hangvezetőbe a szokásosan .használt 10%-os bor-hydrogenium hyper· 
oxydatumnak . háromszor napjában való instillálását rendeltük el. Másnap, 
b?'r,mad~ap, fecskendezéssel ~ik~r~ ~em értünk el, noha a granulatiók sorvasz
tasara es igy a bangvezeto tag1tasára a granulatiókat trichloreczetsavval 
cauterisáltam eredményes sikenel. Miután az idegen test eltávolitására irá
nyu,lt beava~~?.zásnak, eredménye nem volt, az idegen testnek narkosisban 
va~o extract10Jara ?a,taroztam_ magam. A narkotizálásra kjjelölt napon reggel 
J:.?~g- egys~_er m_egk1ser,tete~t ~~1fecskendezéssel az idegen testet eltávolitani, de 
siker nelkul, mire_ az apolono hyd1#ogen hyperoxydatum-oldattal öntötte tele 
~ h~ngvezetőt, m1g a narkotisálást végző segédorvos megérkezik. A fülbe 
or:t~~t hydrogen ~yperoxydatu;n a szokásos módon erősen pezsegni kezdett, 
m1kozben nagy ~oly_agu buborekok szálltak fel a hangvezető mélyéből, maguk· 
~al ragadva a felsz1~re .- a, babsze;net. Hol fecskendezésekre a fülbe jutott 
idegen test el nem tavohtbato, megk1sérlendőnek tart.ja az ártalmatlan, J.iydro
gen hyperoxyclatum 100/o-os oldatának instillálását. 

35. 

ADAT A f:lZEMKÖTÖHÁRTYA NASALIS FERTÖiÉSÉH~i. 

Dr. HALÁSZ HENRIK kórházi rendelő orvostól.** 

h, b Ha~minc~ké! t'~s n~pszámosnő azon panaszszal jelentkezett a közkór-

maezlyaekn,m ogy .. -: ·. elt elbott egy hétig tartó erős köhögési rohamai voltak, 
egszuneseve a al orrf 'lb "l l "bb . , váladék ·· .·· „ , e 0 e o savos, nebany nap mulva genyes 

Pa
'r·na'.ia'nurNuelbt,, olyan bosegbben, hogy reggelre kelve egész tócsát talált a 

J • any napra a al szem'b"l . k ·u · · l . dt k . . e o is so genyes váladék ürült, szero-
p1 ai ernga a ' az orrbeJaratot is beszáradt pörkök zárták el. Szemgolyóját 

* -:\Jegjele11t a «Budapesti Onosi u· ., e , 
** l\legj elent az «Orvosi I-J etih[J» l<;lü~;g•'. . fHIJO. 3. e~·bfoly amáb an. 

' " "· ev o yama an. 
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vér boritotta el és azóta nem lát, igen erős · baloldali fej fájdalmakat érez. 
Lelet: A bő, nyálkás-genyes válacléku bal szem fellazult, bulbaris és pal
pebralis conjunctiva sötétvörösen injiciált, a szembártya belső felső negye
dében a limbus mellett nagy szélű fekély, a mely oly tetemes mélységű, 
hogy az átlyukadás minden pillanatban várható. A különben tiszta szaru 
mögött renyhén reagáló, bővérű iris. Nagy fájdalom az egész féloldali fej
részben. Az orrbemenetet elzáró pörkök eltávolitása után látható a középső 
és alsó orrjáratban híg geny, alsó kagyló mérsékelten túltengett, sövényen 
az alsó kagylót szorosan érintő spina, középső kagyló mellső vége erősen 
fellazult, bővérű. Geny a letörlés után nem jelentkezett az orrjáratokban. 
i\lásnapra ismét bő geny az orrjáratokban. 

Miután nagy volt a valószinüség, hogy valamelyik melléküreg empyemája 
van jelen, előbb a baloldali felső első molaris koronától fosztott gyökereit 
extrabálván, az egyik labiabs gyökér helyének mentén megfurtam a sinus
maxillarist, mire a furás közben js már geny cseppegett alá, a kifecskende
zésre pedig bőségesen ürült híg geny. Az állcsont nyilását xeroformgazeval 
elzárva, az orrüreget is tamponáltam. Másnapra az orrüregbe helyezett 
tampon csak át volt nedvesen ivódva és a középső orrjáratban látszott 
nehány csepp geny. A sinus átmosásakor abból geny nem ürült. Másnapra 
az orrjáratokban semmi geny, mire a sövény cristája lefürészeltetett. Utókezelés 
alatt geny többé nem jelentkezett az onjáratokban, a sinus szájüri sebe 
gyógyult, a beteg fejfájása megszűnt, az orrbemenet eczemája megszűnt és a 
szem rohamosan javult és együttes rhinologikus és szemészeti kezelésre alig 
négy bét alatt meggyógyult a szaruhártya, perforatio nélkül. Kétségtelenül 
bizonyos, hogy betegnél előbb a bal sinus maxillaris savós megbetegedése 
volt jelen, a mely előttünk ismeretlen okból empyemává fejlődött. Az alsó 
orrjáratot is elöntő, bőven képződött geny minden valószinüség szerint a 
cluctus nasolacrymalison át juthatott a b~l szembe, hol a conjunctiván a jel
zett komoly megbetegedést hozta létre. Erdekes a kórelőzmt\nyi adatokból, 
hogy betegnél egy hétig tartó tusszögés jelentkezett. Látva a bal orrfélben a 
sövény kiemelkedő spináját az alsó kagylóval állandó kontaktusban, lehetet
len arra nem gondolni, hogy a tüsszögés az orrnyálka~ártyák. kontaktu~a 
folytán refl.ectorice váltatott ki, a mely izgalom egyszersmmd a smus maxil
laris savós, majd genyes megbetegedésére i'! vezetett. 

36. 

J_,UES FOLYTÁN LÉTREJÖTT TELJES OHRGA.RAT
ELZÁRÓDÁS GYÓGYULT ESETE. 

- KIVONA'J'. -

Dr. H AL,\sz HENRIK kórházi renclelö orvostól.* 

f>.. 926 éves nevelőnő a szájlégzés k~vetkez~Ányes p~n~s~aival jelentke
zett. Allitólag 14 éves korában typbust allott ki, a .mely id?. ota ne~ __ tu~_.az 
orrán át légzeni; torka folyton száraz, ?yelve le~_ede~es, sz~Ja rossz ~zm;. ~JJel 
sokat köhög, fejfájása van· sűrűn, ballasa gyengult, es beszede hangia e10sen 

* :\lcgjelent a «Gyógyászat" HJ03. évfol y amában. 
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dünnyögő. Vizsgálatnál kitünik, hogy a lágy szájpad egész terjedelmében 
lenőtt a garat hátsó és oldalsó falaihoz, rés az orrgaratba nem vezet; garat 
hátsó falán két koronányi sugaras, világos heg. Csontos orrsövény teljes 
hiánya, orrmucosa sorvadt, a jobbold11Ji középső orrkagylóról egy kis diónyi 
és egy nagy mogyorónyi dudorzatos felületű daganat lóg le az ~r.rüregb~. 
A torokbeli adhrosiókat egy a külön czélnak megfelelő, lapjára haJlitott, ket 
oldalán éles, körtealaku pengéjü, hegyesvégü nyeles késsel az uvula helyén 
beszurva, jobb és bal oldalon leválasztottam cocain-adrenalin-oldattal 
való előzetes érzéstelenités után a lágy száj padot, mire a beteg nyomban jól 
és akadálytalanul tudott az orrán át lélegzeni, mint megjegyezte, 12 év óta 
először. Az újabb adhrosio meggátlása végett napjában kétszer berendeltetett 
az orrgarat bougierozása czéljából. Ezek daczára az adhresio nyolcz nap alatt 
újra beállott. A garat hátsó falán, a szétválasztás . helyén lefelé terjedöleg, 
szalonnás lepedékkel fedett ulcus lépett fel, a mely a mélybe és aláfelé mind
jobban elterjedt és minden eljárással daczolt . . Noha a beteg luessel való 
infectiót tagad, a lelet az orr és garathan olyan kifejezett jelleggel bírt, hogy 
annak luetikus eredete alig volt kizárható. Miután beteg egy alkalmas obtu
rator vizelésébe nem egyezett, az adhrosio újabb leválasztása, kenökúra és 
jódkáli rendelése után, készittetett egy lapjára hajlitott tompa élekkel és 
hegygyel bíró nyeles eszközt, .a melylyel a beteg - kellő instructio után -
önmaga végezte az orrgarat bougierozását félóránként, csupán 4- 5 órai 
éjjeli alvást engedve magának. A kúrára az ulcus napról-napra tisztult, kite· 
lődött és két hét alatt a sebfelületek teljesen behámosodtak és közben orr· 
tumorok által létesített akadályt is eltávolitván, az orrgarat teljesen szabaddá 
lett. Fejfájása elmaradt, nyelés szabad, a kiejtésen egy hónap után csak alig 
vehető észre, hogy a beteg 12 éven át orrhangon beszélt. 

37. 

AZ ACHILLES-INREFLEX DIAGNOSTIKUS 
Jll}LENTÖSÉGÉRÖL. 

- KIVONAT. 

Dr. SARBÓ AR'l'HUR egyetemi m agán- t an ártól.* 

. Röyid~:r;i utal" a~on k~rülményre, hogy csodálatos módon ezen inreflex 
d1ag~ost~kai J~~entosege teljesen negligálva lett, csak az utóbbi időben for
d~:t i.smet feleJe a fi~!~l~~· H!vat~o~~k ~ .tá~gyat tá1·gyaló nagyobb dolgoza
t~rn ~s a~na~ ~egerositeset kepezo UJabbi vizsgálatokról számol be. A reflex 
~izsgalat1 modJaul .~ térdelő helyzetben megejtendő vizsgálati módot ajánlja 
es c~ak h~ ez nem Jar ere~m~ny.nyel, vizsgál fekvő helyzetben. Idegegészséges 
egyen:kne~ .ez~n re~ex mmd1~ Jelen van (429 eset), viselkedése teljesen meg· 
e~~e~o a terdieflexevel. Azon. idegbetegségeknél, melyekben a reflexet közíe· 
ti~o idegekben. avagy a ge~·mcz~gyi re~exáttevődő központban valamelyes 
b~ntalom .zava1 van,. az Ach11les-mreflex 1s változást mutat. Vizsgálatai anya· 
gat 2096 ideg-eset kepezte. 

Quantitati v eltérések az egyes idegbetegségek csoportjainál előfordulnak 

* i\Iegjelent a •Gyógyásza t . l 9ü<J. évfolyalllá ban. 
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tt.n élk~l, hagy a'!1nak különösebb pathologikus jelentősége volna; így a func
hon~hs ~euro~~s~k! az alkoholismus, paralysis progressiva és végül á vér
~ze~enyseggel Jaro ideges zavarok mellett az esetek nagy részében ezen reflex 
~ g igen élénk; vele párhuzamosan igen élénknek találtam a tél'dtünetet is. 
A reflex élénk voltának specialis diagnostikai jelentősége azonban nin
cse~, i;ne.~aláljuk azt teljesen idegegészséges egyénnél is; nem egyéb, mint 
a tobb1 tunetekkel kapcsolatban a felsorolt betegségeknél előforduló fokozott 
r?flexingerlékenységnek kísérő jele. Ha ezen Achilles-inreflexbeli élénkség a 
labclonussal kapcsolatosan található, úgy patbologikus jelentősége is meg van, 
pyramisdegeneratio jele. Hemiplegia, Mal de Post, Diplegia cerebralis Myeli
tis do~salis, Paralysis spinalis spastica, Syringomyelia eseteiben leltük fel, 
ezenk1vül Lues cerebri és Tumor pontis egy esetében, valamennyi esetben a 
térdtünet rendkívül élénk volta is jelen volt. 

A csökkenés illetőleg teljes hiány irányában megváltozik az Achilles
inrefl ex, ha a reflexet vezető idegek avagy a gerinczagyi reflexközpont vannak 
bántalmazva. Ezen esetekben ép úgy, mint a térdtünetnél, csökkenés, egy
oldali vagy kétoldali hiány lehet jelen. Nagyban és egészben az Achilles
inreflex teljes párhuzamosságban halad viselkedésével a térdtünettel, de azért 
vannak esetek, melyekben a betegség külömböző stádiumában a két reflex 
külömböző mód viselkedik és ebben rejlik az. Achilles-inreflex fontos diagno
stikai jelentősége. 

Vannak gerinczagyi megbetegedések esetei, melyben csak az Achilles
inreflex tünik el, a té1·dtünet pedig marad; vannak esetek, melyben a beteg
ség lefolyásában az Achilles-inreflex sokkal előbb tünik el, mint a térdtünet. 
Igy 142 tabes-esetben a térdtünet hiányzott, illetőleg nehezen >olt kiváltható 
115 esetben, mig az Achilles-inreflex 125 esetben mutatta ezen viselkedést. 
A tabes-esetek .elég nagy százalékában (13 % ) az Achilles-inreflex elébb tünik 
el, mint a térdtünet. 

Hasonlókép állanak a viszonyok a paralysis progressivát illetőleg; annál 
is gyakrabban találjuk hiányzónak az Achilles-inreflexet, mint a térdtünetet. 

Úgy a tabes, mint a paralysis progressiva korai diagnosisának fontos 
segédeszköze tehát az Achilles-inreflex vizsgálata. 

Achilles-inreflex hiányát találjuk relatíve gyakran és absolute sokkal 
gyakrabban, mint a térdtünet hiányát. Az alkoholismusnál is 82 eset közül 
a térdtünet három esetben volt nehezen kiváltható, egy izben féloldalt hiány
zott, mig az Achilles-inreflex, egy e.setben féloldal.t, négy, esetben . i:e~ig .két
oldalt nem volt kiváltható. Ugy mmt az alkohohsmusnal a neuntis Jelenek 
tartjuk e reflex hiányát, ugyanezen okból hiányzik az az ischias bizonyos 
eseteiben, a hol szintén gyakoriabb a hiánya, mint a térdtüneté. . 

Gerinczagyi elváltozások a refl~x. áttevőd~se ~elyén .szinté~ Achi~les
inreflex hiányához vezetnek, így myeht1s lumbahs ket ese~eben k~~oldahlag, 
poliomyelitis öt esetében féloldalilag. biá~yzott e re~ex. Ge;-1~czvelo1 megbe~o 
aedés esetében a térdtünet és Ach1lles-mreflex viselkedesenek egybevetese 
localisatoriusos értékkel is bir, pl. ha a térdtünet meg va~ és Ac.?illes-inreflex 
hiányzik, úgy joggal következtetünk arra, hol?y a geni;iczve.lo azon . hely:, 
melyben a térdreflex áttevődik, rendben van, m1g az Ach1lles-mre~ex att~vo
dési helye (ötödik ágyéki és első sacralis gyök. magassága Opi;en~~~i;n ~z~~~n.~) 
bántalmazva van. Ezen viselkedés gerinczagyi tumorok locahsatrn.Janal .JOVO
ben figyelembe lesz >eendő. 

Összefoglalva a következő tételeket állíthatjuk fel : 
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1. Az Achilles-inrefl.ex, úgy miként a terdtünet, egészséges egyéneknél 
mindig jelen van, viselkedésük párhuzamos jelleg~. . . . 

2. Az Achilles-inrefl.ex élénksége főleg funct10nahs neuros1soknal, alko
holismus, progressiva paralysis és anoomia által feltételezett, vagy az.~al és 
rossz táplálkozási viszonyokkal járó ideges ~avaro~ m~llet~ fordul elo;. de 
előfordul teljes idegegészséges egyének:r;iél is. Kóns~eszet1 .szei:npon~b?l a 
reflex ezen élénkségének ép oly kevés a Jelentősége, mmt a terdtunet elenk· 
ségének; más ideges tünetekkel való kapcsolódása esetén a fokozott reflex· 
ingerlékenységnek támogató jele. Az Achilles-inrefl.ex túlélénksége, lábclonus· 
sal kapcs9latban pyramiskymeratio jele. . 

3. Eszlelhetők agyi vérzések esetei, melyben a liüdött oldal Ach1lles· 
inrefl.exe már fokozódást mutat, mielőtt még a megfelelő térdtünet ezen foko· 
zódást mutatja, valószinü, hogy egyéb agybántalmaknál (tumorok) reá terelt 
figyelem mellett hasonló viselkedés lesz észlelhető. 

4. Az Achilles-inrefl.ex hiányának ugyanazon jelentősége van, mint a 
térdtünet hiányának és pedig: a) féloldali hiánya ceteris paribus inkább szól 
neuritis (ischias, neuritis alkoholica, luetica stb.) vagy poliomyelitis mellett 
(vagy féloldali disseminált gerinczagyi vagy gyöki bántalom); utóbbi esetben a 
gerinczagyi refl.exáttevődés magasságában székelő bántalmazottság jele; b) 
kétoldali hiánya ceteris paribus tabes és paralysis progressiva, majd poly· 
neuritis és végül myelitis lumbosacralis mellett szól. Utóbbi esetben a térd
tünet viselkedésével egybevetve localisatorius jelentőséggel is bir. Meg
jegyezzük, hogy úgy a tabes, mint a paralysis progressivánál a bekezdési 
szakban ~éloldali refl.exhiány is előfordul. 

5. Ugy a tabes, mint a paralysis progressiva nem elhanyagolható számu 
eseteiben az Achilles-inreflex elébb tünik el, mint a térdtünet, úgy hogy vizs· 
gálata e bántalmak korai diagnostisálhatóságát lényegesen előmozdíthatja. 

6. Az alsó végtagok neuritise eseteiben az Achilles-inrefiex viselkedése 
prognostikai szempontból fontos. 

7. Vannak esetek, melyben a térdtünet vizsgálata (túlkövér egyéneknél, 
nőknél) meg van nehezítve, mig az Achillesinreflex ezeknél is könnyen vizs
gálható. 

8. Minden neurologiai vizsgálatnál az Achilles-inreflex vizsgálata csak 
úgy megejtendő, mint a térdtünet vizsgálata. 

38. 

B.AKTJ~RIU:l\iüK, MINT EGYES GYÓGYITÓ- ÉS KÉ:JILÖ
SZEREK BOM:LÁSANAK OKOZÓI. 

- KIVONAT. -

Dr. HEISMAN ÖDöN-től. 

. Azok ~z ~~~·? lénye~, a melyek Loevenhoeckol, az első erős nagyitasu 
m1kro.sk?p k~szitoJe.~, alakJ~k változatosságával és életjelenségeik sokféleségé
vel ~.et evszazad elo:t csodalkozásba ejtették, soha nem se jtett fontosságra 
vergod~.e~ a ~ult szazad '.1tolsó évtizedeiben. Pasteur, Koch és tanítványaik 
~~-er_i kozos„ n.e~ve~ baktenumnak nevezett legapróbb, a növény- és állatvilág 
kozott levo elo lenyek tanulmányozása által egy új tudományszaknak, a 
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/J~tkler~ologiának vetették meg alapját. Ezen tudomány teljesen átalakította 
nezetemket oly te~-mészeti ~?neményről, melyet azelőtt magyarázni. egyáltalán 
n?n;1• .vagy csa~ vegt~l~n h1~nyosan tudtunk. Mert a must erjedését és borrá 
v~la~.at, ken~er ke~~set,. teJ s~va~yodását stb. számtalan ily tüneményt a 
vegso eredmenyekbol felismertek is az emberek, a valódi indító okot mégis 
csak a bakteriologia tárta fel igazán előttünk. 

Mindezekből következtetve szükséges minden művelt embernek de 
főkép a természettudományokkal foglalkozóknak számot vetniök a bakt~riu
mok és azok működésével. 
. lgy igen ~ontos. és h~sznos a gyógyszerészre is ezen ismeretek elsajáti-
t~sa . Ennek beismerese nyilvánul meg azon felsőbb rendelkezésben, mely az 
ÚJabb gyógyszerészi generatiót a közegészségtan rendszeres hallgatására és 
gyakorlatra utasitja, mely idő alatt mélyebb betekintésre van alkalom a 
bakteriologiába, a közegészségtan ezen rendkívüli fontos segitő tudomá
nyába is. 

II. 

Vizsgálataimnál öt kérdést fejtettem ki : 
1. Van-e a romlott gyógyító- vagy kémlőszerben bakterium? 
2. Ha igen, mily számmal (vagyis egy kcm.-ben hány) ? 
3. Mily fajok szerepelnek egyáltalán? 
4. Van-e utóbbiak között specifikus, vagyis a bomlást jellegzően előidéző? 
5. Lehet-e a romlást megakadályozni, ha igen, mily módon? 
Az első kérdésre az általános feleletet könnyü volt megadni. A vizsgált 

anyagból egy cseppet kellő nagyitásu mikroskop alá téve, rögtön konstatál
hattam azt, hogy igenis az összes vizsgált anyagomban nemcsak van, hanem 
még hozzá óriási számban ...-annak mikroorganismusok. Ez a második kérdés 
megfejtéséhez is megadta a feleletet. 

Annak megállapításához ugyanis, hogy a vizsgált anyag térfogat-egysé
gében (egy kcm.-ében) hány bakterium van, a feleletet a bakteriumok száma 
meghatározásának szokásos módszere szerint adtam meg. 

A harmadik kérdést a fejlőrlött bakterium-fajtáknak tisztára tenyész
tésével oldottam meg. 

III. 

Vizsgált anyagaimban a következő mikroorganismusokat találtam : 
Az aqua chamomillaenél hat félét: Bact. Güntheri, bact. fluor. liquef, 

bact. lactis viscosum, bact. luteum, bact. cremoicles és a bact. pneumonishez 
teljesen hasonló fajt, mely abban tér el, hogy a gelatinát nem folyósítja. 

Az aqua Tiliaeb en négyféle mikroorganismust találtam: micr. candi
cans, actinomyces alba, micr. roseus és a negyedik kiveszett, tehát meghatá
rozható nem volt. 

Tinct. 1·hei ·aquosánál kétfélet találtam: Bact. oorogenes és ennek telje
sen megfelelő másik bacteriumot, csakhogy ez a tejet még két hónap multán 
sem alvasztja meg. 

n/100 oxalsavban háromfélét találtam: Micr. amantiacus. micr. sul
fureus, bact. oxalatikushoz teljesen hasonlót, csakhogy ez a gelatinát nem 
folyósította. 

11 / .5() kéngr1vban kétfélét találtam : Micr. aquatilis, mim·. concentricust. 

--~--------~---.......111---------------------·· 
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· k k·,„u··1 még a Az oxalsav- és kénsavban a. talált mikroorganu;;m~so on ' 
mucor- és aspergillus-családba tartozó penészeket is talaltam. 

IV. 

A negyedik kérdést, hogy t. i. van-e specifikus, vagyis a bo~lást je~leg· 
zően előidéző bakterium, úgy oldottam meg, hogy 50- 50 kc~.-kent lombikba 
szétosztottam, gőzhevitőben sterilisáltam és azután a ?aktenummal beoltot
tam, egyet mindig hagyva ellenőrzőnek, melybe semmit sem oltottam. 

Igy vizsgáltam a változásokat és találtam,. hogy a 
1. Tra rhei aquosát a bact. rerogenes bontJa. 
2. Az aqua chamomillre és aqua tilirenel bontó hatással biró fajlagos 

mikroorganismust nem találtam. .. , , 
3. Az acidum oxalaticumnál a savanyuság legnagyobb foku csokkeneset 

az összes kitenyésztett mikroorganismok együttes beoltásánál észleltem. 
4. Az acidnm sulfuricumnál szintén azon lombikban észleltem a leg

nagyobb csökkenését a savanyuságnak, melybe az összes mikrobák oltottak be. 

v. 
Az utolsó kérdést, hogy lehet-e a romlást megakadályozni, és ha igen, 

mily módon, úgy próbáltam megoldani, hogy gőzhevitőben sterilisáltam és 
így már tovább tarthatók el, de lehetséges, hogy ez változtató hatással van 
a szerekre, tehát más utat is kerestem. 

A tinctura rhei aquosát próbáltam thymol- és menthollal conserválni 
és találtam, hogy 1/io0/oo-nyi mennyiség is megakadályozza a romlást hosszu 
időre. 

* 
Mindezekből következtettem, hogy sok bakterium és penész található e 

szerekben, melyek a romlást előidézik. Ezen bakteriumok vízben, levegőben, 
talajban is előfordulnak, tehát bizonyára a készités alkalmával jutnak bele, 
miért helyesnek vélném, ha a destillált viz és edények használat· előtt sterili
z~ltat~~nak s. biztosan megakadályoznók, ha a kész szert gőzhevitőben cs~· 
ratlamtJuk. Mmdenesetre tanulmányozandó, hogy a konzerváló szerek hozza
adása, illetőleg a gőzben való sterilizálás nem befolyásolja-e az illető szer 
hatását. 

:19 

YE8EBÁNTALOM ÉS DIABETES. 
- KIVONA'r . -

Dr. V.-1.s BKRNÁ'l' egyetemi magánta nártól.* 

A .d~abetes m.~llett oly gyakran ~lőforduló albuminuria már rég ismere
t~s a klu.uku.sok .elott, azonban csak UJabban képezi beható klinikai és expe
rimentahs vizsgalatok tárgyát az az összefüggés, mely egy a diabetes folya-

" Megj elent egész terjedelmében a Budapesti Or vosi Uj ság Urologia mellékleté
ben 1903. 3. sz. 
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mán kifejlődött veselob és a diabetes legfeltűnőbb tünete: a glycosuria lefolyása 
között fenn áll. 

A diabetes albuminuriák jelentőségét illetőleg sajátságos vélemények 
uralkodtak még nemrég a klinikusok között, így Beuce Jones, Pavy azt a be
tegre nézve kedvezőnek tartották, mivel a diabetes ilyenkor szerintök haj
landóságot mutatna a gyógyulásra. 

Bouchardat, később Senator volt az, a ki ilyen állítások téves voltára 
figyelmeztetett. 

A diabetes mellett előforduló albuminuriák gyakoriságára vonatkozó 
számadatok igen tág határok között - 23 % , 80 % , sőt 90 % - inga
doznak. A vezetésem alatt álló laboratoriumban végzett vizsgálatok aJkalma
soknak látszottak arra, hogy ezen kérdés tisztázásához néhány adattal hozzá
járuljanak. Az a körülmény, hogy ezen vizsgálatok a dolog természete szerint 
legtöbb zör a klinikai tünetek ismerete nélkül végeztettek, véleményem sze
rint ezen specialis kérdésben, t. i. a diabetes mellett előforduló albuminnriák 
gyakoriságának megállapításánál semmit sem von le a nyert adatok értéké
ből és az azokból nyert következtetések helyességéből, sőt ezen adatok, ki
egészítve egyes esetekre vonatkozó és a kezelő orvosok _által átenged~tt k_~r
történetekkel, elég érdekes adatokat is szolgáltatattak a diabetes albummuriak 
különböző válfajainak helyes megismeréséhez. . _ · _ 

Az általam végzett vizsgálatokról szóló statisztika szermt 1821 czukor
tartalmu vizelet közül 1407-szer találtatott fehérje, vagyis 77·74%-ban; igen 
tekintélyes szám, mely legközelebb áll az Aldehoff álta~ ?sszeá~litott Kulz-féle 
statisztikához, mely szerint állandóan találtatott fehe:Je a diabetes 79·~ %
ban, időlegesen 20·6 % , úgy hogy tulajdonkép csak k1lencz esetben hiany-
zott állandóan a fehérje. . 

Ezen czukor- és fehérjetartalmu vizeletek üledékének mikroskopikus 
vizsgálata, statisztikám szerint az esetek l 7·58 % -~en deú~ett ~i.vesealakeleme
ket, byalin- és szemcsés cylindereket. A Kulz-fele stat1sztikaban az esetek 
70 % voltak cylinderesek. . , , . 

Ugyancsak kiderül statisztikámból, hogy a czukor menny1segevel nm
csen arányban az albuminuria foka. 

Messze vezetne az egyes statisztikák közötti nagy ingadozásoknak ok~it 
fejtegetni; nézetem szerint legvalószi?übb Aldehoff v~l~mé~y-~, .m.ely szer~nt 
ezen feltűnő kfo·ülmény nem ann!1ra a~ a~ya~ kulonb.ozosegeben.' .~1~t 
inkább a vizsgálati eljárások, valammt a vizsgalati eredmenyek meg1telese-
nek különféleségében találja magyarázatát. · . 

A diabetes albuminuriák általában véve vagy olyanok, melyek directe 
az alapbántalommal függnek össze, il~etve annak kö_v~t~~zmén:fét ,képezik, 
vagy olyanok, melyek csak már a diabetest comphcalo szervi bantalom-

nak jelei. . , , .. · · ·1 t k 
Előbbiek a laboratoriumi, a kórboncztam es korszovettam vizsga a o , 

valamint a klinikai lefolyások alapján, véleményem szerii:it, czélszerüen három 
csoportba sorolhatók: . . 

1. Albuminuriák, melyekben sem klinice, sem morphologrne a vizelet
vizsgálat alapján a vese structuralis elváltozása nem vehető fel, Grube sze
rint fu-nctionalis albuminuriák. 

2 Albuminnriák rendszerint az előbbinél nagyobb fehé1:je tartalommal 
s a ves

0

e szöveti elvált~zására utaló alakelemekkel, de minden klinikai vese
tünet nelkül. 
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3. Albuminuriák, melyekhen úgy klinice, mint morphologice a veselob 
tünetcsoport~ja fejlődik ki. 

Nem terjeszkedem ki e helyen a diabeteses albuminuriák ezen egyes 
válfajainak részletezésére, melyekre vonatkozólag dolgozatomban megfelelő 
kórtörténeteket is leszek bátor közölni. 

Csak a harmadik csoportról vagyis a veselob klinikus képét mutató 
diabetes-esetekről kell néhány szóval megemlékeznem. -· Er,eknél ugyanis 
gyakran észlelhető, hogy a veselob kifejlődésével a diabetes képe mindjob
ban háttérbe szorul, a mennyiben a vizelet fajsulya egyre csökken. a czukor 
kevesbedik, végre teljesen eltűnik egy idő mulva az egész kórképet csak a veseloh 
tünetcsoportja uralja és a betegek rendszerint urremikus tünetek között pusz
tulnak el. Ily esetekben felmerül a kérdés, vajjon a diabetes mint olyan, vagyis 
a hyperglycoomia szűnt-e meg, vagy pedig csak annak nyilvánulása a vizelet 
utján, tudniillik a glycosuria akadályoztatik a megbetegedett vese által. 

Egynémely klinikai adatból, úgyszintén ujabban Ellinger és Seelig 
által végzett állatkísérletekből következtethető, hogy ily esetben a glycosuria 
teljes hiánya daczára hyperglycoomia áll fenn. 

Erre vonatkozólag magam is végeztem kísérleteket, t. i. nephritikus 
betegeknél alimentaris glycosuriát idéztem elő, miközben neme ak annak 
lefolyását, esetleges lassubbodását, fokát stb. hanem a vér czukortartalmát 
~s meghatároztam; Eredményeim azonban nem oly egyöntetűek és nem is 
allanak rendelkezesemre oly nagy számban adatok, hogy azokból biztosság
gal lehetne következtetni. úgy hogy további vizsgálatokból, különösen al
~~l~~s e~ete_kben végzendő pontos vérczukor meghatározásoktól lehet meg
feJ.teset va:r~~ ezen, bo~yolu~t kérdé~nek, mely nem is oly akademikus jellegü, 
mm~ a mmonek latszik, mivel ha ily esetekben csakugyan kiderülne biz
tossaggal, hogy a glycosuria hiánya daczára áll fenn hyperglycoomia ezen 
körülménynek a követendő diootára is kellene befolyással bírni. ' 

40. 

AZ ORR MELLÉKÜREGEINEK DEHISCE TIÁI. 

- KIVONAT. -

Dr. ONODI ADOLF egyetemi tanártól.* 

A .~yghmor~:ü~eg falaina~l nagymérvű elvékonyodását többször ész
lel~~ semhs atropluar:ial, helyenkent résekkel, kisebb-nagyobb csonthián nyal. 
Elotordulhatnak deh1scentiák a nagyobb edénybarázdákb r · ~ 
bitalisban. A homloküreg felső orbitalis falának nagym:~'„a cla~ak is mdr~oá1; 
továbbá t „ , 1. . 1 vu e ve onyo as , 

„ e9ye~- pon szem es n:~e~ns dehiscentiákat észlelt. A homloküreg 
mells? ~alan kisebb-nagyobb nyilasok alakjában edényréseket és Bartha egy 
betegenel, 10 mm. hosszu veleszület~tt dehiscentiát is látott. Továbbá három 
esetben eszlelte a rostacsont papirlemezének veleszül t tt d h' t" · 't 
mely a homloküreget is 't . . . e e e 1scen iaJa, 
k t k, 

1 
, lt , k megnyi otta. Felemht1 az idevonatkozó complicatió· 

a , oros e va ozaso at, pneumatokele stb Eg tb · 1 h ml k 
üregek válaszfalán egy 1 ·5 mm k k . , · . ! ese. en esz elt a o o -

· ere nyilast, kiemeli ennek gyakorlati fon· 

* Megjelent az «Orvosi Hetilap» 1903. évfolyamában. 
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tosságát. Az ikcsont testén többször észlelt edényréseket symmetrikusan 
oldalt. ezen edényrésekhez egy edénybarázda is csatlakozott, melyen kisebb
nagyobb, hos zukás dehiscentia fordult elő. Észleletei szerint a canalis optikus 
fala, ha azt a leghátsóbb rnstasejt képezi, mindig papir vékonyságu, az iköböl 
által képezett fal azonban különböző vastagságot tud felmutatni, 300 eset 
közül csupán egyszer észlelt két pontszerü <lehiscentiát a canalis optikus 
falán. Rámutat az így keletkező sulyos látási és meningealis szövődményekre. 
A rostacsont papirlemezének veleszületett dehiscentiáját 18 esetben észlelte, 
roelylyel magyarázatot nyer az orbitalis emphysema, kóros állapotban az orhi
talis tályog, retrolrnlbaris és meningealis szövődmény. Végül ismerti a hom
loküregben és az orbitalis sejtekben előforduló semicanalis ethmoidealist, 
mely eddig leirva nem volt és melyet 21 esetben észlelt. Rámutat gyakor· 
lati fontosságára, a mennyiben a homloküreget és az orbitalis sejteket bélelő 
nyákhártya a szemüreg csonthártyával és a mellső koponyaárok dura mate
rével érintkezésben van és a kóros folyamat mind a két irányban terjedhet, 
továbbá. a nyákbártya által fedett vena ethmoidealis anterior egy thrombo
phlebitisnek lehet kitéve, mely a duralis vagy az orbitalis visszérhálózatra 
terjer1bet. 

4.J. 

A HO-:\ll.JOKÜREG ELSŐDLEGES RÁICTA. 

- KIYOr A'l'. -

Dr. BARTHA GÁBOR És ONoDr ADOLF-tól.* 

A homloküreg elsődleges rákjának első ismertetett esete, melynek kór
története és kórszövettani lelete részletesen jelenik meg. 

42. 

A GYAKORT.JÓ OHVOS FELADATA A'h EJ__;MEGYÓGYÁSZAT 
TERÉN. 

- KIVONAT. -

Dr. EPSTEIN TJÁSZLÓ elmegyógyintézeti főorvostól.** 

Rövid bevezetés után, melyben az elmekórtani o~t~tás ,hiá~yát é~ ~z 
abból eredő károkat kiemeli rátér előadó tulajdonképen1 targyara es felhivJa 
a figyelmet első sorban a~ épelméjüség és ~lmebetegség közti átmen~ti 
alakokra, a melyek inkább a gyakorló orvos, lll:1~t az elmeorvos m~gfigyele~e 
alá kerülnek és · így a gyakorló orvosok ez uanyu tapasztalat~1, tudoma
nyos és gyakorlati fontosságuknál közlendők volnának. Hasonlokepen csak 
a gyakorló orvos van azon helyzetben, hogy az int~zet~kbe .BZ~llitandó 
betegek pontos anamnesisét szolgáltassa; ~e az , orvos~ b1zo.ny1tv:i-17yo.~ e 
tekintetben nagy hiányt mutatnak, csak a kozveszelyesseget b1zony1to tune-

* Meajelent «Budapesti Orvosi Ujság» 1903. évfolyamában. 
** Megjelent a •Gyógyászat. 1903. évfolyamában. · , 
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tek felsorolására fektetnek sulyt, holott az orvosra nézve nem a közbiztonság 
szempontja, hanem a gyógyszempont lehet csak döntő. Ezen szempontból 
pedig rendszerint kívánatos, hogy a beteg akár közveszélyes, akár nem, 
mielőbb kerüljön az intézetbe. A korai elhelyezésnek gyakori akadálya a 
hozzátartozóknak az intézetektől való idegenkedése. A gyakorló orvosoknak 
feladata volna tehát az is, hogy a nagyközönségnek az intézetekkel szemben 
létező előítéleteit eloszlassák. Az intézeti elhelyezés absolut indicatióját képezi 
a közveszélyesség, öngyilkossági hajlam és az abs tinálás ; egyéb esetekben 
mérlegelés tárgya is lehet, hogy a beteg nem-e volna h ázi ápolásban is tart· 
ható, a mihez azonban mindenképen a külső körülmények kedvező volta 
szükséges. Előadó azután a beszállítás és elhelyezés módozatairól értekezik 
és végül a prophylaxis szempontját tárgyalja. 

HUGALMAS ROSTOK FÖLSZAPORODÁSA CARCINOl\IA 
MAMM1E-NÁL. 

- KIVONAT. -

Dr. VESZPRÉMI DEzső tanársegédtől. 

Scirrhus mammai három esetében már szabad szemmel észrevehető , s 
az emlőrák szokott képétől eltérő változásokat talált. Ez abban áll, hogy a 
daganat szövetében s annak inkább centralis részében elágazódó finom csa
tornácskák falában meglehetősen vastag sárga vagy fehéres sárga réteg 
ismerhető fel. Górcsői vizsgálatnál e csatornácskák a tejjáratoknak felelnek 
ipeg, s ezek falában igen erősen felszaporodott rugalmas réteg tünik fel. 
Osszehasonlitó vizsgálatokat végzett ép, és más természetű kórosan elválto· 
zott emlőkön, de a rugalmas szövetnek ilyen feltűnő mennyiségét egy eset· 
ben sem találta. 

44. 

FOLYTATÓLAGOS VIZSGÁLATOK 
A SZAPPANOK BAKTERIUMÖLÖ HATÁSÁRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. KONRÁD! DÁNIEL egyetemi tanársegédtől.* 

~ifej.~i~. bog?" , ezelőtt két évvel közzétett dolgozatában a szappanok 
baktern~molo hat~sat a .szappana~yaghoz . ~ever~. szagositó anyagoknak tudta 
b~ (terpmeo.~,. ~ehot~opm, ~um~rm, ;amlm). UJabb vizsgálatokat végzett e 
teny megeros1tese veg~tt, v~zsgalt mas szagositó anyagokkal (baur, carven, 
moschus, safrol, ~hymian, .ibolya, lemongras, citronell, thymol, palmarose, 
eucalyptol, .peruvienne.' bamllol, aceta~e ?e bensyle, turanol, jacinte, terpineol 
H.„ ~-· R~b1d?,l, ~~be;rnne, ~';geno~) keszitett szappanokat. E vizsgálatok meg· 
erosite~t~k elobb1 allaspoll:tJat, miért is a szappanok bakteriumölő hatását a 
szagos1to anyagoknak tudja be. 

* Megjelent a «Budapesti Orvosi Ujságn 1904. évf. 6. 
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4.) . 

A MYXCEDEMÁRÓL. 

- KIVONAT. -~ 

Dr. KoNRÁDI DÁNIEL·től. 

.. Az irodalmi adatok rövid felsorolása után áttér saját esetének ismer· 
te_tese.re, a ~~l~et ezelőtt két évvel i:nuta~ott be az «Erdélyi Muzeum-Egylet)) 
orvosi szaku~e~en. A ~yxredema tunetei, a melyek nyolcz év óta állottak 
r:nn, thyreo1dm tablettak adagolására egészen visszafejlődtek tiz havi keze
les ala~. 19~2 augusztus óta a ke~elés szünetel, de . ennek daczára a myxre
dema tunete1 nem mutatkoznak UJra. Betege naponként két tablettát szedett 
be az angol készítményből, az első két napon jelentkezett ugyan kis sziv
dob?gás és főfájás, de azután egészen jól türte a beteg a kezelést. Érdekesnek 
tartja, hogy mig eleinte a nőbetege hallani sem akart a férfiakkal való érint
kezésről, sőt nundorodott, ha látta mások enyelgését)), addig a jelen év 
tavaszán férjhez ment 26 éves korában, s azóta boldog családi életet él. 
T?v::'Lbb fogja betegét észlelni, hogy megfigyelhesse, vajjon a recidiva mikor 
kovetkezik be, avagy végkép kimarad talán. 

46. 

AZ ADRENALINUM HYDROCHLORICUM TAKAMINE. 

- KIVONAT. -

Dr. PACZAUER FÉLIX - tői. 

A modern érzéstelenitőszerek rövid vázlata után áttér az adrenalin 
különböző gyártmányaira, s mint egyedüli megbizbató és hatásos gyártmányt 
aParke Dawis et Comp. londoni czég gyártmányát ajánlja, a melyet 1920 eset
ben alkalmazott. 

Az adrenalin főleg a száj és orrüreg műtéteinél válik be kitűnően, a 
mennyiben polypok, adenoid vegetatiók, ezek az intensiv vérzéssel járó mű
tétek telj esen vértelenül végezhetők. A hypertrophikus tonsillák eltávolítása
kor teljesen vértelen sebfelületet kapunk, ha az eddigi ecsetelésektől eltérőleg 
a tonsillák állományába fecskendezzük be az adrenalint. 

Az adrenalin alkalmazásának technikája abban áll, hogy a kis mennyi
ség az anyag kímélése szempontjából isosmotikus, a vér fagypontjával egyező, 
tehát 0·8-0·9%-os konyhasó-oldattal kevertetik, s a beszúrás nem a készí
tendő sebvonalban történik, hanem az ép szövetekbe irányított beszurásokkal 
három pontból négyzet alakjában vértelenitendő a műtét területe., , 

Az adrenalinnal kezelt esetek közül különösen egy, a vérzes okanál 
és ~.elyénél fogva is ritka esetet emlit fe.l szer~ő. ~ai~ophilik_ns ,nő a deflo· 
rat10 alkalmával a hymen repedéseiből mtens1ve verz1k s a verz~s a chabl?
nos vérzéscsillapító methoclusokkal daczol, azonban 15 cseppnyi adrenalm 
befecskendése a vérzést prompt szünteti. 

De nemcsak a vérzéscsillapító hanem érzéstelenítő hatása is meglepő, 
9 

Vándorgyiités Mimkalatai. 
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\ 1' K ELIJÁR1TÁSÁRÓL. 

KIVONAT. -

Dr. Pouosz MóR-tól.* 
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Mindezeket összefoglalva, látjnk, hogy az esetek 30·43 % · ban a normá
lis status kezelés után is az maradt. 36·23 %-ban az adnexgonorrhrea rendes 
lefolyását az intranterin kezelés nem zavarta meg, sőt 18·54%· ban javulás 
constatáltatott, a hol talán a kezelés egyenesen elő is segitette a beteg kör
nyezet gyógyulását, a mit támogatna Grammatikati tapasztalata is, a ki az 
adnexgonorrhreát intranterin jodtinctura injectiókkal gyógyítva szép eredmé
nyeket ért el. 

20 eset marad még, az összes esetek 14·48 %-a, melyek felénél a vizs
gálat az idült folyamat feléledését, az adnexák állapotának rosszabbodását 
deritette ki, másik felénél előbb normális környezetben adnexmegbetegedések 
léptek fel. 

Azok, kik az activ kezelést az adnexgonorrhooa veszélyére való tekin
tettel perhorreskálják, ezen (utóbbi) esetekből aggályaik megerősítését nyer
hetnék. De elfogulatlan elbírálás mellett nem-e vethető fel a lehetőség, hogy 
a gononhrea ezeknél kezelés nélkül is ascendált volna az adnexákra? 

Hisz az adnexgonorrhrea gyakorisága mellett szólnak Bumm Schultz 
Bröse,, ~row~ ~datai is, k~k gonorrhreás prostituáltak 44- 50,' illetőleg 
680/o-anal talaltak az adnexak megbetegedéseit. 

A mi eseteinkben a méhkankó esetei 65·4% -ában már a kezelés előtt 
beteg volt a környezet. 

, Eze~ből , lá~~uk,_ hogy az. adnexák betegségei kankós prostituáltaknál 
mar kezeles n~lk~l _mily gyakoriak, feltehető tehát, hogy egyik-másik esetben 
a hosszabb korbazi tartózkodás alatt a kankó a kezelés nélkül is ascendált 
volna. De te~·mé~~ete_sen nem .zárkózhatunk el az elől a lehetőség elől sem, 
hogy a ke~ele~ eloseg:tet~e, talan provokálta is a betegség terjedését. 

Teha~ ki~e~ a J.avara ?illen ~ mérl~g? Elfogulatlanul azt a tényt, hogy 
legalább _pro~titualtnal a mebkanko helyi kezelésével sokkal többet haszná
~unk, :i;nmt artu~k, nem lehet elvitatni s ezt a gynrekologusnak is el kell 
lSmerm, ~ogy ~as b~teganyagnál hogy áll a dolog, talán későbbi vizsgá
latok foruák beigazolm. 

, Végezetül még egy érdekes körülményre akarjuk felhívni „ a t szak· 
osztaly figyelmét. - · 

. . Szab.ó tanár úr a vizsgálatok folyamán azon impressiót nyerte hogy 
kicsmy ID:e~ mellett. rel~tive ritkábbak az adnex megbetegedések. ' 

Ez _iran!.ban is vegzett kutatásainknak eredményeit a következőkben 
foglalhatJuk ossze : 

32 
Az összesen megvizsg~lt 474 esetből 26·59%-ában'volt kisebb az uterus. 

. 5 gonorrhrea esetben a kisebb uterusok 42·9%-ában ezzel szemben a nem 
kisebb uteru~ok 70·? 0/o-ában voltak betegek az adnexik. 

. 225 mehkanko esetben (a gyógyultakat is hozzá számítva) az adnexák 

b
a ktisebkb uterusok46·80/o·ában, a nem kisebbeknek pedig 71·80/o-ában voltak 

e ege . 
A statisztikai eredmények tehát beigazolJ. ák Szab , t ' · f lt · 't · k · · . , o .anar ur e evese , 

a mme magyarazatat talan abban kereshetiük hogy a k" t b t · · · · l f . . ~ • is u erus oncz am 
viszony ama ogva megneheziti a gonorrhooa ascendál · · t asa. 

55. 

A GYERMBK}!jK GÉGEPAPILLOMÁIRÓL ÉS AíjOK 
G YÓG YKEZELÉSÉRÖL. 

- KIVONAT. -

Dr. NEUBAUER ADOLF kórházi rendelő-orvo stól. 

13!l 

A Bródy Adél-gyermekkórházban 1897 óta sikerrel műtett és bemuta
tott öt eset kapcsán azon eredményre jutottam, hogy a gégevizsgálat gyerme
keknél kellő gyakorlat mellett okkal-móddal ép oly könnyen keresztülvihető, 
mint felnőtteknél. 

A vizsgálatot egyes esetekben szájterpesziő , gégefedő emelő és cocain 
ecseteléssel, más esetekben pedig minden segédeszköz nélkül is sikerrel 
eszközölhettem. Gyógykezelést illetőleg csak a művi beavatkozás vezethet 
eredményhez. Egyesekkel szemben, kik még mai nap is a gége felhasitását 
(laryngofissiót) tartják szükségesnek, tapasztalataim alapján a sokkal veszély
telenebb és ép oly jó eredményhez vézető endolaryngealis eljárást végzem. 
Műtéthez legalkalmasabbnak találtam a bemutatott modificált Lőri-féle mű
szert, a melynek segélyével a jelzett mii.téteket sikerrel végezhettem. 

56. 

AZ ASPIRIN A SZÜLÉSZETI ÉS NŐGYÓGYÁSZATI 
GYAKORLATBAN. 

- KIVONAT. -

Dr. GÓ'm LAJos·tóL* 

Röviden ismerteti a rheumaticus bántalmaknál közölt jó eredményeket. 
Ezek késztették arra, hogy Szabó tanár engedeimével az aspirint a szülé
szeti és nőgyógyászati gyakorla~ban kipró_~~lja. Ossz_esen ~?6 esetbő_l sze~·~ett 
tapasztalatait statistice ismerteti. Conclns10Ja, hogy igen JOl hat mmt faJda
lomszüntető szer az aspirin inoperabilis carcinománál, dysmenorrhoicus fáj
dalmaknál adnextumoroknál szülés utáni utófájásoknál, curettement és intra
uterin kez~lést követő fájdal~aknál. Elég gyakran bevált, de kevésbbé meg
bízható, gonorrhoicus bántalmakat követő fájdalmaknál és ovarium-daga
natoknál. 

Adagolásnak ajánlja a Bayer-féle 0·5 grammos tablettákat félóránkint 
megismételve, míg a fájdalom szűnik. Ot_t a hol _a IV-, s~m. hat, az a.d~g to
vábbi növelése sem fog eredményt adm. Carcmoman~l Jobbnak lat.1a 1 ·0 
grammot adni, egyszerre, mert hosszasabban tart a ~atas. , 

Azután foglalkozik a mellékhatással, nem osztJa nagy adagoknal ama 
szerzők enthusiasmusát kik minden mellékhatást tagadnak, mert (3·5 gr.
nál) nagyobb adagnál m'ajdnem mindig észlelt izzadást, fülz~~ást s.tb. ~-eg
kedvezőbbnek tartja kisérletei alapján azt, hogy a gynrekologiaban es szulé-

* Egész terjedelmében megjelent a «Gyógyászat» 1903. évi 48. számában. 
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s:r.etben való alkalmazására oly kis adagokra van szükség, a minők könnyű 
mellékhatást 27Cí közül csak öt esetben okoztak. Ezek alapján az aspirint a 
szülész és nőgyógyász szempontjából azzal a megjegyzéssel ajánlja a szak
ülés figyelmébe, hogy ha nem is kivétel nélkül beváló panacea, de olyan 
szer, melyet - megismerése után senki sem fog szívesen gyakorlatában 
nélkülöimi. 

57. 

AZ OVARIUM EMBRYOMÁKRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEJJ 
AZ OVARlUM TERATOMÁK EGY ESETÉRE. 

- KTVONAT. -

Dr. Gót'H LAJOS-tól. 

Bevezetésül 1·öviden részletezi, hogy mi értendő a modern felfogás 
szerint «embryomák» s különösen «teratomáki> alatt. Emliti, hogy eddig 
összesen 20 teratoma-esetet közöltek. A bemutatandó a 21-ik. 

A klinikai rész vázolása után a d·aga.nat szöveti szerkezetét ismerteti, 
;!.z érdekesebb képeket photograpbiákon és aquareleken is bemutatja. -
Osszehasonlitja, hogy miben hasonlit vagy különbözik esete az eddig közöl· 
tek~öl; min~ legérdekesebb különbséget hangsulyozza azt, hogy esetében 
majdnem mmden szövetféleség megtalálható egymás mellett ébrényi és jól 
kifejlett stadiumban. 

Végül a kl_ini~us szempontjából foglalkozik a teratomák hagyományo
san f~lvett ~al_1gmtá~ának_ kérdésével. Végeredményében oda concludál, 
hogy ugy a klm1kus ~ep, ~mt a ~órcsövi lelet a bemutatott daganat jóindu· 
latu volta mellett ~i~ony1t, s mmt külön támogatását felfogásának említi 
azt, hogy a beteg, kitol a bemutatott daganat származott hivatalos értesítés 
szerint él, egészséges és munkaképes. ' 

58. 

A G-YER1IEKKORI TYPHUS ABDO:\HNALISRÓL 
HETVE HÁROM ESET KAPCSÁN. 

- KIVONAT. -

Dr. GRósz GYULA kórházi főorvostól.* 

, Az eh:i;iult hat év ala~t összesen 73 typhus abdominalis esetet észleltek 
a Brody ~del-gyer?1ekkó~hazban. Ezen esetekben a diagnosis kétségtelen volt. 
~ men~yiben. azt ugy az eszlelt tünetek, mint a lefolyás a leghatározottabban 
igazo_ltak. ~zamos esetben alkalmazták a Widal-reactiót positiv eredmény· 
nyel· ~eha~l (6-7) e~e~ben a~onban, a melyekben a klinikai tünetek majd· 
n~m ~md ki voltak feJlo_dve, ugy hogy a diagnosis kétségtelen volt negativ 
eiedmenyt mutatott a W1dal-reactio. Több esetben, a midőn az észlelés kez-

* l\Iegjelent a «Budapesti Orvosi Ujság» "Gyermekorvos• 
HlOil . évfolyamában. czimü mellékletének 
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detén .sulyos me.nin~e~lis tünetek léptek fel és differential-diagnostikai szem
po?tb~l az ~tbaigazit~s ~ontos lett volna, a Widal-reactio negativ maradt. 
Eloado_ a W1dal-react10 ertékét a typhus kórismézésénél nem akarja csök
kentem, csak erre vonatkozó tapasztalatait felemlíti. 

A 73 eset közül öt elhalt, a mi 6'84%-nak felel meg. Az öt elhalt eset 
közül csak n,égy esetben végezhettek bonczolatot. Tekintettel azon körül
ményr~, ~ogy gy~rmekek hasi hagymázban csak ritkán halnak meg és így 
csak kive'.elesen Jutunk abba a helyzetbe, hogy typhus-eseteket bonczoljunk, 
nem tartJa érdektelennek ezen esetek kimeritő közlését, a mely bonczola
~ok ig_en értékes adatokat derítettek fel. A typhus· eseteket a tünemények 
mtens1tását és a lefolyás tartamát illetőleg három csoportba osztja: 

Az első csoportba tartoznak azon esetek, a melyeket könnyü lefolyá
suaknak mondunk, a melyekben a tünemények feltűnően enyhék és lefolyá
suk feltűnően rövid. Ezen esetekben a lázmenet legfeljebb 8- 14 napig tar
tott. Ilyen eset volt 14. 

A második csoportba tartoznak a középsulyos esetek, a melyekben a 
tünemények mái· sulyosabbak, lefolyásukban complicatiók nem léptek fel és 
lázmenetük 2-3 hétig tartott. Ezen csoportba tartozik 31 eset. 

A harmadik csoportba sorozza a sulyos eseteket. Ezen eseteket jellemzi 
a toxikus tünetek intensitása, a láz magas volta és a lázmenet hosszas lefo
lyása. Ezen esetekben, a melyek többnyire sulyos complicatiókkal, sőt reci
divákkal is jártak, a lázmenet három hétnél tovább tartott. Ezen csoportba 
tartozik 28 eset. 

Az észlelt klinfkai tünemények közül első sorban a láz az, a melyet előadó 
behatóan tárgyal. Eszlelése tárgyát leginkább a stádium fastigii és a stadium 
decrementi képezte; ezeknek a tartama és a láz intensitása természetesen 
rendkivül különböző. Hozzájárulnak még a complicatiók is, mint a milyenek 
a különféle genyedő folyamatok, továbbá pneumoniák stb., a melye~ lénye
gesen modi:fikálják, illetőleg megzavarják a typikus hőmenetet. A legiellegze
tesebb hőmeneteket észleltek nehány recidiváló esetben. Az ütérlökést illető
leg azt tapasztalták, hogy az általában véve a hőmérsék emelkedésével lépést 
tart. Az ütérlökések száma az egyes esetekben is nagyon ingadozó; észleltek 
esetet, a melyben 110--140 között ingadozott a pulsus száma, sőt ennél is 
több volt: 150-160 s a mellett a hullám kicsiny volt, s könnyen elnyom
ható a nélkül, hogy komolyabb köve~kezménye~ léptek volna fe!·. Ezen k~.rül· 
mény arra :figyelmeztetett, hogy a szivgyengeseget ellensulyozm igyekezzunk, 
a mi számos esetben sikerült is. Gyógyult esetei közül hat esetben észlelték 
a dicrotismust többé-kevésbé kifejezetten. 

Ezután tá1·gyalja az idegrendszer részéről fe~lépő tüneteket. Siilyos 
psychikus zavarokat észleltek egy 12 éves fiunál, a ki sulyos typhusban szen
vedett. Előadó még behatóan tárgyalja a lép „megnagyobb?dá~át, a rose.olá,1c 
megjelenését, a különböző elváltozásokat a;,borben, az e~esz~o ~zervek re~z.e
röl észlelt tüneményeket; azután a légzo. szerv_ek elv~lt~)Z.asait (bronchitis, 
pneumoniák) és végül a recidiva-eseteket ta:rgyalJa. Rec1d1vat nyolcz esetben 
észlelt; ezek közül csak egy végződött letah~an. . . 

A gyógyeljárást illetőleg inkább csak _általa~os elveket h~ngoztat; igy 
elmondja nézeteit a láz kezelésére vonatk?zolag (~_ideg .. b_orog~tasok, la?gyos 
fürdők alkalmazása, eczetes lemosások, hideg begon~yolesek es az ant1pyre
ticumok adagolása) Az antipyreticumokhoz rendszermt akkor nyulnak, ha a 
beteg hónaljhőmérséke a 39° -ot túlhaladja. Az antipyreticumokat használják 
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oly betegeknél, a kik a magas láz mellett erős, gyötrő fej- vagy végtagfájdal
makban szenvednek, a kiknff'a szivmliködés elég erős. Nem alkalmazzák az 
antipyreticumokat ott, a hol erős hányás vagy hányinger, szivgyengeségi 
tünetek vagy erős hasmenések vannak jelen. Az antipyreticumok közül alkal
mazták : a chininl, anlipyrint, phenctcetint és lactophenint a különböző kor
nak megfelelő adagokban, főleg a délutáni vagy az esti órákba.ti. Ezen szerek 
a közérzetre jó hatással vannak, de a betegség lefolyását magát nem zavar
ják. Ha a Rzivgyöngeség jelei mutatkoznak, alkalmazzák a coffein-natrio
salicylicumot vagy a camphort. Az alkoholt, illetőleg •az alkoholtartalmu 
italokat nem adják, még pedig azon elvek alapján, a melyeket előadó már 
más alkalommal hangoztatott. 

A hasmenés csak ritkán képezte a kezelés tárgyát. Egyébként a többi 
szövődmények (stomatitis ulcerosa, bronchitis, pneumonia, decubitusok, bőr
tályogok stb.) kezelésénél az általánosan ismert elveket követték. 

59. 

A THACHOMA-ELLENES VÉDEKEZÉS FEJLESZTÉSE. 
- KIVONAT. -

Dr. Gaósz EMIL tanártól.* 

Előadó méltatva Feuer Náthánnak a trnchoma kiirtására létesitett szer
~~zet körül szerz~tt m~r~dan~ó ér~emeit, ismerteti azon elveket, melyek alap
Jan a rendszer feJleszteset czelzó Javaslatait a belügyminiszter elé te1jeszti. 

Ezek lényege a következő : 
. I. ~ .val?di trach?mások nyilvántartása szükséges. E czélra szolgál: 1. a 

beJele~tes1 kote~ezettseg; 2. az ellenőrző szemvizsgálatok iskolákban, gyárak
b~n, tomeg.s~állasok~n, tolo~czokon, hatóságnál jelentkező szolgálatba lépő
kon, haza~~rö ka~onako?, UJOnczokon; 3. az általános szemvizsgálat esetről 
esetre a kozponfa batósag rendeletére. 
„ II. A .trachomások. i~g:yen.~s járólagos gyógyítását sürü központokon 

fole~. a .helyi .?~:osok:. kozseg1, kororvosok, esetleg megbízott magánorvosok 
eszkozhk. Kulon e czelra csak a helyi viszonyok kényszere folytán nyernek 
nt~·a~homa-?rvoso~1~ me?.bi~atást. ~kezelő orvosok munkájl{k arányában 
meltanyos allando..J e~egu. t1szteletd1J ban i·észesülnek. A gyógyítást kerületi 
szem~:vos0k ellenorz~k, kik rendszerint egy kb. 50 ágyas kerületi szemkórház 
vezeto1, ;rielynek egyik osztályán a kórliázi gyógyítást igénylő sulyos esetek 
elbely:zes~ nyernek. A ~özp~~t feladata az Pgységes vezetés, a főfelügyelet, 
s az oktatas, n;iely le~.cz~ls~erubben az egyetemi szemklinikával kapcsolatos 
trach?~a-osztal~on tortemk, hol az orvostanhallgatók számára a trachomá
ról kulon collegrnm s a kezelést végző orvosok számára továbbképző tanfo
lyamok tartatnak. 

, ~I; Az iskolák, m~n~áslaká.sok hygieniai viszonyainak javítása, tracho
~as v1de~~k.en a :r:iun~as~andorlas meggátolása czéljából ipartelepek létesi
tese'. a koz~r.dekbol, korha~?a küldött vagy munkájától eltiltott trachomás 
csaladfentaito hozzatartozomak segélyezése az állam különös gondosko-

* Megjelent az «Orvosi Hetilap» Szemészet 3. sz. 
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dásának _iárgyát alkossa. A gyógyítható trachomában szenvedő ujonczok 
b~~o~oztatnak s ~z ~setbe?, ha bevonulásukig nem gyógyultak ki, a katonai 
ko1haz sze.mosztalyar~ ve~etnek fel, honnan a gyógyultak a csapathoz vonul
~~~. ~e, m1.g a negye~1k ho után gyógyulatlanok, ha bajuk elveszítette fer
tozo Jelleget, szabadsagoltatnak. 

V~ .. A. trac~.om~ ügyében kiadott nagyszámu rendeletek egységesítése s 
egyszerus1tese szukseges. A gyakorlatilag bevált rendszabályok végrehajtásá-
ról hathatós ellenőrzés utján kell gondoskodni. ' 

V. A. tr~cho~a, kórta~ána~. s .. k~lön.ösen gyógyitásának tudományos 
a!apon ;~~o .feJl.~s~tese~e a pal~ad1J UJbol kitűzendő. A lakosság felvilágosi
tasa czelJabol rov1d, nepszerü ismertetés ingyen kiosztandó. 

60. 

A SZAG LÁSHIÁNY KÓHTAN ÁRÓL . • 

- KIVONAT. -

Dr. ÜNODI ADOLF ÉS Dr. ZIRKELBACH AN'fAL-tól.* 

A szagláshiány kórtanáról szóló tanulmányukat terjesztették elő. Az ide
vonatkozó irodalmi adatok előrebocsátása után a vizsgálati módslo'.:ereket 
közlik, melyek az Ónodi-féle szaglást vizsgáló eszközre és a Zwaardemaker
féle olfactometerre. vonatkoznak. 

Vizsgálati eredményeik a következők : 
Hemiplegia 17 esetében hat ízben a szaglás rendes volt. Három esetben 

egyoldalu teljes anosmia volt jelen, kétszer a bénulásnak megfelelő oldalon, 
egyszer az ellenkező oldalon, tehát keresztezett. Öt esetben kétoldalu hyposmia 
volt jelen, négyszer a bénulásnak megfelelő oldalon, egyszer az ép oldalon 
volt erősebben kifejezve. Három esetben egyoldali hyposmia volt jelen, kétszer 
a bénult, egyszer az ép oldalon. Hemiplegiánál úgy az anosmia, mint a 
hyposmia leggyakrabban a bénult oldalon fordult elő. Agytumor öt esetében 
egyszer a szaglás ép volt, négy esetben kétoldalu hyposmia volt jelen, kétszer 
egyformán, egyszer a jobboldalon és egyszer a baloldalon kifejezettebben. 
Tabes dorsalis eseteiben nyolczszor volt ép a szaglás, három esetben kétoldali 
anosmia, öt esetben kétoldali hyposmia, egy-egy esetben pedig egy jobboldali 
és egy baloldali hyposmia volt jelen. Paralysis progressiva esetében kétoldali 
hyposmia volt jelen. Tetania esetében baloldali anosmia jobboldali hypos
miával párosult. Hysteria eseteiben hatszor szaglási elté~és nem volt. Egy 
esetben kétoldalu anosmia, két esetben egyoldalu anosmia, egy esetben az 
egyik oldalon anosmia, a másik oldalon hyposmia volt jelen. Három esetben 
kétoldalu, egy esetben egyoldalu hyposmia volt jelen, egyszer a fenforgó 
hemiplegiának megfelelő oldalon. Neurasthenia ké~ esetében .hyp~sm~a, scle
rosis polyinsularis két esetében két oldalu hyposm1a, paralys1s spmalis spas
tica egy esetében rendes szaglás, egy esetében hyposmia, syringomyelia két 
esetében rendes szaglás, myelitis három esetében rendes szaglás, egy eseté
ben nagyobb hyposmia. Atrophia nervi optici két esetében és degenemtio 
grisea egy esetében i·endes szaglás, distrophia musculorum két esetében egy-

* Megjelent az «Orvosi Hetilap» 1903. évfolyamában. 
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oldalu byposmia volt jelen. Ólomm.érgezés e~et.eiben egys~er re~des ~~aglás, 
egyszer anosmia és kétszer byposm1a, morphm1smu~ e~ete1ben ketsz~r ren~es 
szaglás, egyszer kétoldali hyposmia, egJ'.szer ~nos~ia all~t~ fenn. Lazas ban
lalmaknál, malária, pleuritis pneumoma pentomt1s, phtlSls pulmon~m sth:· 
nél a hőemelkedések tartama alatt hyposmia volt jelen. Vitium csonk1 esetei
ben négyszer rendes szaglás, három esetben kétoldalu anosmia, h~rom eset
ben kóLoldalu hyposmia volt jelen. Nephritis négy esetében egy izb~n volt 
egyoldalu hyp oAmia, diabetes mellitis két esetében re?des szaglás~ diabetes 
insipidus, Adison-kór, a Banti-féle bántalom, a carcmoma hepa~1s egy· e~y 
o etében kétoldalu bypo mia, icterus két esetében kétoldalu hyposm1a, anremia 
egy etóben kétoldalu byposmia volt jelen. 

ok kérdés még nyitva van és várja megoldását, azért czélhoz nem 
vezelő fejtegetésekbe és feltevésekbe nem bocsátkoznak. A klinikai észleletek 
folytatása mellett a kórboncztani vizsgálatokra fektetik a fősulyt, mert 
csupán ez utóbbiaktól lehet vámi számos nyílt kérdés megoldását. . 

(j 1. 

A ClII -V S ÉS CHININ-VASTARTALMU BOROKBÓL. 
- KlVONA'r. -

Dr. MATOLCSY MrKLÓs-tól. 

A cbinabor - vinum chinre - minden gyógyszerkönyvben hivatalos ké
szítmény, a melynek készítése abból áll, hogy a china-kérget borban kiáz
tntják, minek folytán a bor tartalmazza a kéreg alkaloidjait, a chinint, chini
dint, cbinchonint stb. A vastartalmu bor (vinum ferri) több gyógyszerkönyv
ben hivatalos gyógyszeri.11 van felvéve, a mely különbözőképen készül : egyrészt 
úgy, hogy a va huzalt vagy vasport borban állani hagyják, másrészt ferrum 
lncticumot vagy fenum citricum amoniatumot borban feloldják. 

A chinabor a chinintől keserü, a vastartalmu bor fémizű, minek követ· 
keztében egyik Kern tartozik a kellemes gyógyszerek közé. 

Va nak adagolá a vérszegényeknél indikált, a chininnek kis adagban való 
, z d 'iw mint keserű anyag a gyomorra ingerlőleg hat és annak functioját 
uöveli. Vér zegényeknél az étvágytalanság gyakran előfordul, tehát kis adag 
cbinin jónak bizonyult. A chinin és vas hasznosságához még hozzájárul alko· 
hol és illato anyag tartalmánál fogva a bor is, a mely kis adagban szintén 
étvá ingerlő. 

'Mindezeket ö szev tve, a chinin- és vastartalmu bort értékes gyógy· 
sz~rnek tekinth tj~k és a m.ely már több külföldi gyógyszerkönyvben vinuro 
chma' f~n:atum nev al~tt. hivatalos készítmény, a melyet úgy állitanak elő'. 
hogy chmmum ferro citncumot édesizű borban feloldanak. Nálunk csak házi 
g ógy zernek van minősitve, mert a készítők a bor chinin- és vastartalmának 
menny~ égéről az orvosnak semmi tájékoztatót nem nyujtanak, így az orvosi 
rendel ben nem lehetett általános á tenni, hanem csak mint pótszer mellé· 
kesen .fordul elő a_ t?bbi felburjánzott vaskülönlegességek között. Czélul tűz· 
tem ln, hogy a chmm- é vastartalmu borban a két fontos alkotórészt meny· 
n • ilecre~ei;i kön.nyen kivehető eljáras al meghatározzam. 

Kiserlete1mhez a használatban levő legjobban elte1jedt hazai készit· 

ményü gyógyborokat szereztem be. A bor vastartalmát térfocratos uton hatá
ro~ta~ meg .~~.on eljárással, a mit a «Gyógyszerészi Közlön;„ l !:J03. 26 ~rn. 
szama1ban , kozoltem. A meghatározást a következőképen végeztem: 

Lemerek 100 gramm bort, azután hozzá adtam fölöslegben kén
hidrogénes vizet, majd annyi ammoniát elegyítünk, hocry a folyadék 
?pen lú~o.s kémhatásu legyen, a mikor is az összes vas feket~ csapadék alak
Jaban vahk le. A laza állományu csapadék összetömöritése végett a folya· 
dékho~ .~astól mentes ammoniumklorid-oldatot öntünk és az egészet enyhén 
~elegitJuk._ Az össz_etömörült csapadékot ezután szűrőre gyűjtjük, gyenge 
kenammonmmos v1zzel kimossuk, híg kénsavban feloldjuk és a szű
rőt vizzel jól kimossuk. Az igy kapott kénsavas oldatból a zavaró kén
hidrogént forralással űzzük ki. E végből a kénsavas oldatot lombikban élén
ken forraljuk mindaddig, mig a távozó vizgőz az ezüstnitrátos papirost már 
többé nem barnitja meg. A forralás egyenletesebbé tétele czi\ljából, úgyszin
tén a kénhidrogén tökéletesebb elűzése végett czélszerü a folyadékba néhány 
darabka kalcit-kristályt vagy vastól mentes fehér márványt tenni. A meleg 
oldatot ezután hamarosan lehűtjük és 1

/ 10 normál káliumpermanganát-oldat
tal megtitráljuk. 

Ezen eljárással különböző chinin- és vastartalmu uorokban a vastarta
lom mennyiségét a következőknek találtam : 

100 gr. bor tartalmaz 0·020 gr. vasat 
0·012 (1 

0·008 (( 
o·oos " 
0·006 (( (( 
nyomokban c1 

A chininnek mennyileges meghatározása már sokkal nagyobb nehézsé
gekbe ütközik, mert a chinin mennyisége szintén kevés, sőt kevesebb mint 
a vasé, azonkívül a bor alkoholt és más anyagokat tartalmaz, melyek min
den ::etheres vagy chloroformos kivonásoknak hátrányára vannak. 

A chinin mennyileges meghatározására a következő eljárást fogom 
követni: 

Chinin tartalmu folyadék 50 cm3 · hez 20 gr. aCl-t adok, azután annyi 
NaOH oldatot csepegtetek, hogy lugos kémhatásu legyen. Azután 20 cm~ 
::ethert öntök hozzá, s azzal többször összerázom. A NaOH-tól kiválott chi
nint az ::ether könnyen és gyorsan oldja. Az ::ethe1· a folyadék tetején össze
gyűlik, ekkor lepipettázok belőle 10 cm 3-t s azt előre lemért üvegcsészében 
elpárologtatom; végül 100 C0 -on kiszáritom és megmérem, a sulyszaporulat 
adja a talált chininum purum mennyiségét. (L. Gyógysz. Közl. 1904. 2- 3.) 

Lényeges, hogy az ::ether se vizet, se alkoholt ne tartalmazzon, mert 
az összerázáskor sok ::etber oldódik a vizben és a kivett rether elpárolgása 
után kevesebb chinint tartalmaz, ezért megolvasztott CaC~al 24 óráig állani 
hagytam, mely a vizet elvonja, azután fractios destillatioval megtisztitottam 
az alkoholtól. 

A chininnek ezen kisózással tett mennyileges meghatározását, a bornál 
annyiban kell változtatni hogy előbb 1/s térfogatra kell bepárolni, a mi
dőn már belőle az alkohoÍ teljesen elillant. Ez idő szerint c ak az eljárá · 
ról referálhatok, mert a borral végzett előzetes kisórleteim nem elegen<lök 
arra, hogy azzal itt beszámolhassak. 

\'ándoi·qyúlés Munkálatai. 
10 
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Ezután áttérek a bor minőségére, a vinum chinm ferratum elöállitásá
hoz használnak : tokaji aszut, malaga, shery, szamorodni és más magaB 
alkohol tartalmu borokat. 

Ezen preparatumokat tekintve arról győz.ődtem m.eg, hogy a :okaji aszú 
éH malaga borral készítettek élvezhető édes iziiek, mig a nem edes borral 
készítettek kesernyések. . 

A gyógyszer ize is fontos, főleg ezen esetben, a midőn ezt legink~bh 
vérszegény, elgyengült egy '1;.ek fogyasztják, a kik bet egségüknél fogva mm
den iránt igen érzékenyek. 

Ezért tekintettel kell lenni a jó izre is, nehogy unszolni kelljen a gyógy-
szer elfogyasztására. 

Végül felemlítem még azt, miszerint ajánlatosnak tartom, hogy a 
gyóg ·szerész készitménye megvizsgálása után a chinin és vas mennyiségét 
az üvegen egy kis signaturán jelezze. 

62. 

ESETEK A GYAKORLATBÓL. 
- KIVONAT. -

Dr. SzJo~KF.RER J ÓZBEF kórházi igazgató főorvostól. 

Aneurysmák. 

Mielőtt orvosi gyakorlatomat megkezdtem, két aneurysmát volt alkal
mam · szlelni; egyiket kórházban, hol térdalji ütér daganat miatt az arteria 
cruralis a Pouparl szalag alatt leköttetett, ez esetben a lekötés miatt az 
egész alsó végtag elüszkösödvén az egyén meghalt; a második egy nagy 
gyakorlattal bíró orvos magángyakorlatában szintén anaurys. ~rtfü. poplitre-et, 
mely esetben a beteg műtétnek absolute magát alávetni nem ake.rván, az 
ütér-dag ké őbb megr pedt és az illető elvérzett. 

vezetésem alatt álló nagykanizsai közkórházban észlelt esetek: 
I. Eset. B. L 35 éves, r. k. olmützi köszörűs 1886. évi novemberben 

balczombjának közepén lévő két férfi ökölnyi daganattal vétetett fel , mely 
hullámzást nem mutatott, hanem sajátszerű , más daganatoknál nem észlelt 
r~galma p1;1há tapintatu volt, rajta sem lüktetést, sem stetoscoppal surro
g~ t é zlelm nem lehetett. Előzménykép annyit említett, hogy mintegy két 
bonappal az előtt munkája közben nagy késsel a kérdéses helyen megszurta 
i;nagát vél~tl~nül, a szurási seb nem tulságosan vérzett és egy vidéki or~os 
alte.l .~gy .. o.~tes el, bevarratván pár nap alatt gyógyult úgy, hogy ő mint van
dor koszorus tovabb vándorolva kenyerét megkereste. L assankint a kérdéses 
~elye~ d.a~a~ást vett é zre, mely lassan ugyan, de folyton nőtt, fájni kezdett 
s utobb1 idoben <1kelésé)) -nek nevezett daganata a fentemlitett mekkoraságra 
nőve kiállhatatlan fájdalmak mellett járásában gátolta és így felvétette ma
gát a kórházba. 

~zet~s viz~gálat mellett minthogy mint emlitém sem Mktetést sem 
~rro~ast kiv~nm nem lehetett, azt hittem, hogy valamely mély, a csont
har~aról megmdult tályoggal van dolgom, e mellett látszott bizonyítani az 
egy n nagyon cachectikus kinézése mellett azon körülmény is, hogy a daga-
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nat felett a bőr vörösen el volt szinesedve és szélein lob-gátszerü keménycA 
tapintatu volt. Hőmérséke 38·8° volt. 

Minthogy azon időben a kórházban még segédorvos nem volt, a műté
tet vagyis a daganat megnyitását egyedül kezdtem meg. Megvallom inkább 
elővigyázatból, mint a tárgyilagos lelet által indittatva, a tályognak vélt da
ganatot Esmarch csőnek odakészitése mellett rétegenkint haladva szándé
koztam megnyitni; egyszerre erős üteres vérzés mellett sötét fekete véralva
dék tolult elő ; rögtön tudtam mivel van dolgom. Az Esmarch csövet a 
cruralisra alkalmazni egy pillanat műve volt. Azonnal kérettem dr. Blau S. 
kartársamat, kinek segédkezése mellett azon időben műtéteimet végezni 
szoktam. 

Ennek azonnali megérkeztével az aneurysma felett a cruralist felkeres
tem és lefolyását követve azt közvetlenül az arteria profunda femoris alatt 
két helyütt alá kötöttem. Az Esmarch cső levételével semmi féle vérzés nem 
mutatkozott. Negyednapra az ütérdaganatot kiürítettem, a mikor is roppant 
nagy mennyiségű véralvadék távolodott eL 

A gyógyulás két hónapnál több időt vett igénybe, de nagyobb zavar 
nélkül teljes volt, az egyén teljes munkaképességét visszanyerve távozott. 

II. Eset. H. J. tilosi, somogymegyei 64 éves földműves vadorzás köz-
ben apró, kölesnyi madárseréttel inakásáján lövetett meg. . 

Baját kezdetben nem sok figyelemre méltatta, de alszára folyton fáJt, 
mig térdhajlásában fájdalmas diónyi daganatot vett észre, mely mindig nőtt 
és mintegy három hónap alatt férfi ökölnyi nagyságra nőtt. Minthogy fájdal
mai tűrhetetlenek kezdtek lenni, a kórházban keresett segélyt. Daganata az 
aneurysma minden tünetét mutatta. A kórházban 1894 .. évi julius hó 27 -.én 
végeztem a mfitétet, az art. cruralist kötöttem le az artena profunda eredes~ 
alatt. Az aneurysmát nem ürítettem ki. Pár nap mulva az ~lsz~~ elhalás1 
tünetei mutatkoztak roppant nagy fájdalmak mellett. Amputahót aJanlotta~, 
de a beteg ebbe semmi szin alatt sem egyezett, hanem ~ugusztus ~6 -án féh.g 
üszkösödő végtaggal haza távozot~; de ~któber 7-én ~elJeS~n„ elhal~, mumi
ficalt alsó végtaggal ismét a kórhazba vetette fel magat, m1don a terd felett 

amputáltam. . . · 899 · · · ·1· 
III. Eset. B. J. 17 éves, r. k. zalakozmadombJal kocsis 1 . ev1 apn i 

23-án jobb oldali két ökölnyi csípőízület kör~li tályo~gal , hoza~ott ~ k.ó~
házba. Ezen tályogját, mely ~ hideg t~lyo~ mmden. t~neteve~ b1;t, apn~1s 
30·án felnyitottam egész hosszaban, a mikor 1~ czomb1~ul~te eleg e~n.~k la.~
szott. Hogy a tályog hogyan jött létre nem tud.Ja, de eloadJa, bo~y korulbe~~l 
egy évvel az előtt szénás szekér tetejéről a f?ldre ~uhant, ~ikor far~áJ~t 
igen megütötte, de ez ütődés szerinte lassankmt kovetkezmen~~k. nel~ul 
elmult. Fölvétele előtt mintegy két hónappal jobb lába kezdett faJill, azota 

sántít. - t' 't h 
Midőn a periarticularis tályogot a gluteusoknak l o. cen ime .er .?sszu-

ságban történt rétegenkint való részint átvágása, ré~z.m~ to~pa~ UJJU~kal 
való szétprooparálása után megnyitottam, nn.gymenn1isegu hig, .t~~·mel~kes 
és czafatokkal kevert geny ürült ki. Kiürítése után UJJami;nal. az izulet alla
potáról meggyőződést szerzendő, az egész űrt köröskörül kitapmtottam,. akk~r 
az ür alsó falán kivül lévő dagadásra találtam, n;iely a trochente.r maJor e, 
tub · · h" k ·· „tt lt és lüktetett · első pillanatra azt hittem. bog} er ossis isc n ozo vo ', . .. "l · t · t · t eg 
üteret tapintok de jobban megvizsgálva es k1vulro . !s u. ana ap~n ~a,. m -
győződtem, hogy, egy a két csont között lévő ludto.1asny1, az elobb1 talyog-

10* 
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tól külön álló daganat, mely lüktet, és ha a crmalist a Poupart szalag alatt 
1 nyomom, nem lüktet, tehát egy mély aneurysmával van dolgom. 

A mütétről hallani sem akart. Megnyitott tályogját naponta magam 
kötözt m, hogy aneurysmáját folyton szem előtt tartsam, őt ily alkalmakkal 
folyton biztatva a mütétre, főleg midőn az folyton és szemmel láthatólag nőtt 
is mindig a megreperlés és elvérzés veszélyével rettegtetett; de arra semmi
kép sem volt rábírható. Hogy netáni elvérzésének lehetőleg elejét vegyem 
n,z E.~march cső éjjel·nappal mindig éjjeli szekrényén volt, hogy kéznél le
gyen. Junius G-án éjjel három órako1· felvertek azzal a hirrel, hogy a kérdé
ses beteg nag}'On vérzik, rögtön a kórházba érve, melynek közelében lakom, 
az Esmarclznl kellőkép alkalmazva találtam és dr. Szabó és dr. Rácz orvosok 
segélyével a műtét kiviteléhez kezdtem, mibe a beteg most már nemcsak 
beleegyezett, hanem azt kérte is. A műtétet a beteg nagy vérvesztése miatti 
gyeng •ségére való tekintetből fél narcosisban végeztem. 

Minthogy nem tudhattam, hogy a cruralis mely ágának aneurysmájáról 
lehet szó, a műtétet akkép végeztem, hogy a cruralist a Pouport szalag alatt 
felkeresve annak egész menetét kikészítettem egész az a1·t. profunda femori
sig; midőn ez utóbbit kisérletkép ujjaim közzé csíptem (teljesen ki volt 
pr_mparálva), az Esmarc/i csövet megoldottam, a vérzés meg volt szünve, a 
mmt a profundát ujjaim közül kieresztettem a vérzés rögtön megindult nagy 
erővel azon iirből, mely a tályogmegnyitás által keletkezett, tehát az ütérdag, 
mely a profunda femoris valamelyik ágából, mindenek szerint a circumflexa 
femorisból indult ki, a tályogürbe tört bele. A profunda femoris arteriat két 
he_~yütt lek~_tö.ttem, de át ne~ vágtam. Lekötés után a vérzés teljesen meg
szunt; az uterdaganatból tobb nap alatt lassankint a véralvadék kiürült. 
tánkezel~s juli~s 22-~ig végeztetett, mikor a beteg tetemesen javult ugyan, 

de tályogu~e m~~ ~gesze.n. be ~em gyóg_yult és arról a szándékáról, hogy 
val~me~y kenes furdoben en el vegleges gyógyulását, lebeszélhető nem lévén, 
a korhazat elhagyta ; további sorsáról semmit sem tudhattam meg. 

. IV. E~et. B. K. 16 éves, r. k. nagykanizsai hentestanuló balkönyök· 
haJlás~an ~áték közben felületes szurást szenvedett el, abból három' hét 
alatt ~~?ny1 aneurysma képződött, mely szüleinél való lakásán szerencsére 
nem e11el repedt meg. Oda hívatván, őt kellő kötéssel ellátva kórházba vitet
t~?1· hol a könyökhajlási üteret dr. Rácz városi orvos segédkezése mellett 
kozvetlen az aneury_sma felett alákötöttem 1899 julius hó 26-án. Augusz
t~ 6-á? tete~esen Jav~ltan ha~yta el a kórházat, atyja házához magánkeze
lesbe t~vozvan, hol tel.ie~en, mmden káros következmény nélkül gyógyult. 

\ · E et. . r . 4 eves, somogyboglyai hegyi lakos jobb lapöczkájának 
bel szé.l_én lévő gyer~ekfőny~ ~agy daganattal hozatott a kórházba, mely rop
pant .faJdalmakkal es fulladas1 rohamokkal járt. Tapintásra hullámzás nern 
volt eszle;hető'. ~em l~ktetés, sem_ stetoscoppal surrogás kivehető nem volt, 
~a.nem ~oY SaJat~zer~, le nem. uható puhás rugalmas tapintást észleltem 
IaJta, mmt __ az el„o sz.am alatt leirt köszörűs aneurysmájánál találtam és ez 
egye~en :?1;1etbol diagn~s~izáltam az aneurysmát egyebek kizárásával. t pro~~mutetet d~'. Szabo es dr. Jiayer orvosok segédkezése mellett végez-
em, ;1úJe~entve elői-e, hogy a daganatot aneurysmának tartom, mely vagy az 
ar~na _cucum~exa scapi:lreból, vagy esetleg bordaközti ütérböl ered. A beteg 
baJanak .~redetere se?1nnt sem tudott mondani, de tályogját, mint ö nevezte, 
~~vetlen~l felvág~t?1 akarta, mert borzasztó kínokat okozott neki. Rétegen
kmt valo prroparala a mellett egyszerre a daganat tokja kékes színnel tünt 

11!) 

elő; me.?nyitásk?r vér és véralvadék bugyi:mt ki; minthogy az egyén na yon 
legyeng~lt volt .es megvallom a k.i~ndulási ütér feltalálásában nem biz1am, 
daganatan~k e~.eg ~astag falu tokJat a hol megnyitottam volna és a felett az 
1zo_mzatot ~s bort os.sz~~~rrtam: A beteg fe lesége óhajára, kit férje állapotának 
tel3es remen~tele~segerol felv1lágositottam, a kórházból hazavitette magát 
hol nem sokara krmult. ' 

63. 

A BTATIKAI É S ANGOLKÓHOS LUDTAT1P Ú.J GYÓGYJ\IÓD.TA 
INMÜTÉTEKKEL. 

- KJVONAT. -

Dr. H~~VESI IMRE tanársegécltől. 

A ludtalp összetett idomtalanság, melynek alkotó elemei : az utóláb 
talpi hajlit~sa és borin1ása, az előláb háti hajlitása és távolítása. A kifejlett 
ludtalp tehat pes fl.exus, pronatus, refl.exus, abductus. Eddig is tétettek kisér
letek és ajánlatok a gyógyításra inröviditésekkel és inátültetéssel. Ezek azon
ban csupán egyes alkotó tényezők ellen irányultak s azért azokat vagy elég
teleneknek, vagy - mint a Bardenheuer által ajánlott m. tib. post. áttételét 
a m. tib. ant.·ra - egyenesen károsaknak kell tartanom. Magam eddigelé 
négy sulyos esetben következőleg jártam el. 

A láb erőszakos redressement utján való teljes mobilizálása után, 
mikor a keringési zavar, duzzanat jórészt megszűnt, először az Achillesinnt 
plasztikusan megnyujtottam, miután belőle a m. soleushoz tartozó részt el
hasitottam. Most a m. tib. posticus inát erősen megrövidítettem és a m. 
soleus-szal megerősítettem. E műveletek már az utóláb háti hajlitását, a láb 
hanyintását és az előláb közelítését eredményezik. 

A műtét másik része a m. tib. ant. inának áthelyezése a sajkacsontra 
egy a csontban furt csatornán át, mit Müller E. ajánlott a ludtalp kezelésére. 
Az izom így felemeli a ledőlt lábboltozatot és azt felemelve tartja. E felada
tában támogatni akarván, még az alszáron a m. tib. anticusra teljesen áthe
lyeztem a m. ext- hall. longus inát, ennek környi csonkját pedig a m. ext. 
dig. communisra ültettem át felhágólag. 

Az eljárás eszméje az, hogy a mobilizált ludtalp minden egyes ténye
zője ellenében, miután az idomtala.nság passive kiegyenlitetett, annyi tevé
keny izomerőt állitsak, a mennyi csak előnyösen erre felhasználható. Káro
san ható izomhatásokat kikapcsolok, kedvezőket megerősitek, rövidítéssel 
vagy tapadáspont áttétellel fokozok. Ez az eljárás mindenesetre logikus, 
mert a deformitás kezdetét a rendes lábboltozatot fentartó izmok elégtelen
sége, ellazulása vezeti be. A visszaeséstől is csak kellő izomműködés óvhat_ 

Bemutatom az operált betegek lábairól készült gipsz- és koromlenyo
m~tokat, valamint fényképeket a műtét előtt és utá~. ~gy beteget szin~én 
modomban van bemutatni, kinél a legnagyobbfoku, rogzitett ludtalp annyira 
fájdalmas volt, hogy járásra teljesen képtelenll:é tette! s.őt .~rintést sem türt. 
~zen beteget a sebgyógyulás után 3- 4 ?ó~ap1g mez1tlab }aratta~ , hogy _az 
1~omzat teherviselő képességét sulyos probanak v~s~e_m ala. A pro~at, a 1?-1~t 
l~tni tetszik, fényesen állotta ki. Külön be~ kb. felevig ludtalpbetetes. cz1p?t 
viseltetek. Az egész eljárás mindkét oldali legsulyosabl> ludtalp eseteu ahg 
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három hónapot v sz igénybe, a mikor a beteget már nyugodtan elbocsátba
tom. Ez az eredmény annál íigyelemreméltóbb, mert orthoprodiai eljárások
Jrnl - jóllehet ezek óriási kitartást, türelmet, fáradságot és roppant bosszu 
időt igényelnek - ennyit évek alatt, vagy soha sem érhetnénk el. 

64. 

VITi ~c+HAH0)60TT DONGALÁB ÚJ GYÓGYMÓDJA 
INELTOLÁSSAL. 

- KIVONAT. -

Dr. HEVESI r~mE tanársegédtől. 

Mindenki előtt ismeretes, hogy nagyobbfoku dongaláb kezelése a gyer· 
mekkorban is, ha csak nem azonnal a születés után kezdetik meg, mennyi 
nehézségbe ütközik. A legmodernebb kezelési módszerek mellett is a szoro· 
sabb orvosi kezelés egy évet, a felügyelet 2- 3 évet igényel, ha a vissza
esést ki akarjuk kerülni. Erre csak akkor van már remény, ha a beteg korri· 
gált lábát cselekvőleg pronatio-ba és abductio-ba hozhatja, vagyis, ha a 
recidívát előidéző erők ellen elégséges izomerővel rendelkezik. Addig is a 
kijavított állás fentartása sok bajjal jár. Tapasz-, gipsz-, keményitő-, vízüveg 
tb. kötések, dongalábsinek, talpak, czipők, ruganyos szalagok egész soka· 

sága képezte eddig fegyvertárunkat e küzdelemben. A ba.rbár csontműtétek
ről szólani sem akarok. (Páduában még tavaly is láttam apró gyermekek 
dongalábánál ugrócsontkiirtásokat.) Én azt hiszem, hogy oly módszerről van 
szerencsém beszámolni a szakosztálynak, mely ' mindezen gondoktól felment 
bennünket. l\önnyüvé teszi a correctio rögzítését és megóv a visszaeséstől. 

A corrigált állás fixálása gyermekeknél nehéz, mert a láb a kötésekben 
elfordul, miért azokat folytonosan cserélni kell. 

Az én mód zerem abban áll, hogy a lábszáron és a láb külső szélén 
magán a csontvázon két fixpontot keresek, ezek között izominat feszitek ki'. 
m~ly az áll.~ ~ tevékenyer; és biztosan megtartja. Hogy mi legyen ez az izom· 
e~o: a~·ra hud.e .es d~nga~ab eseténél jöttem rá, midőn a külső lábszél eme· 
le~et es táyohtasát ugy ertem el, hogy a m. peroneus brevist a külső boka 
~le ficzai;i:i.1tottam és e.rő ·e~ ,megröviditettem. Az esetről vett fényképeket van 
zere?cs~m bemutatm. Vilagrahozott dongalábnál inátültetéseket java olt 

Vi;ilpms 1. , ha ~nnak oha. magzatéleti hüdés. A kivitel azonban egészen más, 
mmt. az :n. ~od zeremnel, nevezetesen a m. ext. dig. comm. és a peron. 
brev1 ,eros1tese valamely zomszédos in szeletének átültetésével. 
. En a~oi;ibai;i egysze.~·ü.b~n.e~ és hatásosabbnak tartom a rövid szárkapocs· 
izom .~l!o~a. at e megrov1d1teset, esetleg a m. peron. longus-szal történt 
i:1egerősite .~~~l, mert e~ a legkedvezőbb irányu izomerőt szolgáltatja. Hullá· 
l,on rr;ieggyozodtem a~·~l,. ~ogy a.z így elért hatás kiadósabb, mint pl. a m. 
ext. d~g. comm. megr?v1ditese utJán. Annál inkább a dongalábnál, hol a m. 
ext. dig. comm. befele el van tolódva s tartó szalagja meglazulva. A bemn· 
tato~ beteg a le~nagyobb foku kétoldali dongalábbal birt. Egyiket mindjárt 
Acblll steno~omia, apo~e~rotomia és rendressement en étappes után a Jeirt 
módon operalt~m , a mas1ka~ ~gyelőre ~ötésekkel túlkorrigált állásba rögzi· 
~ t~em. Hat h~t . mnlva a kotesek levetelekor az operált jobb láb a helye 
alla ban magatol megmaradt, míg a másik mindjárt varus·állásba esett, a 

mint a bemutatott fényképeken látható. Ekkor a bal lábat is openUtam s 
jelenleg, a mint látni méltóztatnak, a lábak állása tökéletesen helyes. ' 

. „ Az egész kezelés két hónapot sem vesz igénybe ; a beteget közönséges 
cz1povel nyugodtan elengr.dhetjük. 

Két hó és két év között nagy a külömbség; különösen kórházban nye-
reség az, ha helylyel és idővel takarékoskodhatunk. . 

A bemutatott hetegnél fennállott kétoldali nagyfolm genu recurvatu
mot a hajlitó izmok, mm. biceps femoris, senitendinosus és semimembrn
nosus inainak erős megröviditésével kezeltem. 

lnátfütetések élettani hatásának <lemonstrálása. 

Végül az inátültetések kiváló hasznának demonstrálására van szeren
csém egy 18 éves leányt bemutatni, kinél 11 év óta, diphtheria után fellépett 
bemiplegia spastica állott fen. Pes varo-equinus spasticus, görcsös térd- és 
adductor-zsugor, a bal felső végtagon görcsös hajlitási zsugor a kézen és 
ujjakon, továbbá görcsös borintásos zsugor volt jelen, a mint a bemutatott 
fényképek feltüntetik. Járni nem tudott, csak bottal vánszorgott, bal kezét 
nem használhatta. Athetosisos mozgások a hüdött tagokon. 

Igen komplikált inátültetéseket végeztem az alszárizomzaton, hol tel
jesen és félig degenei·ált izmokat is találtam. Hasonléan az alkaron, hol az 
összes hajlító inakat egyenkint elfeleztem, az inak felét a membrano in
terossea résein át a megfelelő feszitő inakra ültettem át. A m. pronator-teros
ből Tubby módjára supinatort csináltam. 

E műveletek által nemcsak bizonyos középállásokat értem el, hítnem 
méltóztatnak látni, hogy a kisasszony minden irányu mozgásokat szabatosan 
végez. Görcsöknek nyoma sincs. Könnyedén jár. A czombizomzat görcse 
magától megszűnt, a miből következtetni lehet, hogy itt csak másodlagos, 
refiexspasmusok voltak jelen, mig az alszár izmainak ideg!::{óczai részint a, 
mellső szarvakban, részint magasabban meg voltak betegedve. 

65. 

ADALÉKOK AZ ODONTHEL SZÖVETI SZERKEiETÉIIEZ ItR 
FEJLÖD:Hl8ÉHl:!JZ. 

- KIVONAT. -

Dr. RUDAS GERŐ egyetemi m. tanártól. 

Előadó a Cynocephalus zápfogából származó . ~.siszol~tot demonstrál, 
melynek gyökere legnagyobbrészt Odonthellel van k1toltve eR. magasan be!e· 
nyulik a pulpa ürébe. Ennek az Odonth~lnok az ala~ele~ei ~aga a maJd· 
nem elváltozatlan pulpaszövet, m elynek mtercellulans allomanya el van 
csontosodva. 

Szerző nézete szerint az elcsontosodás a szövet alakelemek alakjának 
megtartása mellett akként történik, hogy itt az elcson~osodás lassan ~e~ 
végbe, ellenkezőleg a normális csontképző?és alak~.lememek elcs?nto odasa
n~l; és ennek alapján mondja a lassan vegbem~no ~.lc~on~? ~da t patholo
g1kusnak. Hasonlóképen magyarázza meg szerzo a külombozo alaku csont-
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lacunák képződé ét, melyeknek legkiválóbb és legfeltünőbb képviselőit ti 

fogak cemcntumában lehet találni. A fog cementum szövetének az alakulását, 
a melyet az elcsontosodás la subb vagy gyorsabb menetele tesz annyira kü
lömbözővó, olyan jellegzetes szerző szerint, hogy a fog cementumából egye
dül föl lehet ismerni az állatfajt, a melyhez a fog tartozik. 

Egy má ik készitménynyel előadó az Odonthel egy fejlődés i alakját 
demonstrálja. 

66. 

A HJIElTM NO TJ ÁRNAK, :;_\[INT HASHA.JTÓ 
ER'l'ÉKJ~RÖL. 

KIVONAT. -

Dr. JAKABIIÁZY ZsIGMOND-tól.* 

• 
SZERNEK AJ, 

Az «Erdélyi Múzeum Egylet» orvos-természettudományi szakosztályá
nak 1902. évi márczius hó 22-én tartott orvosi szakülésén a chinai és euró
pai rheumra vonatkozó összQhasonlitó vizsgálatai eredményeképpen arról 
számolt be, hogy a chinai rheumot az ú. n. rheum nostrástól nem min · 
d n esetben lehet biztonsággal megkülömböztetni, mivel a chinai rheumra 
jellegzete nek tartott csillagos-góczokat, az Európában termelt rheumfajok 
gyöktörzsében is nngy számmal föltaláljuk s hogy eddig e góczokat az európai 
rheumban nem találták, annak vagy fölületes vizsgálás, vagy pedig az volt 
az oklt, hogy az európai rheumból nem gyöktörzset, hanem gyökereket vizs
gáltak. gyancsak ez előadásában azt is kimutatta, hogy a rheum porá
nak er_edetére vonatkoz~lag még nagyobb tájékozatlanságban vagyunk, a 
mennyiben sem a por szme, sem a chinai rheumnak nagyobb oxálsavas-mész 
' A ~i ebb ~em · n.yitő tartalma n~m nyujt biztos támpontot a megkülömböz· 
te~c'sre, mar pedig, ha megfigyeljük a gyógyszerkereskedők árjegyzékét, ön· 
kenyte~.e~ gondolnunk k?ll arra, hogy az európai rheum porát, chinai rheum 
pora koze keverve hozzak forgalomba s e miatt van az, hogy a chinai rheum 
porána,~ az ára a gyö~törzs ~rának csak 1 /s-át teszi ki, mig az európai rheum 
pora ketszer ol) an draga, mmt a gyöktörzsé. 

gyöktörzs liató részének mennyileges meghatározásánál pedig azt 
tap~. ztalta'. bog;: az ép gyöktörzs hatórészeinek mennyiségében sokkal kisebb 
az mgadozas, mmt a por hatórészeinek mennyiségében. 

z ~mlitett ~lőadás óta több európai rheum darabot (részint anglicu· 
mot, ré, zmt aus_tnacum~t) vizsgált meg a ható alkatrész mennyiségére vo· 
n.~tkozolag · e v1z gá~ata~ azt mutatták, hogy az erőtelj esebb európai gyök
tor~ ~~r~bok . h~t~re~~em~k a ~ennyiség~ a .. ch~nai i·heum hatórészeinek 
fel t.. ot s re z.et 1~ ~iteszik. A feJletlen, alig UJJny1 vastag gyökérdarabok, -
a ~il en a_z e~ropa1bol legtöbb van forgalomban különösen az erősebben 
hat? emodmb.ol ~s chrysophánsavból sokkal kevesebbet tartalmaz, úgy, hogy 
e re zek a ch.m~1 rheumban foglaltnak csak 1/0-ét- 1/s át teszik ki. 

Az Europaban termelt rbeum-fajok tartalmazzák mindazon hatórésze· 
ket, <t melyek „ .ér~~essé teszik a chinait, csakhogy, mig a chinaiból az 

w ng-Barr eloálhta 1 módszerével 50/o, az ő módosítása szerint 9-10°,o 

„ ~[egj e l ent az E1d. )lúz. E gyl. Ol'l'.-tenu . szako sztályának «Értesitőjé1·ben. 
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oxymethylantrachinon nyerhető, addig a fej lettebb európai darabokból csak 
31/2 %, illetőleg 5- 70/o kapható. 

A rheum hatórészei mindenikének van erősebb, gyengébb hashajtó 
bat~sa és így természetesen ez alkatrészeket tartalmazó rheum nostrasnak 
is. Osszefoglalva a hatás fokára vonatkozó vizsgálatai eredményét, az mond
ható, hogy a chinai rheum pora átlag kétszer olyan hatásos, mint a nostrasé, 
mig a chinai rheum porából egy kutyának, pro kilo test sulyra 0·06- 0·07 gr. 
volt szükséges, mint legkisebb adag a laxans hatás előidézésére, addig a 
rheum anglicumból 0·12 gr„ az austriacumból 0 · 17 gr. okozott hasmenést . 

A rheum nostrasból előállitotta hatórészek közül legerősebb hatásu az 
emodin, a melyből pro kilo 0·003- 0·007 gr. okoz a bevétel után 5- 7 óra 
mulva hig székelést; 

a chrysophansavból 0·02 gr. ; 
a frangulasavból o·o5 gr.; 
a pseudofrangulin és pseudo emodin-keverékéből o·06-0·08 gr. ; 
a kettős glycosidákból pedig majdnem annyi szükséges a hittás előidé

zésére, mint a rheum porából. 
Megemlítendő, hogy embernél jóval kisebb adag elegendő pl. az emo

dinból 20 cgr„ a chrysophansavból 35 cgr. laxans hatásu. 
Tekintettel vizsgálatai azon eredményére, hogy az európai rheum 

gyöktörzsének porát, a chinai rheum porától nem tudjuk biztosan megkü
lömböztetni és tekintettel arra, hogy a fejlettebb és így a chinaival inkább 
összetéveszthető európai gyöktörzs-darabok hatása csak kissé gyengébb a 
a chinai rheum hatásánál, czélszerünek látja az amugyis könnyen porrá 
zuzható drognak csak egészben való beszerzé. ét megengedni, a mi legalább 
a majdnem hatástalan, fejletlen gyökerek porának közbekeverésétől men
tene meg. 

67 . 

A KIZÁl~T SÉRVEKBÖT.J. 

Dr. BORBÉLY SAMU-tói. 

A kizárt sérvek főveszélye a septikus intoxicatio. Nagyon természetes, 
hogy ezen veszély nő a kizáródás i~őta1:tamával s„ f~kozódik ~kk~r, h~ .11 

kizárt bélkacs mái' gangreneskált. Az ily vis~ony~k ko~ott_ ker~sztt~l vitt I?-utet 
nem csak a már többé-kevésbé fennálló septikus mtoxicat10 miatt is veszelyes, 
hanem nagy veszély az is, hogy oly, a fertőzéssel sz.embe~. into~~ran szerv, 
mint a peritoneummal bevont béllel dolgozunk, a mar legt.obb.s~or phlegmo
nosusan megváltozott szövetek között, e mellett azon ~erm?es~ za:ar, mely 
a kizáródáshoz vezető kacsban van, ezen kacsnak elvaltozasai mmd olyan 
jelenségek, melyekkel a mű tőnek egy primrer resectio végzésénél számol ni }rnll. 

Mert a gangrenosus sérvműtétek ~lve az, horoi: az elhalt vagy elhalo~~n 
lévő bél kiküszöbölésével úgy szüntessuk m~g a beltractus passage za~a~a.~, 
hogy a bélhuzamban magában meggyűlt toxikus anya.gok gy?rs l~ve.zetcs~rol 
is gondoskodva legyen s e mellett a mái· meglevő ~ept1~us .i:nergez~s is ~ovab.b 
fejlődésében ne csak meggátoltassék, hanem az igy lefre3ott elvaltozasok is 
coupirozva, legyőzve legyenek. . , . , 

Első tekintetre az anu's prreternaturahs latszik legalkalmasa~bnak, hogy 
czélunkat l ehető gyorsan elérjük. Azonban az anus prreternaturahs nem csak 
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hogy időleges, tünc~i javulá8t a~, _de tö~b ~minens. v~szélyt i~ rejt „U:rtgába~. 
lgy, hoO'y ne is emhtsem a defmitiv gyogyitást czelzo masod1k n;iutet vesze
ly 't, ha a bélsipoly a duodenumhoz közel álló. k~cson lesz __ felte.ve_, a. be~eg 
könnyen az imanitio áldozata lesz, vagy ha a belsar a seb kornyeket fertoz1, 
mely sokszor, daczára a legrigorosusabb sebkezelésnek, megtörténik_, akkor 
kiterjedt phlegmonok jöhetnek létre, ez a fertőzés oly fokuvá válhatik, hogy 
nem egyszer a nagy edények thrombotisálásához vezetnek. 

Ezek elkerülését czélozza a primrer bélresectio, s bár az aseptikus rora 
tág teret adott a sebészi beavatkozásoknak, különösen a hasűri sebészetet 
vitte elő hihetetlen gyorsasággal, mégis a Kocher 1877 novemberében először/ 
majd Czerny** által 1 78-ban sikerrel végzett ily indicatión műtétek ered
ményei nagy hullámzásokat mutatnak s talán ezért van az, hogy a ganwrnD:o
sns sérvek mikénti kezelésének kérdése ma is vita tárgya lehet. Mikulicz 
1902-ig tiz év alatt 20 ilyen primrer bélcsonkolást végzett, ezekből 11 halál, 
(Roth e) A. vo1t B ergmann Rigában 1896-tól 1901-i_g 43 incarc. herniánál 
végzett primrer csonkolást s ezekből 37 ·21 O/o gyógyul. En, 1899 második felé
től maig tizenhat gangrenosus sérvet operáltam, ezekből 14 betegnél elsőd
leges bélcsonkolást végeztem s az így műtött betegeimből elvesztettem egyet, 
tehát az én általam elért halálozási százalék hét. 

Ezen kiváló szerencse, mely műtéteimet kísérte, engedteti meg nekem azt, 
hogy a t. szakosztály előtt elmondjam azon vezérelveket, a melyeket bélcson
kolásaimnál követtem. A sebzés keresztül vitelénél főtörekvésem az volt, hogy 
a tovább fertőzést meggátolni tudjam, ép ezért szigoruan őrködtem, hogy a 
külömböző rétegek váladéka vagy productuma a már meglévő sebzést ne fer
tőzhesse, így szorgos hydrophil kitöméssel védtem a sérvviz sebbe való ömlését, 
mttjd ennek kiboc ·áj tása után a sebnek a gangrenosus szervvel való érintke
z; ét. Ezek mellett igen óvakodtunk attól, hogy a sebet vagy sérvtartalmat 
ujjainkkal érint ük, lehetőleg folyton eszközzel és sohasem ujjal dolgoztunk, 
egy e zköz - újabb csirtalanitás nélkül - csak egyszer, egy czélra lett fel
használva. Előhaladva annyira, hogy az üszkös rész szabadon van, akkor az 
ös ze tömeszeket eltávolitjuk, az egész sebet antiseptikus oldattal kimossuk 
~ gyöng antiseptiku oldatba mártott hydrophil törlőkkel újból kitömeszel
JÜk . . gangrenosus bél ublimatoldatba mártott, több rétegü hydrophil tör
lőbc JŐ. oha em próbáltam az ép bélrészletet a szorulat meglazítása nélkül 
előhuzni. A: zorulatot pedig sohasem belülről kifelé , hanem kivülről befelé 
haladva nyitottam meg. A bélkacs előhuzását .úgy eszközöltem, hogy vastag 
~!d~opbil rétegbe t~karva vontam ki a belet, ez alatt a segéd újabb hydrophil
torlőket helyez a kihuzott bélka.cs alá. Az ép bélkacs lehető nagy terjedelem
ben_i lő~uzá a után, meghatároztam azt, hogy az oda és elvezető kacson, a 
kenngési. z~v.ar l~tha~? j~lei meddig terjednek s ennek megállapítása után 
ezek ha~_a.ratol par UJJnyn·a ~elfelé, illetől eg lefelé a bélcsipőket feltettem, 
naf?Yon ugyelve '.Lrra, hogy a fogó csak is az elzárandó belet fogja s a mesen
t numra a legk1 ebb nyomást se gyakorolva. A fodor, lényegében, Kocher 

. * Lá d Koche1· „ .. Zur _Methode der Din-mresection bei eingeklemmter gangr. 
Stermc. ~entralblatt ~ur Chirurg: 1 80. Ugyszintén a Correspondenzblatt für schw. 
.\ crzte 1, ' · évfolyamaban, valamrnt rövid referatumban a Bull de la suisse rom11nde 
1 ·~o májuBi Hzám:í.ban. · 

11 ". • arlrn: 33 Darmresection aus der chir. Klinik des Herrn Prof. Kocher in 
llPrn. Deu sd1e Zeitschrift f . C'hir. XXXII. 189 l. 

** C~ct·ny: Znr Darmresection. Berliner klin. \ Vochenscluift, 18 0. 45. 
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szerinti lekötése után a bél elhatároló metszését végeztem, tehát oly helyen 
történt ez, hol keringési zavar szemmel láthatólag nem volt, tehát ép bélben. 
Ezután ha az odavezető kacson az látszott, hogy nagy mennyiségü váladékkal 
telt, akkor az összes képletek rigorosus separálása után, az odavezető kacs 
bélcsipőjét levéve, külön e czélra csirtalanitott fémtartályba a béltartalmat 
óvatosan kibocsájtom, ennek megtörténte után a bélcsipőt újból felteszem R 

nem csak a csonkot, hanem az egész sebet langyos antiseptikus oldattal bősé
gesen kimosom. A csonkok a.proximatiója után a belek egyesitése következik. 
igen ügyelve arra, hogy egy tűvel csak egy öltést tegyek, továbbá, hogy a 
tűbe csak akkora selyem legyen behuzva, mely egy varratra épen elég, n. 
maradék selyem azonnal levágódik. 

Bár sokak statisztikájából (Réczey) az tűnik ki, hogy a Murphy-gomb 
ily esetekben kiválóan beválik s bár magam is előszeretettel használom más 
gyomor-bélműtéteimnél a Murphy-gombot, mégis ily irányu beavatkozásaim
nál elhagytam azért, hogy a csonkolt és varrott bélkacs repositiója sokkal 
könnyebben, simábban megy kisebb kapui megnyitás mellett is. 

Az egyesités bevégzése, átvizsgálása után az egész képletet újból anti
septikus oldattal lemosom, majd normal meleg vízzel leöblitem s a képletet 
reponalom. Most a tömlő ellátása s a herniotomia teljes befejezése következik. 

A műtét befejezését követő nehány óra az, midőn a fertőző mérgezés 
által teremtett állapot sanalását kell végeznünk. A műtéttel a fertőzés kiindu
lási pontját, annak, hogy úgy mondjam, melegágyát szüntettü~ meg csupá~. 
Nem akarom a t. Szakosztály szives türelmét okadatolásokkal igénybe venm, 
csupán azt mondom, hogy a kizáródás folyamata alatt producalt mérgek a 
vesék sulyos bánialmazottságát okozzá_k, ~lyan~zerü ~lvá!tozá~_ok lé~.n~~ fel 
a vesékben, mint a minőket gyógyszen mergezesek utan eszlelunk. Fo torek
vésem volt tehát az, hogy a diuresist fentartsam s le~etől~g fo~?zzam, .ezt a 
bőséges normál konyhasós vízzel végzett hypodermatikus m!usiokkal veltem 
elérni s eseteim mindenikében el is értem. A hypodermoklysisekkel nem csak 
a vér bactericid hatását sikerült fokoznom, de impulsust véltem adni arra 
nézvést is, hogy a vese necrotikus elemei kiöbl.ittes_senek... .. 

Resummálva tisztelt szakosztály ! eredmenyeimet koszonl.Jetem annak, 
hogy 1. a bélkac~ környező szövettőli rigorosus separalása ai~erült ; 2. a 
kiterjedt csonkolásnak, mely külön0sen az odavezető ka~son volt i_~_ei:i ~~ssze 
keresztül vive; 3. az odavezető kacs műtét folyam.a '.1latti alapos krnntesenek, 
s végül a műtét' után alkalmazott hypodermoklysiseknek .. 

Kérdés már most az tisztelt szakosztály, hogy ezen irányelvek megtar
tása mellett az üszkös sérvek minden eseténél primrer bélresectiót végezbe
tii.nk-e vagy az a 1·égi Diffenbach-féle elv, hogy _a gan~renosus sérv úgy 
kezeltessék, mint egy tályog ma is. érvényes? Azt hi~zem, :gazat ~ell a~~nk 
C::.emynek, hogy a primrer resect10 soha„ ~m. fogp t~l3esen kiszontm az 

. anus prffiternaturalis képzését, mert meggyozodesem _szen~t oly ~le~ett beteg
nél, hol a collaps kifejezett, hol a septikus intoxicatio telJ e.sen erven~.re van 
jutva annyira, hogy a szivműködé~ _már rei;idetlen, ott,, uraim! ~z el so~~ege~ 
bélcsonkolást már azért is kiszont.Ja a Diffenbach tetele, me1 t a pn:r:ire~ 
resectióra már nincs is időnk. Más esetekben, hol tehát a collap kevesbr 
kifejezett a septikus intoxicatio mellett a beteg oly állapotban van, hogy a 
műtét ke

1

resztül vihetőségére alapos rem~nyünl~ van: ~~atlakoz~om kell .a 
}fikulicz nézetéhez, hogy a gangrenosus . serv~k?~l az elsodle~es b~lcso~k~la. 1 a normál eljárás s csak végszükség eseten csmal3unk anus prooternaturahst. 
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í'iB~IPJJÉN VAR:'llEüYl,~I OHVOS-GYÓGYNZER~SZT 
NEGJtLYZÖ l~GY NÜLE'l' TÖRTÉNETE. 

Dr. CnYz~~H Ko1rni::L miniszteri tanácsostól. 

Mig az orvosi oklevéllel biztos orvosi gyakorlat s ezzel biztos vagyon-
11r.erzés járt, addig orvosi nyugdíj intézetre, orvosi életbiztosításra és segélyező 
egyesületre senki sem gondolt, mert nem volt reá szükség. 

Az orvosok s azok családjai biz tosítására irányuló törekvések azon időre 
nyulnak vissza, a midőn oly annyira szaporodni kezdtünk, hogy az oklevél 
bírása nem biztositotta többé az orvos és családja jövőj ét. Ma pedig, midőn 
Európaszerte annyian vagyunk, hogy az oklevél már csak kevésnek nyuj t 
biztos megélhetést és gondtalan jövőt, úgy saját magunk, mint családjaink 
bizto itása az orvo i rend legégetőbb kérdését képezi. 

Mint igen sok közhasznu intézményünk, úgy az orvosok s azok hátra
maradottainak segélyezése is vándorgyüléseinkből indult ki. 

Gyüléseink is kezdetben nagyszabásu nyugdijintézetet terveztek, de 
mire megalakítására került a sor, a 600 aláiró közöl senki sem lépett be, a 
mit 'n l 71-ben az aradi vándorgyűlésen megjövendöltem, kijelentvén, hogy 
a nyugdijintézet fentartására az egyiknek nincs szüksége, fi. másiknak nincs 
cg· sz · ge s a legtöbbnek nincs pénze. 

Jóslatom teljesült s bár óhn,jtom, hogy rossz próféta legyek, de ugy 
vagyok meggyőződve, hogy a most alakuló nyugdíjintézet is hasonló sorsra 
fog jutni. 

Nézetem szerint orvosi nyugdijintézetnek alapját csakis orvosi segélyző 
~gy ül~~ k _veth tik meg, ha sok évtizeden fennállva, nagy tőkét fognak 
os z gyuJt ni. De hogy ezt megtehessék, a kölcsönösség elvén kell alapulni ok, 
nem úgy hogy néhány korona tagdíjjal alamizsnát nyujtunk az ínségbe ju
tot~ l~art~sna~,- özvegyének vagy árvájának, hanem úgy, hogy az egyesület 
taruai mmdnyaJan gyforma összeggel járulva hozzá, szerencsétlenség esetén 
egyformán ré z süljünk, illetőleg részesüljenek özvegyeink és árváink a foly· 
ton növekedő tőkék jövedelmeiből. 

. _Hog ily m?d~-?-. mit lehet a~_ánylag rövid idő alatt s csekély áldozattal 
cler~1, . ann~k ~eldaJat __ aka~orr; üi;iöknek a zemplénvármegyei orvos-gyógy
zere z1 egelyzo-egyesulet torteneteben bemutatni. 

Rö~id leszek. ~~ye~ületünk 1876 január 1-én lépett életbe oly formán, 
hogy. a varme~ye ter~le~~n akkor lakott összes orvosok, állatorvosok és gyógy· 

~; tekmt~t ~elk~l korukra s egészségi állapotukra, jogosítva voltak 
az eg ' ~etbe _lepm ~a~1 egy ~orin~nyi :fiz~tés kötelezettsége mellett. 
... ~ palJ_'aveg~ett e. Z~mplen varmegyeben letelepülő kartársaktól ezen· 

k1 t~l _ot for~ntn.y1„ felve~eh diJat követeltek az alapszabályok. A más törvény· 
hat~ ag teru~et ro_l a varmegyébe átköltözött kartársaknak kornk szerint 10. 
:W e 40 formtny1 felvételi dijat kellett :fizetniök. 

z el?n .. , a mit az alapszabályok minden tagnak halála esetére biztosi
~ottak,. abbo~ all ~ogy az egyesület vagyona kamatainak kilencztizedrészét 
e enk nt_ z to ~tJ~ a egél:ne igénynyel biró özvegyek és árvák közt egyfor
man, tekintet nelkul arra, hogy mily anyagi viszonyok közt maradtak légyen. 
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Ily módon minden egyesületi tag, illetőleg hozzáta.rtozói hasznát veszik apjok 
gondoskodásának s azon csekély anyagi áldozatnak, a mit első sorban az ő 
javukra s másodsorban a rend érdekében hozott. S minthogy az egyesület 
tőkéje mindig csak szaporodik s a segélyzendők halál, férjhezmenetel és kor
elérés által fogynak, idővel oly tőké t gyűjthet az egyesület, mely évtizedek 
mulva majd nyugdíjintézet alapjául is szolgálhat. Most az egyesület első 
évtizedeiben, vagy jobban mondva első félszázadában magoknak az egyesület 
tagjainak biztositására ily csekély tagdíj mellett gondolni még nem lehet s a 
nyomorba jutott tagok segélyezése csak a tartalékalapból lett tervbe véve s 
hála a sorsnak, az egyesület 27 éves fennállása óta erre még nem volt 
szükség. 

Kartársaink közönye azonban oly nagy, a saját érdeküket annyira nem 
tudják vagy nem akarják belátni, hogy daczára az áldozat csekólységének, 
nagy részök még mindig távol marad úgy ezen egyesülettől, mint például a 
szepesvármegyei egészen hasonló intézménytől s a budapesti Orvosi Kör 
segélyező egyesületétől. Igy a zemplénvármegyei egyesület alakulása alkal
mával, J 876-ban, 82 oly szakegyén volt a megyében, ki jogosult volt az egye
sületbe belépni, de minden rábeszélés daczára csak 32 alapította meg az 
egyesületet s ma, midőn az egyesület vagyona kerek számmal már 50,000 
koronát tesz ki, a most belépésre jogosult 112 kartrírsnak épen csak a fele 
tagja az egyesületnek. 

Ily körülmények közt nagyobb szabásu, nagyobb fizetéssel járó, akár 
országos, akár vármegyei orvosi nyugdíjintézet alapítására, illetőleg fennáll
hatására gondolni, nézetem szerint, hiu ábránd. 

Az egyesület fejlődésének ecset~lése hely~t~. két . táblá~a~~t mutatok .. be, 
melyeknek számai elég világosan es meggyozoen illustralJak az egyesulet 
páratlanul jótékony voltát és előnyeit, és sajnos, hogy még ezek sem törik 
meg kartársaink közönyét. 
A nynjtott seg·élyösszegeknek kimutatása, viszonyitva az e lhunyt tagok 

befizetéséhez. 

l\lely 6vt81 J90H-ig 
Befizetett IJ átra meddig bezárólag 

Az elhunyt tag állása összesen mara.dottai élvezték kaptak >lz 

koronát a. segélyt egyesülettől 

koron~t 

B. J. tarczali gyógyszerész --· --- Hi árvák 958 

B. K. kir. helmeczi gyóg_yszerész 22 özvegy 1519 

10:2 
özv. később 177 

Dr. Sch. M. s.-a.ujh. m. orvos __ árvák 

Dr. G. A. m.-laborczi k. on·os 2zil özvegy 6 - maig il':.! 5 

B. B. szerencsi gyógyszerész 106 özvegy l maig 3051 
:298 özvegy 1891- maig ':.!597 

Dr. R. G. s.-pataki gyógyszerész 
3:22 özvegy 1 92-maig 245:) 

Dr. Sz. L. varannói járás orvos 
Z. B. páczini körorvos_ - .. „ - 440 özvegy l 95- maig 1949 

560 özvegy J 99- maig 1009 
K. K. garai községi orvos -·· -

442 özvegy 1 99-1902 32 
Ifj. F. J. tolcsvai gyógyszerész 

576 özvegy 1900- maig 799 
G. G. kassai gyógyszerész ·- -
Dr. W. A. s.-a.-ujh. körorvos - 232 özvegy 1902-maig 3 7 

Sz. A. homonnai gyógyszerész 624 özvegy 1903-maig 177 

Dr. L. E. s.-pataki m. orvos - 624 özvegy 1903-maig 177 

Dr. P. I. homonnai m. orvOH-- } Nőtlenül Összesen :-20973 

D. W. A. volt megyei főorvos -- hunytak el 
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A zcmi>I uv:\t·meg·y •i orvos-gyóg·yszer l'.·l'lzi segélyező egyesiilet évenki'ut.i 
ki mutatása sz:'.unokban. 

188, 
t. !) 
J, 90 
18!)1 

Drll•pi'•Arr 
jogosult 'olt" 
v{11·1tl(l~,Vl-,hPn 

82 
l~ 

2 
8 1 
7!i 
Fi 
7(i 

76 
74 
71i 
70 

1 
8Fi 
87 

87 
<)';? 

Ki 
100 
101 
99 

LOfi 
JOii 
10, 
109 
112 
111 
11 2 

Ezek kiizül Egyesületi 
ogyeHülot i tllkc volt 

tug volt kOL".-lmn 

:J2 
:l2 7:)3 
I! Fi 1 
:l4 2:l:J(i 
:l9 :J2(i4 
::!8 liOO~ 
:!8 709:3 
38 8077 
39 10143 
40 11361 
47 13011 
rio 1454 
~)~) 16077 
06 17494 
;j!) '200 14 
fiO 21354 
64 23133 
fl3 :25595 
09 27473 
57 28 15 
';)7 30493 
TJ;j 31502 
"~ ·l·l 33200 
:i2 34612 
49 35874· 
48 39000 
4 40037 
-,i 41345 

f:lcgély1·c 1 Segél;vrr 
fon1ltt1itott jogosultak 

kor.-ban S7.áma volt 

34 
79 2 

100 2 
144 2 
172 2 
2 ::i 
312 3 
342 3 
384 3 
432 4 
504 4 
560 4 
632 4 
624 4 
710 5 
770 5 
840 5 
920 5 

1050 5 
1110 5 
11 0 5 
1360 5 
1470 7 
1624 8 
1672 8 
1890 9 
1770 lO 

Egy sogi>ly-
7.01Hlö kapott 

koroníit 

3-~ 
;j' I 
:io 
7'2 
8(i 
9ö 

104 
114 
l28 
10 
126 
140 
151! 
156 
142 
154 
16 
184 
210 
':122 
236 
272 
210 
203 
209 
210 
177 

Iint a fenti kimutatásból látható, az egyesület 27 évi fennállása a.latt 
:lO, 73 koronát o ztott ki a tagok özvegyei és árvái közt. 

Legújabban az alap zabályokat olykép módositottuk, hogy más törvény
bató~ág területéről Zemplén vármegyébe átköltöző kartársak, tekintettel arr~, 
boa · belépesök által egyszere az eddig gyűjtött 50,000 korona részleges t~laJ· 
dono aivá válnak, nagyobb felvételi dijat kötelesek fizetni, mint eredetileg. 

Hogy a g ülés figyelmét sokáig igénybe ne vegyem, van szerencs~m az 
egye ületnek általam megirt bővebb történetét nyomtatásban a gyűlés tiszte~t 
tagjainak kézbesíteni a nagyobb vármegyék főorvosaihoz intézett azon f~ll.n· 
vá ommal hogy meg zivlelve az általam itt elmondottakat és az átnyuJtott 
füzetben megirtakat, kísérelj ék meg vármegyéjükben hasonló egyesület meg· 
alakítását. 

Ez em az or zágo segélyegyleteknek, sem az országos nyugalomdij
intézménynek nem prrejudicál, de még az összes közhivatalban levő orvo. ok 
nyugdijk 'pe sége esetén em felesleges, mert az orvoshivatalnokok fizete .. e. 
t kintettel a gyakorlatból származható jövedelemre, mindig kisebb lesz rna 
ha. onnngu tisztviselők fizetésénél, tehát nyugdijánál is s az özvegyekre es 
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árváha pedig annál jobb lesz, mentül több oldalról s2::ímitbatnak anyagi 
támogatásra. 

Hogy ezen ügy nemcsak reánk magyar orvosokra. de az eg ·sz orvosi 
rendre általában mennyire fontos és égető , bizonyítj a az is, hogy azalatt, 
mig mi itt ülésezünk, ugyanezen kérdés foglalkoztatja első sorban a (szept. 11. 
€s 12-én) Kölnben összeülendő német Aerztetagot is, hol a berlini 'el be1·g 
fog referálni az orvosi segélyügy jelen állásáról a német birodalomban. 

Vezérelveit ő már előzetesen közölte. Szerinte annak, hogy mindenfelé 
inkább segélyző-egyesületeket, mint nyugdijintézeteket terveznek, oka a reális 
viszonyokban rejlik, mert a nyugdíjintézetek alapjául szolgáló tőkék hiány
zanak s a fennállásukhoz feltétlenül szükséges magas járulékokat a legna
gyobb rész fizetni képtelen. 

Ifozleményemet azzal zárom be, hogy inditvány-tevéstől óvakodom s 
orvosi lelkiismeretem meg van nyugtatva azzal, hogy számokkal igazolt pél
dát nyujtottam. Bár csak elmondhatnók erre is, hogy exernpla trahunt l 

69. 

A BUDAPESTI ORVOSI KÖR ORSZÁGOS SEGÉLYEGY f1l~TE 
ÉS ANNAK TOVÁBBFE.fJ_JBSí.iTÉH}' .* 

- KIVO AT. -

Dr. RózsAvöLGYI Món-tóL 

Önálló rationalis segélyintézményre van szükségünk, azaz olyama, 
melyhez minden magyar munkaképes orvos csekély évi dijjaJ. hozzájárul és 
segélyre való igényt minden magyar munkaképtelen szegény orvos vagy csa-
ládja tarthat. . . 

A Budapesti Orvosi Kö1· Országos Segély-Egylete sem tag1amak csekély 
számánál fogva (1 OOO tag 5000 or~os közül), sem _ szervezet~nél f~~a, me~y
ben vidéki tagok alig vannak képviselve, nem tekmthető meg ez ido szermt 
nnnak. 

Be kellene vonni mind az 5000 orvost évi öt forint dij mellett. 
25000 frt évi jövedelemből minden. magyar segélyre szoruló orvos vagy 

annak családja állásához illő segélyhez JUtna. . . .. . „ 
Ezt azonban az orvosi rend törvényes szervezese nelkul elerheton k 

nem tartom. 

* Eo-ész t erjeclelmében megjelent a •Budapesti OrvoRi Ujság• 1!)03. <
1vi 2fi-ik 

számában."' 
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70. 

17':14 17!Hl-il(. 

<<Adatok a m11gyar gyógyszerészet történetéhez» czimen a magyar orvo· 
sok és természettudó ok vándorgyülé ein eddig bemutatott tanulmányok 4-ik 
r<"·szlete z, mely szorosan csatlakozik a bártfai vándorgyűlésen bemutatott 
«Gyógyszertár vizsgálatoki> történ téhez. Nevezetesen a jelen részlet a klast
romi gyógyszertárak történetéből azt a részt tárgyalj a, mikor a szerzetes ~:en: 
dek befolyása csökken s kénytele n a hatósági beavatkozást csak úgy elturm 
minL a polgári patikák. 

A tanulmány eznttal is csak a hivatalos leiratok és döntvények alap· 
ján halad, a mi által köre némileg szűkül, de hitelessége annál nagyobb. 
Első r "sze f !sorolja ama rendeket, melyeknek általában gyógyszertáruk 
volt, többé-kev · sbbé nyilvános joggal, a nélkül, hogy kórházzal birtak, ille· 
tőleg bivatalszerüen betegápolással foglalkoztak volna. A kimutatás szerint 
icletartozott a legtöbb kolduló rend, a tanitó szerzetesek közül kizárólag a 
j zsuiták,a női rendek közül a Clarissák és Elisabethinák. 

Hosszas tárgyalások után 1735-ben külön királyi rendelet szabályozta 
patikák nyilváno sági jogát, illetőleg annak megváltását, melynek összege 

1000-300 frt. között ingadozott. Az egyes klastromok még ezt az anyagi 
áldozatot is sokallták, a miből újabb bonyodalmak, perek keletkeztek, hol a 
polgári lem, hol n. klastromok javára. Mária Theresia 17 46-ban pl. karhata
lommal csukatta be a nagyszombati jezsuita kollegium patikáját, melyről a 
jez uiták azt állitották, hogy már hat év óta nem működik. Nyomban utána 
egé z or zágra szóló tiltó edictum adatott ki a klastromi patikák ellen, de 
ez alól csaknem egyidejűleg annyi kivételt, részleges privilegiumot nyertek 
az egye rendek, hogy a tilalomnak alig volt látszata. 

polgári gyógyszerészek java része belátva a küzdelem meddőségét, 
megvásárolta a rendek patika-jogát, az egész felszerelést azzal a kikötéssel, 
hogy helyiségét a rend továbbra is köteles legyen bérbe adni. 
. . tanulmány második része röviden érinti a klastromi patikák, főleg a 
Jez mták néhány eml kezetes gyógyszertárának berendezését, könyvtáraikat 
e epizódképen a nagyszombati patikában elásott kincskutatás esetét, mely 
királyi engedelemmel folyt le . 

. . égü~ a srec~larisatio által elért változásokat említem, melyek révén a 
polgan gyogy zereszeknek Újabb ellensége támadt a terjedő katonai gyógy
zertárakban. 

. . Egész terjedelmében megjelent a •Gyógyszerészi Közlöny• 1903. évi 36 3 - 41. 
67.Ulll!llban. 

x. 

A TERMÉSZETTTJDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYBAN 

TARTOTT ELŐAD.ÁSOK. 

Vándo„gyiiles Munkálalai. 
l l 
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A N~Jl\llE'l' VEGYI TPAH FE.TLÖDÉRK 

Dr. FABINYI HUDOLF egyetemi ny. r. taJJ fll't<Íi. 

Igen tisztelt Szakosztály ! 
. Nekem jutott a megtisztelő feladat, hogy a magyar orvosok és természet-

vizsgálók XXXII. vándorgyülésén, a természettudományi szakoszt:.í,ly tisztelt 
tagjait az első ülésen üdvözöljem és a szakosztály tanácskozásait és üléssoro
zatát egy bevezető előadással megnyissam. 

A tárgy megválasztásán sokáig tünődtem, kétkedve, valjon sikerül-e 
alkalmasat találnom és sikeriU-e azt, fogyatékos tollammal úgy kidomboritani, 
hogy az, szakférfiakból álló ilyen előkelő gyülekezet figyelmét annyira magára 
rnnhassa, hogy a megnyitó félórai ideje elveszettnek ne látszassék. 

Megfelelő tárgy után való keresésemLen, újból meg újból egy kép 
nyomúlt az előtérbe, melyet lapidaris vonásokban, megkapó élethűs<'ggel fes
tett le nemrég a berlini polytechnikum illustris tanára Olló N. "J:,Vill, az 
organikus chemia. nagymesterének emlékezetére epült be1·lini Hofmann ház
ban. Ez a kép ábrázolja a német chemiai-ipar fejlődését a XIX. században. 
Sok gondolatot, csodálatot az emberi elme ingeniozitása, a szükséggel növekedő 
találékonyság, a mesés kitartás és a nyomában járó óriási siker iránt, költ 
fel e kép szemlélése az emberben, de sok keserl1séget is és vágyat a magyar 
ember szívében. 1 milliárd márka értéldi napjainkban a német chemiai
ipar évi termelése. A tudományosan képzett chemikusok ezrei, a munkások 
százezrei jólétének, biztos kenyérkeresetének bő forrását képezi. Hatalmas 
nemzetgazdasági és culturalis tényező, a melynek szálai számtalan irányba 
ágazódnak szét; irányitó és domináló hatalma pedig minden más nemzet 
chemiai ipara és chemiai kereskedelme fölött, napról-napra nagyobb zabá ú. 

A magyar országos statistikai hivatal évkönyvei mikor fognak minálunk 
hasonló viszonyokról, ehhez hasonló chemiai termelésről és forgalomr íl 
beszámolni ? ! 

Mikor fog megszűnni a külföldnek fizetett sok milliónyi adó azokért a 
vegyi készitményekért, a melyeket meglevő vagy olcsón beszerezhető nyers
anyagokból, magyar szorgalom, körültekintés, magyar találékony ág honi 
földön állithatna elő, a nemzet vagyonosodását előmozdítva· a feltételek közül 
egy egészséges, versenyképes magyar chemiai ipar megteremtésére megvan 
adva nem eay, sőt a legfontosabbak, mindenekelőtt a magyar szellem r áter
mettségében0 a leanaayobb rendű észbeli és él'telmi kiképzésre, rugékony ágá· 
?an, találékonyságá.b~n; csak a helyes irányt és módot kell meg'.~dni, b~gy 
ervényesülhessen. Chemiailag feldolgozható nyers anyagunk v~n boven; koz
lekedési eszközeink fejlettek; a hiányzó könnyen beszerezheto; természetes 
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urőfonít. aink l gnagyobhrész m · telje en kihasználatlan; a szükséges töke 
p dig m gbizbntó kezekb öröm st vándorol. Piacznak a belföldi szükséglet 
f cl z K i elóg te1j cl lmcs; mind gyik nemzet először azt igyekszik kielé
gitoui. Ifo cgysz r zt bírja "s kiszoritotta a külföldi árút, elég erő ahho:i, 
hogy az or zág határain túl is lőnyomulhasson. Hanem kezdeni kell már 
egysz r hozzá, l rv z rül g 's ez 'ltud11.tosan, fokról-fokra előhaladva. «Az 
önálló munhával mind magasabb czélok felé törekvő nemzetek mindegyike, -
mondja Wilt el "rk zik ona, hogy magának ipart teremtsen, amely, midőn 
az or zág termény it az ipari szorgalom nagyobb értékű gyártmányaivá átala· 
kitja, ki légi ti a nóp S!:l · g uöv kedő igény it és külkereskedelem megteremtése 
által. az altalános vagyonosodást előmozdítja. Nem szükséges, hogy az ilyen 
ipar, - mint az atlanti n mzetek jelenlegi ipartevékenysége, - főrészt gép· 
u11 mr 1 gy n állapítva. A kelet-ázsiai kulturnemzetek ősrégi és még mindég 
'ii ágzo ipara p 'ldául tanu!:litja, hogy az emberi munka messze menő finomo
<hrnun "s orgnnitmtióján i nyugbatik. Azt az egyet azonban bármilyen ipari 
f 'jlődés n i gyarául láthatjuk, hogy a természet által nyújtott anyagnak 
m chnnikus fcldolgozá a · kialakitá a mindég előbb lesz megkezdve és bizo· 
nyoH töké lyr hozva, mint a chemiai és ez annyira szabályosan nyilvánul, 
bo~y m · g akkor i , a midőn egy nemzet ipari fejlődésében a nyersanyagot 
eb miai keze'! ' el kezdi megmunkálni, az első lépések ebben mindég oly 
g ·ártmányokkal kapcsolatban tétetnek meg, a melyeknél a mechanikai meg
munkálti. m e ·ik a főszer p Ilyen, gyidejüleg mechanikus és chemiai segéd
eszközökkel dolgozó iparágak, mint a fémkohá zat és a fémek feldolgozása, a 
k rnmiku , a zöv zeti· indu tria v · gűl az üveggyártás, képezik az alapot, 
a m ly n mugasabb f j lottsógü népeknél végre a valódi chemiai ipar fölépül, 
a m l ·n k gyá1 tmányánál az alak már mellékessé vált és az érték azokban 
1t k · p g klJ 1?' r jlik, a melyek az anyagban elrejtve nyugszanak. 

. . nui:k . n .fif!J 1 mre m ltó ténynek a magyarázata, hogy minden nem
zeti 1p r f Jlőd · 1 fol~a~atáb~n mindég ugyanazt az utat követi, igen egyszerű. 

. . z nn _·ag ll~Y ikai tulajdonságai, a melyek mechanikai uton való feldol
go.za. at f lt '. t '. l z1k, nagyré zt a felszinen, könnyen felismerhetőleg feküsznek, 
m1g n ch J..?lalk e ak czéltudato ki érlet által deríthetők ki Sőt még súlyo
:-; bbt n „1k a 1 tba. az, hogy az ilyen czélra szük éges kísérlet nemcsak a 
log1ku k_o, tkeztet ~nek egé z lánczolatát igényli ahhoz, hogy helye en 
m gt h to, ban .m m ~. gy továbbit is hogy helyesen megérthető legyen. 
~. rt vnla1? nn~'.1 bemm folyamat kivonja magát az érzékeink által való 
kozv •ti n . · zl ~ • alól. mit láth~tu?k az csak a chemiai folyamat által oko· 
z t_ m gnütoza az anyag phy ikai magatartá ában. - A mi föladatunk 
t ht t l_1~g ez n 1? g ~ltozá nak többé vagy kevé bbé találó magyarázatát 
n~ ·gtalnlJuk. ~ nn_ 1 melyebben hatolunk be a dolgok lényegébe, annál köze
l u.b fogunk lJut?1 az. adott ~agya.rázatban az igaz ághoz , annál nagyobli 
b _ znot fogunk bi.rbatm a nyert 1 meretből. A mig minden mechanikai munka 
kozyot~ n gondo termé zet ' zlelésen és az észleltnek elmé kiha ználá án 
alup ·z!k addig az . ipari t vékenységnek chemiai téren való keletkezé e, az 
~b n . z ~!em m lyr hatoló theoretikus iskolázottságához van kötve, ter

m _ zet zerul g .e ak akkor áll be a. népeknél, a mikor szellemi fejlett égük 
mnr az ~b .trac~ apol.u áig előrehaladott. Ugyanezen okból az igazi kultur
u . u:iz t~kn. 1 mmd .. g ige.n ~~n ő kapcsolatot találunk chemiai iparuk fejlo· 
d 1 fok~ zon torekves kozt, a melylyel a theoretikus chemiai búvárkodn t 
gondozz k•. Az alkotmányo ::era h11.jnalhasadása megteremtette nálunk i. 

az els? alapot,„ me?adta a lehetőséget három főiskoláján n. cbemiai tudomáO\ 
mtenz1vebb muvelesére. De ezzel aztán jóformán minden is megtörtént meg 
volt ~z alap, de nem lett rajta tovább építve. Sem az állam, sem a tá;sada-
1.om altal. Az azóta elmúlt közel négy évtized alatt, még csak a cliemiai ipar 
u~ynevezett sze_rs.zámai?ak honi előállitásához sem juthattunk el kellő mór
~ekben, ~ chei:?-~a~ r;a?y1par me~teremtéséhez, a savak, a bázisok 's bizonyos 
fon.~os. sok eloalhtasahoz, a m1 minden chcmiai ipar önálló fejlődhetésének 
clso zaloga. A legnagyobb részét ezeknek a legfontosabb anyagoknak ma is 
a külföldről kell behoznunk. 
. A~ .. ~ngol nemz~t praktikus szelleme fogta föl először a savak és alkaliák 
m?ustriaJanak_ n~~y Jelentőségét . Ott fejlődött ki legelőbb a ,,cbcmini szer
~za~ok1: techmkaJa hatalmas nagyságúvá. Gyártmányaikra volt utalva hosszú 
ideig mmden más nemzet. 
. . Németország is évtizedeken át főleg Angliából fed zte ebbeli szükség
le.temek legnagyobb részét, de kitartó igyekezete a honi chemiai ipar emel · -
sere, a melyben a társadalom munkáját az egyes német államok által fönn
tarto~t .és követke.zetesen fejlesztett nagyszámu főiskolák, egyre szaporodó 
chei;nia1 .labor.atormmaikkal a leglényegesebben előscgitették, Anglia gyártmá
nyait mmd hatrább szoritotta s a belföld szükségleteinek teljes fed zése után 
a k~lföl~~ piaczon is győzelmet győzelemre aratott. Pedig sulyo vajudá okon, 
nehez kuzdelmeken kellett átmennie, főleg abban az időben, a midőn a 
c~emiai nagy ipar eredeti alapját képező, Leblanc -féle szódaprocessus - a 
~m~ a~t .érdekesen leüja Witt - a Solvay-féle ammoniak szódagyártás által 
letkerdeseben lett megtámadva. 

. . Nicola~ Leblanc, lyoni orvos a szóda előállitá ára tudvalevőleg lt kősó
bol mdult k1, azt először glaubersóvá alakitván át kénsavval, a mely folya.
matban a chlornatrium chlórja a kénsav hydrogenjével sósavvá gyesül. 
A glaubersót azután mészkővel és szénnel olvasztván össze változtatta át 
sz~dává . Leblanc processusában tehát a konyhasó és kén av a nyersanyag, 
szensavas nátrium a végtermény, miglen a kénsavasnátrium átm neti, a só v 
pedig melléktermény. Ezek a termények mind, valamint a sósavból nyerhető 
chlór is, nélkülözhetetlenekké váltak azóta az iparban. 

Különösen kiemelendő azonban az a körülmény, hogy ezekn k a ter
ményeknek a kölcsönös mennyisége a Leblanc-féle folyamatban szigoruan 
meghatározott s megne m változtatható viszonyban van Pgymá al. Ha pél
dául a szóda kereslet nagy és sok szódát termelünk, mellette ok ó avat i 
nyerünk s előáll a szükség, hogy ez utóbbit is értékesitsük, vagy eredeti vagy 
v~lamely más piaczképes alakjában. A technikának maig i gyík leg zebh 
v1vmányát képezi a Leblanc folyamat, azonban ha tisztán reá vagyunk utalva, 
gazdasági és kereskedelmi műfogások folytatólagos keresztülvitelére van zük
s_ég, hogy a termények értékesítését a kényszeres n lefolyó term lés el 
osszhangzásba hozzuk. 
. A Leblanc-féle folyamaton kívül azonban szódát még egy más eljáró. al 
is lehet a konyhasóból előállitani. Ezt az eljárást már 1 2 · ban állapította 
meg két angol chemíkus Dyr és Henning s ez abban áll hogy a konyha ó 
chlórja, ammoniak közvetítésével lesz szén avval helyettesítve. z az eljárás 
azonban évtizedeken át nem birt versenyezni a Leblanc-félév 1, gyfelől mivel 
értékesithető átmeneti mellékterményeket nem adott s má felől mi~el u. 
munkába vett konyhasónak is csak alig a felét volt képe tényleg szódává 
alakitani . A hatva~as években azonban nagy Yáltozás m nt végbe zen a 



llHi 

t '.r n. mely a m rleg t ar. ammoniák szó<la pro~e sus javára bille~tette. 
.\ dolog tlr.on for<lult m g, hogy olvay, az. ammomák s~.ó~aprocessus eletr<'
keltiíjc. az eljími.s k resztülvitelénél az eddig használt. k?so helye~t, ~ha. on· 
1 i thntutlauul olcsóbb természetes s· s forrásokat vette igenybe. Mm tan a Le
hliwc-féle folyamat e akiR zilltrd sóból indulhat ki, mely sokkalta többe kerül 
l\ sóforni.sokiinn foglalt Hónál, a melyet az amm?niak szódaprocessusba~1 
minclon előzetes befőzés n Jkiil, közvetlenül mmt azt Solvay kezdeme
nyezte a szó1lngyárbí.sra föllcllet ha ználni, az új eljári'Ls nagyobb gazda
Htl"i lőnuycl hirt 1{z utóbbinál 's a Leblnnc ljání,sa szerint dolgozó gyárak 
gy z rre vesze<lelm concurr nssel állottak szemben, a mely daczára egyébb 

t kintetb n kev 'sb; lönyös gyártási viszonyainak, m •gis sokkal olcsóbban 
hirtn. tt főt rményt, lt zódát a piaczra vinni, mint a Leblanc-féle szóda· 
gyárak. . . . 

Brő. (•H ho HZfnll1n·tó krizis követk zett be, mely a chemia1 nagy ipar 
alnpjtí.t ve zC'1lelmes n rot•gní.zkó<ltatta. A Lehhnc-féle szórlaprocessus nagy 
u hcz 11 owgt r mt .tt é fönntartott egyen ulya egyszerre megingott, attól 
\phet tt mnr gy idői> u tnrtnni, hogy az ipnrban nélkülözhetetlenné vált 
átmC'nl'ti éH mclh\Jd 'rméu,) i eltiinnek a piaczról, azután pe<lig úgy változot~ 
meg az tí.rnk, hogy n tulnjclonkópeni föterményekké lettek. mig az egykon 
főt rm ~ll) t, t t<ZÓ<lát, oly olc ón k 11 tt a piaczra dobni, mint azt a tizszerte 
nll" úhh ·óvni d lgozó ammon:ak-szódagyártás diktálta. Ez a nyolczvana. 

0

\' klH'n tomholó hnrl'z, töbh t<záz szorgalmas é, mnga tudományos képzett
~ ;gü ·zahmh rn k is k 't · ~gb et>ett, létérti küzdelmével járt és hmu itja 
rg_ ·b n n.zl, hog~· mennyire 'lethevi'tgóak éppen ipal'i kérdésekben a gazda: 
,.,ági 1·011 lhttit'1k ; m gfontolások. Yégre sikerült az egyensnlyt a chemiat 
nagy ipurh:in újhól hclyr nllitani 's pedig az irlőközbeu hatalmasan kifejlődött 
t'lcktrot · ·hnikn . gt'•ly \\·el, rnr.ly az ipari lektrochemiának is ('lyors kifejlő· 
•h"" ·t maga utún vonta. :\[ihd. · leh •t égei< é vált a chlornátrinm alkatrészei· 
nck gnzrl· ti.!:(o .. puszHn en rgio. felhasznúlásával járó elkülönitése eg,vm<í.s
t 'J, f"liH o • "· vált minden közvetett chemiai ut. A német tudományé u 
cli ·sÜH "'• ho · ez n f lnrla.tot sikeres n megold.ott a, az alkalichloridokoak 
mo t lll ir u 1 gnngyobh arányokban es telje gazda ági ererlménynyel fol.vó 
1 ktr 1 · iku f lbontít. :. rnl. 

H tnlmu: a n.h kulá 011 m gyeu kere ztül legújabban a chemiai nagy 
ip r l'::._ 1k legfiihh fouto áqgal hiró ága, a kénsavgyártás i , szintén el ö or
han m or zl ghan Egy igen clegán · lőadási kisérletben régófa be zoktuk 
mu atn n k 'nclioxvcl é. oxr·~u gáz elegyének kentrioxyddá való e11ye. ük. ét. 
mely IJ kövi'! k •zik, ha ~ giizelcNyet m ele<Titott platina-taplóval ·agy platino-
zo t · h tt l hozunk érintkezéi;he. Má olcsóbb, ilven úgynevezett katalytiku 

elöi<l. zö llll agok i lrnsznállmtók e czélra.. ez a ré11óta i mert tény 
n . m ly napjainkban. ho., zn ki éri tezé után. yégre gynk~rlatilag felha.·z-
ni lhn <"> ul J·ot n~·ert .. mtí.r i előidézte a forradalmat a kénsav indu,triájti
hun. I ülönö jel utő é"et n ·er az új eljárás az által is bo11v me11takaritá t 
.i .1 ·~ n al \.tr?mfo<T •a. ztá b.u~, a mely ez idő zerint legalál;b, tekintettel .n 
tul. ago nu i 0 nybe \' ·tt ch1h al 'tromnak már i belátható kimerülé ére e. 
arr a körülrn · n~·re, hocry má oly forrás al Yn"Y eljárással ez idő zerint még 
nem r ndelkezünk, m 1 · a f m·eaető hiányt pótolhatná mindene etre ön·en· 
cl~te .. L b t, boro~ azok , n~gy

0

szabá u ki érletek, a ~elyeket egy ru:nerikni 
tar n ag mo t a magarai erőművek felhasználá ával a salétrom avnak a 
le\ "Ö lemeiből, lt:ktromo utou való lőállitására kezdeményezett, idővel 

a salétromgondot is sikeresen eloszlatják. A legnagyobb szabásu chemiai 
iparágak egyike, a milyennel egy más ország sem rendelkezik, a kálisók 
industriája Németországban. Régebben a káliumvegyületek előállitására 
jórészt kizárólag a szárazföldi növények elbamvasztásával nyert hamuz ir 
szolgált. Az éjszaki Németország völgymélyedéseiben rejlő kálisó telepek fel 
fedezése óta, teljesen megváltozott a káliindustria képe. Azóüt trassfurt 
bányái látják el a világpiaczot e sókkal s ez iparágnak nemzetgazdasági éH 
politikai szempontokból egyaránt nagy a jelentősége. 

Geologiai kutatások tanuskodnak a mellett, hogy a nagy magyar ikAág 
és Erdély területét is tenger boritotta valamikor. A tenger vizéből 1 rakódott 
sórétegekből számosat hazánk természeti kincsei közé sorozunk. De a magyar 
Stassfur tot, a magyar kálisótelepeket még nem találtuk meg; lehet, hogy 
az egykori magyar tenger anyalúgja nem is mostani hazánk határai között 
száradt be, de positió bizonyság erre nem létezik s ezért nem tekintb tő kizárt
nak az, hogy Németország dúsgazdagságával kálisókban, valamikor a mag 'ar 
föld is ne versenyezhessék. 

Hogy mekkora terjedelmű a német chemiai ipar a fe tékanyagok, gyógy
szerek, mesterséges illatszerek és az ipar legkülönbözőbb ágaiban, a művé
szetben, a tudományban felhasználás alá kerülő számtalan vegyiké zitmé
nyekben , arról a statistika bámulatba ejtő adatai számolnak be. 1900-ban 
csupán az anilin és egyéb, a kőszénkátrány anyagaiból előállitható m ster
séges festékanyag kivitele 323,719 mmázsát tett ki , ,4.)(),000 márl<a l't 'k
ben. Ezek között maga a mesterséges alizarin, mdyet régebb n kizárólag a 
festő buzér növényből (Rubia tinctorum Kropp) állitottak elő, mig a ktí.trán. -
ban nagy mennyiségben előforduló anthracenből gyártott alizarin a terrné
szetes festőanyagot ki nem szoritotta a piaczról, 11, 167,000 márka 'rt ket 
képvisel. 

A mesterséges alizarin hódítását m ég,sokkal n.agyobb mértékben ke1.di 
most a mesterséges indigo túlszárnyalni. Evtized k1g tartó zorgalma tudo
máuyos munka, asyntbezis módszereinek c odálatot keltő kif jlődé e s r nd
kivüli anyagi áldozatok tették végre lehe~ővé, ennek a 1 °b c .sebh. ~e tő
anya11nak is versenyképes gyártását. Előálhtbató volt ugyan mar i· gota a 
cbemÍai laboratoriumokban többféle módon is, azonban az löállitá költ · -
O'es volta lehetetlenné tette a piaczra vivését. N hány éve csak, hogy az olc ó, 
~zintén a kőszénkátrányban nagy mennyiségben előforduló apht linból 
kiindulva sikerült e festőanyag olcsó ynthez·se . 

Az első lépés ehhez a naphtal~nnak g~z~a ágo .. oxydat~ja volt Pbta.~
avvá, a mely czélra a concentrált ken .av, m1no oxydalo zer b1~on.yult. legelo

nyösebbnek. Csakhogy ez az ox~d.álá.1 foly~mat '.ak akkor ;~alt.~p~nlag fe!
használhatóvá, a mikor az oxydatiónal a ken ~vbol kel~t~ezo óna 1 menny1-
égü kéndioxyd, kénsavvá való gazdaságo v1s zaalakitasának ~agy proble

mája, sikeresen meg lett oldva. Ez a problema volt az, 1:1ely a k ~ av g,' ~rtá
sában azt a forradalmat vonta maga után, a melyrol mái· előbb emhté ~ 
tettem. Az indigo nagy mértékben való ipari ~lő~llit~sának dic ő ége.a .bál .n~ 
anilin és szódagyárat (Ludwigshafen am Rhem).111.eti meg. Az 1 !JOO. ev1 pár1. 1 
világkiállitáson általános figyelmet és érdeklődest kel~et~ek e b~~· . fe tő
anyag remekül kifejlett kristályai, a melyek a .németor z;igi chem1a1 1pi:rt r
mékek között pazar mennyiségben v_oltak lathatók; öt 1 ?OO-ban mar az 
indigo exportja 18,728 mmázsát tett ki 9.'.J6~,000 marka ér~ekben. i;na már 
akkora, hogy az I atis tinctoriából nyert md1go me ter ege 1 mar nem 
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séges festöanyagokat elöállitó gyám k közül több azóta óriási terjedelmet 
nyert s az üzem éhez szükséges vegyi anyagok legnagyobb ré z 'tis, így külö
nösen a savakat és alkaliákat is maga állitja elő . 'relepei egész kis városokat 
képeznek a munkások ezreivel és dúsan fölszerelt tudományos laboratoriumai
ban, új vivmányokban gazdag haladás pezsgő élete folyik. 

De a fa száraz lepárlásának iparában is az el ső helyre küzdötte föl 
magát a német chemiai tudomány. Azáltal, hogy módját találták annak, hogy 
a lepárlásnál képződő eczet sav mészsójából, közvetlenül tiszta eczetsavat tud
nak elöállitani, elsörangu győzelmet vivtak ki az egé z külfölddel szemben s 
ma a német gyárak dolgozzák föl a dunai tartományok, az európai valamint 
ázsiai Oroszország, sőt a nagy amerikai falepárló telepekből hozzájuk kerülő 
nyers eczetsavas meszet. 

A fa száraz lepárlása által elöállitbató tiszta eczetsav, sokkalta olcsóbb 
lévén az alkoholból nyerhetönél, már régebben válságot idézett elő az alko
hollal dolgozó eczetsavgyártás terén s azt manapság már egészen a háttérb 
szoritotta. 

Igen érdekes átalakulásban van az oxálsav és a hangyasav gyártása is 
Németországban. Ezelőtt az oxálsavat fűrészporból állitották elő, a fürészport 
natronhydráttal összeömlesztvén. Ma a coksz felhasználásával készit tt 
generatorgázból kezdik gyártani. Ebben a:.r. új eljárásban a hangyasnv átme 
neti terményként lép föl s az eddig drága anyag most oly olcsón nyerhető, 
hogy számos esetben az eczetsavval is fölveheti a versenyt. 

Ismeretes az a rendkivüli haladás, a mely a mesterség ilJato anyagok 
elöállitása terén a legutóbbi évtizedeken történt. N 'met vegyészek ingenioizitasa 
és szorgalma vetette meg ennek is az alapját és f jleszt tte ki mai e. dás 
tökélyének fokára. Tiemann a ki a tudomány nagy kárára, alkotó ereJ nek 
delelőjén elhúnyt, volt az, a kinek e nagy vi ymányok első orban köszönh tök. 
A vanília illatos anyagának, a vanilinnak, valamint a cumarin é heliotro
pinnak synthesise, virágzó vállalatokat hívott az életbe, de mindegyik "t túl· 
szárnyalta az ibolya kedves illatának meste.rséges előállitá ~· a ~ely~?k 
synthesise az e téren való tudományos munkalkodásnak class1ku peldáJ~tt, 
ékes koronáját képviseli. . „ . 

De be kell fejeznem e vázlatos rajzot, a megszabott ido keret nem eng_ ch, 
hogy megkisérthessem csak nagyjá~an is beille~zteni mind . azt,_ a mit a 
chemiai ipar terén, rövid, néhány évtized alatt a n m ~ ~ud~many ~o~·~E -
lom teremtett, a mi ma ama büszke zá.mban nyer k1fe1eze t: egy mtllinnl 
márka értékü évi le~·melés. 

~6-- 27 évvel ezelőtt két esztendőt töltöttem németor zági la.borai riu
mokban. Számos angol, or osz, hollandus má · .európai nemzeti égü, ~t 
amerikai társam is volt bőven, de magyarországi csak eg · ~em t ren at 
egyetlen egy s az is Románia számára t~nu!t. Min~en laborat_orrnmbaI_I azon: 
~an találkoztam több japánival. A mi viszonJ'.amk_hoz me~ten_, fe1ecl~lm1 
osztöndijakkal voltak ezek ellátva . s a tani;ilman a1khoz ~zuk eg.es lcg1ohh 
eszközök birtokában de méltóknak is mutattak magukat e tamogata ra. 

Bámulatra méltó kitaI"tást fejtettek ki a nehéz égek legyőz · éhen. é ~~ 
l.aboratoriumok legjobb munkásai közé k~zd?tték_ fel ~~guk~t . . Ma el~k lo 
allásokat töltenek be .Japán tudományos mtezeteibe,n e __ ipar.1 .~állal .ta1b~n . 
. Japán kulturpolitikájának nagy zabásu irányzatát . rovid 1don b lől elert 
fényes eredményeit ma mindenki ismeri. . 

Nincs az az iparág, a mely ha üzé ére alkalma. aknak bizonyultak a 
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HÁTNZEG-SYJÁS~VÁRO '-VAJDA-HUNYAD I Öl YÉKl~ MK 
GEOLOGJAI AT_JK TÁ. 

fLu.AvÁ'n; GYULA m. kir. f'őgeologustól. 

Még 1867-ben tanulmányozta át dr. HOFMANN KÁROLY a zsilvölgyi me
cl.enczét és a környező h egységeket s le is irta. Később 1 4-b n pedig lNKBY 

~ÉLA a nemzetközi Európa földtani térképe érdekében a i;zomsz ·do részek t, 
ugy hogy a 24. zóna, XXVIII. rovat jelű ( I: 75,000 méretü), a ulkán- zoros 
vidékét magába záró térképlapot 1 86-ban a m. kir. földt ni intéz t kiadhatta. 

Hogy én 1895-ben befejeztem a Krassó-szőrén i Középh gység nok m 
osztályrészül jutott i·észeinek geologiai részlete fölvétel 't: üj terül t t kell tl 
kapni további munkálkodásom szinteréül. A m. kir. földtani intéz t igazgn.tó-
ágának földmívelésügyi miniszter úrtól jóváhagyott fölv ·t li t rv z t 'h z 

képest 1896-ban új fölvételi területül Hunyad vármegy déli r 'Az ·n n :l:l. zó111t, 
XXVIII. rovat jelű (1: 7.),000 méretű) lap lőn kitiiíwe, m ly é zak felől köz
vetleni11 csatlakozik az elébb említett laphoz. Vagyi nzzal 1 tt m megbizva, 
hogy E felé folytassam a hátszegi medcmcze> rész] t fl fökltnni fólvét l ' t. 
Ebhez képest 18!)6. év nyarán megkezdtem üj terül tem fölvét lét ott, it hol 
azt dr. HoFMA.NN KÁROLY és INKEY B:fa,A abbahagyták uzóta nyarunk 'nt foly
tatva azt, 1902. évig Hunyad vármerrye déli réi;zén jö na11 t riilet t föl<lol
goztam, melynek eredményét van szerenc ém ezennel közölni. 

Hátszeg-Szászv..í.ro -Vajda-Hunyad körny 'kén k r ;Hzl t · eol giai 
fölvétele a következő orrendben tört 'nt meg: 

1896. év nyarán a hát zerri m edenczet jártam h •. d 'l f ·!öl közv tl niil 
e ·atlakozva dr. HoFMAN1' KÁROLY é. L KEY B1::L.\ füh-; leih z. 

1 !)7. évben a ztrigytől K-re lévő hegységet, Puj. haha-Ponor, a 
Zsigor-ha vas környékét vettem föl, délről c;;atlakozva HoF:1u · IUuo1s t rü
letébez. 

1 !) -ban Új-Gredistye, Lunkány, Balomir, Hát z , Tu t a körn~· "k ' n 
tanulmányoztam a geologiai viszonyokat. dél felől csatlakozva H mi gam elözö 
é>ekben fölvett részéhez. . 

1 ~J9-ben Ó- ebe hely, Ko zte d. Bo.·orócl, 0-Brettye körny 'k "n folytn -
tam a ré zletes geologiai fölvételt. 

1900 ban Ki tid, Russ, Alsó-Telek körn '"k kl'rült orrendh ·. 
1!.l01-ben zászváro környékét JÍírtam h , · znkon i Mar ·-f lyóig, 

nyurraton a Sztrigy-patakig. 
190~- ben Vajda-Hunyad környék ' t dol oztam föl. 



172 

'l' riil t m g ologi 1 alkotá álmn lt következő képződmények v sz
n •k r" zt: 

von (:>1 

lac. port. 

zl t ebb n ' hajtom tárgyalni a képzorl ":< ~or· 
bben, vegezv a legifj< bbon. 

17:! 

1. A kristályos palák. 

Kristályos palákból állnak javarészben - mint már említ 'm a h gy-
ségek. E hatalmas rétegöszletben a m gkülönböztetni szokásos csoportok közül 
a középső- és a felső kristályos palacsoportot sikerült nekem konstatiílni a 
szóban forgó területen. 

a) .!/. középső lcristályo · patacsoporf, javaré zh .n 1t t rület 
DK-i részében lévő magas hegységet alkotja . 

Észak felé a Homoszhely, Ó-Sebeshely, Kosztesd, onz1íga, Váralj1t 
községeken át vonható majdnem egyenes vonal jel zheti lterjed · sök határát, 
mely egyben a neogén öböl partja is, hol hirtel n meredek n mclk dik ki 
a hegység a lankás dombságból. Bosorod és Kis-Oklo között o.zonban, nem 
nagy helyen egyrésze a dombság nivójában van, sz 'p n mut1ttv1t az egykori 
tenger hullámainak lenyeső hatását. F lszines elterj d 'sökn k l gnyugatibh 
pontja Csopeánál a Gyalu Pojeni. Kőalja· OhaLa átellenl.J u hirtelen 
Ny- K-i irányuvá válik felszines elterjedésök egész soklovináig, hol szini én 
meredek az ereszük a kréta-kor képződményei f lé. Csoldovin{mál Hcrjedt\
sök vonala ismét hirtelen hajlik s E-D-irányú s itt rájuk a ncokom m · zkő 
van telepedve, mely alól a mélyebben bevágódó völgy kben, minő - te zem 
föl a Petrosz-völgy, a m élyebb pontokon ki is bukkannak. 

A magas hegységet javarészben alkotó kri tályos palák erő en c illámo
sak. A csillám biotit vagy muszkovit, vagy mind a k ttő együtt gymá al 
keverve is előfordul. A rétegöszletben nagy szerep t ját zik a szemes y11ajsz 
kisebb-nagyobb, néha ikreket formáló földpáttal, é · a Ci:iilldmpaln, „ mely 
helyenként nagy, piros gránát-kristályokat tartalmaz. z k m 11 tt, foleg a 
Petrosz-völgyben, húsveres földpátú bintilg11aj z is előjön,. m J.y padosan yálik 
el, padjai között vékony rétegű, apró ~zem~sés .mu _zkovltgnaJ z zal. „aJesd
Csoklovina táján jól rétegzett muszkovitgnaJSZ kepez1 a b gyeket, ok. foldpá.t
tal, kevés kvarczczal és csilláP'.lmal. A csillám apró táblákban van Jelen a 
réteglapokon sűrűbben vált ki. Ha onló aprószemü, a réteglapo~on erő en 
e illámos biotitgnajsz is található, fől g a_ r~tegc oport a~on r z b. n~ hol a 
kisebb-nagyobb gránátokat tartalmazó bwt1tpala van .erő .bben k1f Jl~dve. 
E csillámpala erősebben a ~yal~ rudi f~- ~ m~ll k~enn~ze1.~ .~ordul elo.. . 

A Muncsel-havas gennczen a b1ohtgnaJ z r t>teg 1 kozott grrmulil 1 

zegődik a társasághoz. . . . 
Ezekhez társul még öregszemü P?r;mat.it 1 , ~ ly . m1~t z Boldog

falvánál, az Orlya D-i meredek eresz.en. zel?en 111.tbato - ki. ebb·nagy_?bb 
fészkeket lencséket alkot a zeme b10htgnaJ zban. p gmahtl.Jan a fold
pát van 

1

túlsulyban, melyben a kvarcz legtöbb zör ol:yk~p h?lY ~~ dett el, 
hogy az irásgránitra emlékeztető raj~ok keletkeztek. A b1ot1t neba tobb négy-
zetczentiméter nagy táblákban van Jelei;i. . . . „ 

Végül a Pojana izvorelen amfibolil te.~ i tala~~oztam: ~z a kozet azon
ban itt i nagyon alár ndelten fordul elo az ero en c 1llamo kri tályo 

palák között. . . · · t bb · 
A kristályos paláknak ez az erő en c illamo tru· · a. a ~v a az 

amfibolitnak alárendelt jelenléte s a kr~ tályos m ' zn~k. te!J hián a oly 
jellege e képződménynek. mely megegyezik a Kras _ó- zo~en5 i hegy ~.ekben 
megkülönböztetett kristályos palacsoportok középsőJével, ugy hogy teruletem 
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nio 
nnek az é1·cznek gyakorlati ér 'k 

Az itt előforduló kristályos palák azonban mások, mint a 1 rül teu. 
~K-i részébe~ lévő.k. I~t ugyan!s a zöldes szín domin ál s r it gÜ!iZlet javtt
~·eszben chloritgna1~zbol, chlorilpalákból ~e; selym s f nyü bloritos fil/it/Jó't 
all, m~ly,nek r~te~e1 között a sz~ri~ites palák, an~(ibolpalák. s naRy gráná
tos csillampalak es grafitos palak is elég gyakonak. Ezenki\-ül !1' lsö- zil
vásnál fehér kristályos mész-rétegek társulnak bozztíjuk, mely t m 'sz lg •t r , 
használnak föl, s melyben a Plesu K-i oldalán limonit található kiH bb féHz· 
kekben, melyek gyakorlati szempontból eredménytelen kutatás tárgyai iH 
Yoltak. Alsó-Teleknél elkovásodotL mé zkő-padok vannak r ' t gei között, 
melyeknek közelében bányász'at tárgyat képező vasérczek vannak; Groos D-i 
részén végül vastagabb, jól i·étegzett , fekete csíkos a kristályos ru(•sz kő. 

. A kristályos paláknak azzal a társaságával találkozunk itt, m ly t 1t 
delmagyarországi h egységekben szereplő hatalmas kristályos lllLlafwrozatban 
megkülönböztetni szokott három csoport felső részének 8zoktnnk venni. 
Vagyis a területem Ny-i szélén lévő b gységet a kristályos palák /'e/!;ő csopo1·f ja 
~kotjL . 

Kristályos palacsoportunk előfordulá a d Ili ré zéb n 'l 'nslyn, Felső
Szilvás táján D-nek (12-13 bora) 25-60 fokkal döl. Tovi'tbh É·ra: Lind
zsina, Cserna, Felső-Telek környékén is ha onló a dől '8 's bámulato az az 
egyöntetűség a települési viszonyokban, mely t e r 'i:izben kon tatálhatni. 
Azon ponton túl É-ra, hol a runki patak a Cs rnába ömlik, azonban hirtel n 
megváltozik a település, mint ezt az Alsó-Tel kről lo zl<abányúboz vivő 
lóvonatu pálya m entén szépen látliatni, a luishUyo palák r t g i rösen 
ránczosak, a dölés - megtartva a y K-i csapást 1 gy ző zerü n a 
déliből az északiba m egy át; s mi}ltán ez nehány zor ism ' tlődött volna, AJ 6-
Telek dellőj én túl megváltozik E-kivá (2 - l bora) s ilyen dőlé b n bukik a 
rá konkordánsan telepedett, ké őbb tárgyalandó, d von (?l dolomito 
mészkő alá. 

A kristályos palákrn. konko1·dánsan telep dett dolomitos mé zkő gy 
nagy szinklinálét képez, mely alul Bós és Gro s között i m t kibujnak a 
feküt alkotó kristályos p alák, m elyek e részben a nagy zinklináli ráncz É-i 
szárnyát képezve, ebhez képe t 35 50 fokkal D-nek ( 11 12 bora) dőln k . 

.;: 

Vasérczek. A kristályos palák településén k fentebb mlitettAl ó-T 1 kn 'l 
való megzavarodottsága igen fontos gyakorlati köv tkezrn 'n • ·kkel van szoro~ 
ö szefüggésben, amennyiben itt jelentkeznek a va él'Cz k. va 'rcztömz ök 
tehát tektonikai okok okozatjai: a rétegek t lepü)é 'nek rneozavani a, rán
czosodása következtében keletkezett repedésben rakták 1 az alulról feltódult 
vizek a vasérczet, melynek lencseszerű tömz i, liíven a begy · ·g c. apá á.boz, 
egy egyenesben, melynek legkeletibb pontja Al ó-Telek, 1 goyugalibb 
Gyalár, sorakoznak. Ez a tektonikai mom ntum fonto a további kutn.tá ra, 
melynek err e az egyenesre kell zoritkoznia, m rt c ak e?h n a. rnnalban 
vannak meg oly tömegekben a va&érczek melyek a n ere ege · banya zato 
lehetővé teszik. Mert máshol is fordulnak elő va érc;zek kri tályo paláink
ban, így - teszem föl - ter ületemen Lindzsinától E-ra a lindz„inai völgy
ben, a Csernába való torkollása közeleben, de ezek e ak nyomok, mel eknek 
nincs gyakorlati értékük. Bányabelyek közelében laikusan elfogult kutató 
mindig akad n em egy, de hogy nem nagy eredm ényeket tudnak fölmutatni, 
a.zt területem is szépen bizonyítja. 
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A fe.~t~bb ism rteLett kri. tál. s palúklmn •ruptiv !,oz(•tol clt1Jl'Jit1 fo 1 
dulnak elo,_J~le~ ~ - ~eshelyn 'l .gránitit l;H po~lir-, Ht 1wi.111U mclnfir dnJk . 

. . ~) G! anilit .. Ó- ebe helytől DK-r n, 111-m1 rt>n tit l'IH \llHlngnhh 
gmmt1t-daJk vonul at yÉNy I DK irt\.nybnn. · 

_Du .. So~AFARZIK l!~: t. koll gám, ki köz t t pl'trogrnJi11.il11g :t.in•Hkcclt•lt 
01egv1zsgalm, róla a kovetkezők t közli vel m : 

((Az öreg zemü kőzetben makroszkopoAnn 
csillámot .és .. kvarczot ~eszünk észr , m ly ut bbi bh-nngyohh 1 11 'Hókh 11 
b~lmozód1k ossze, a m1 a kőzetnek, miv 1 C'zon l •n<'fH;k köz 1 (!g\ irí nyunl. 
bizonyos réteges küllemet kölcsönöz. · · ' 

. :\fikro~zkóp alatt sok finoman ·s ií rlín r atl olt. d, több· -k Vt'Hh, 

mall?tt plag10kla z n;iellett egyes nagyobb üde mikrolit-Hz m •k, 1tzonl irnl 
.ok„es ~agy barna csillámot látunk, am ly 1 gyró z kköziitt v'gr• n lmir•z 
terulete1 foglalnak helyet, mely k mind gyik • AzámoH kifwhh nngvobh flZűlll· 
e ékből tevődik össze." · 

~ • 0•lorrr11u1ea Jrunkálatai. 1~ 
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3. Dolomi os mészkő (devon P) 

augithnn 
ba nettin 

1711 

~al_ák m~r ~-n~k ~?lnel<, a réteg ort követjük, azt tnpai;ztnljuk, ho~o 1t zolcl 
li~htek koze -~esz~o:éteg k. vannak tel p dv s mint1in n.1illitn'• ~ k mrazkú
r~tegekkel tobbszoros~n valt~koztak v loa, a űllitr ' t g k 1•lmnr1tcln l, H tt 
reteg orban a; do] om1tos mc zkö hatalmas töru g leönt k •zik. {Tgrnn zt 
tapasztaljuk E-i szél· n ii,;. · 

Hasonlót ta.pasztalt már 'p ?. 'rt a 111 •Hz(•t n knHtal:roH 
pulákboz sorozta, a t 'rképen az g · z t a kriHt lvoi; pnlúk Hzin q•J jPlolh•. 
,'runn~k ezt. a n~zet 't 'n nem r gadhat m l, ,;11h· CHllk aú•rt H •m, mc•d 1t 
dol?mitoH m.es~kő sokkal hatalma abb k 'pzőclm 'ny, A mhog_y azt 11 kri túl_yos 
p~lak tartozokttnn.k kell ne venni, han m önálló g ol gini tngnnk t1•ki11tP1Hlíí. 
Vekonyabb-vastugabh kri tályosm zkő-r \t g k mint azt Í<'nl bh iH mlitr•111 
a délibb és északibb vidék ken lőfordulnak a k

1

riAtál. OH pn.hikhnn. <h 1•zpk1wk 
szerepe sokkal alárendelt bb , jog""al a kri túlyo pal1ik tartoz(\kának ,·1·1•11<l"k. 
l)erografiailag is különbözők zek a kristályo~ rn(• zkií-J,özf •ln'c•t(•k: tndlliil!ik 
Javarészben hóf bérszinüek, mig dolomitos m r.ünk k · kc•ritiziíl k H J, ii lii11ilA1•11 
fel őbb ré zeiben túlnyomóan dolomitból 1íll m1ír. 

. Az a tény, hogy a. kristályos paláktól l s n 1 n •1ll v1llik er. 1t k pr.öcl
m~ny, n~m önálló~ga ellen szól, ban m nr.t bir.onyitja. hogy ősi ori l-1 pzií1l 
meny, mtt olyk 'p kivánok jelezni, hogy krnlőjrll 1 1fr11011konnrnk mondom. 
~fert . ajno nem ikeriilt h nne n. fo~siliálrnok mrg a 11yo111al ('Ul flil
í~dezm tudtommal mások sem gyüjtöU k h lő! . l'Pdig t bb h l~í1lt •ríÍH<'ll 
~~l van tárva nemcsak olyk 'p, hogy a 'H rnu ehh<' vítjtn b •lé m •dr(· H p rt-
3an nem egy helyütt hatalmas, mer cl •k 11 1 ml'tsz •tt falakb1 11 áll a clolnmitn 
mészkő; dc három hely n m t r 'g s n is föltiíxtáJ,. Ar. ttl. óhh, hv<0

' 111; 
rlolomito m~ zköv t a,va gy1írak f jtik az olv HZto p]júní.s cz1 ljnira. \ knliíni 
vasgyár Alsó-Telektől E-ra. a . rna partján, n vnjdn.hnnyndi p ·dig Znln rl
patak rn ntében f jti nagy kőbányáhun n mC:· zköv t; a 11 m n•g 1~ pidt \:Jjdtt

hunyad- gyalári va. ut pedig bo. z11 alagutat vúj t b léJ ·. 
A vajdahunyadi vasgyltrban hozng gya111í.n föll11 sználl m1;~?.kéh1Pk 
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D-i határán é részében a dolomi o méi;zhő 1~-nuk (1 :3 horn : l .l.i 
fokkal dől. É-i részében és határán p dig D·n k ( l l J .J bora -1 - .1 fokkul. 
A:-az zinklinálét form 1, melynek t ngel · \"ajd. -Hnnsad l i ( rnnpnr 11 
hazainak irányában -rnn. 

"" Bericht uber die geologi. chc b r ich nn llMhm ti 1111 h h n ' h n -
1r~en im ommer 1 60 (Jnhrb. d. k. k . geol. H. An t. 1111 • • Ill. pa". 1.0 . . 

•• (j E.L!. • ó HAFARZIK F. )Jü- é~ épit6íp TI tekint lh 11 fnn ~ hL 11111 ~R r-
á •i kllzetek ril~zletc . kntnlogn~R. 'i., i. lnp. 

1.· 
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1 1 

1i 11 ..: r1 )p 1 1 lk clö h gy ol1l1 li\n · . klavinai Tilíán i láth tón mi 
1 l 11w 1 dolt l'I h g · g. 

1. ilj· •n'tli hl•i l>o 111\1•rt p1lor m •Hzc \ s 'rcz ti tnrtnlmaz. mdyn 
h 11 k11h ttr k · i , d1• 11 g,\ ni or)nti ··l<'lr • \ onafüozc))n~ er dm 'nj h•l 11~11. 
, 111 ug ·n11i nz 11j ·gn •1\i t)'' i EpitP z ti 1Ji, 11tiil j 1-!YZöl,önyn·.inck l'~yrk, 

1 :1 1 ,·. , ldil \ 11li1 hl'j •yzé o, mol:1• ll kövdkezéíkhl'n <'g<'Rll t rJC'cl lnwlll'n 
1•nl111111• 11111 t.iln 111111 köziilni. 

1 'l 

számban, melyek több h lyött . orokká r ndezk dv , viilgyiil tl'k t nlkotnnl, 
Barlang i . találkozik ne.m eg)'.', z utóbbiak azonlmn j1 vr\r \Hzlwn huvópnln· 
kok medrei, melyeken v1z folyik át. Az uz 1 ~ Hzúrnz hnrlnng íH e. 1 k tim· 
gyott vizjárásnak vehető. bnvópatal k millll a kri tnl,1 os pnh ld1ól •r <111 •k 

rövidebb·hosszabb földalatti folyá után o. m 'szkő túla r éi;z1• 11 u1rn t a f I· 
zínre kerülnek, egy-egy barlangból ömölve ki, m ly b ly l t nz ott1ini nép 

/lOl~Or·nak nevez. A buvópatak a köv tk zők: 1t petr szi völgytől ))1 -r 11 

'Irigy bal partján lévő m 'szterül t n a Gyalu-Poj ni 11latt fttlrn1ló forrr't ol.1161 
e~e~ s csakhamar a mé;zkőben eltűnve, a petrm-izvölgyi Ponornúl Jön ki, hog,~ 
rov1d, de m~red~k, szám?s vizesé t alkotó út ub\n HztriK\ viz ' t AznporilRH. 

A Sztngy JObb partJán, a petroszi völgytől g , y·rit luvci nngyohh m '11zkő· 
területen a Lolavölgy felső r é z ' b n, t oktonikt i okokból mé11zl ő köz · 
benyomuló kristályos palából eredő víz n J„unka-J>riponuluj f •l11ő r ' sz 11 n, 
kis basadekból eredő Szócs·forrást (Ji'untina 7.Ócs. viz n<•J, h m1<'•r11rk li 0 H.) 
táplálja; csakhamar azonban e forrá, vize ~ rl0Ji111í\m ö111lik, hol{y nH•g 
szaporodva az egyéb helyekről hozzó. szivárgó vizz 1, Ponor kiiz!l(ig<'itiil 1 r 
A. I\okolbia-barlang (Gaura lui Kokolbia) impozáns záján v<'gt1 t l'lj(•n fölcl
alatti útja. A víz hőmérséke a barlang szájában l . gynnc1ml ha!-mtl ,; k 
mentében elvetődött s a Bulzul és a Csatatyán m r cl k olclitlu ormni között 
jelentkező kristályos palákból fa.kadó víz n. Lunka· hnbi f la r z n 11 mtl z. 
ben eltűnik, de csakhamar magán a Lunkán a Funtina Tyirisorn lakjábnn 
(vize 7·5 ° R.) a felszinre jut. De nem marad okáig itt, mert n rn m s z g 
dolina ismét elnyeli. Valószinül g ez a viz is sznporitja azt n viztöawg t, 
mely a hosszu Valea Ponorulujon átfolyva, f lkörh n áll fc>stői Rzirt k 11.ljií· 
ban tünik el s az obába-ponori Ponor impozán kapuján t ömlik ki, hogy 
már nemsokára több oláh patakmalom turbina z rü ker k ' t őrült b n 
forgassa. A Kokolbia és az ohaba-ponori barlangok patt kjni Ponor köz p:c 
felett egyesülve a Sztrigybe szakadnak. 

Ponoricsnál két helyütt is tünnik el a föld alá k t, t kri t lyo paltikb 1 
eredő patak s a. földben egyesülve, a c oklavim i l onor barl ngján t jutnak 
ismét a földszinre. E patak É -i irányban a lunk nyi völg "n t f 1) ti tj1 ntj{ t 

Sztrigy· zt.-Györgynél zakad a ztrigyb . Ponoric n l 11. ölgy zin J 
felett két száraz barlang is van, melyek azonb n m l. e 'gh n a I> lnk 
medrél'el összefüggésben vannak s igy buv patak korábhi ltún i n ·ilí · 
;ainak vehetők. 

'.i·Gredistyénél, a Dosul-Y rtopilor fcne ikjá alkot i m zkövön i lmvik 
át egy patak, ÉK-i határa mentén ug ·nnis a. kri tályoH paliikhól zí1mo f? rni~ 
fakad, melyek rövid völgyület kb n e erg clezn k s csnkh m r m ik 
üregeibe folynak , hogy aztán a pla o ·Í oldnló.nak m r cl ·li n " n km ·r cl 
mészkő-fala aljában dú forrá alakjában i m ·t n pí\ nn ju on viz "k. 
E forrá vizének hőroérs ' kl tét 7 R-nak t lált m. 

<L Cenoman homokkövek (felső-krét 
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l 011 /11111·~ /' t i. 

• 
• 

\ r.ih k 
r 1 t w •. 

1 Juzoniu plmmla 1 a, O\\ . 

Criorems sp. 
Sonneretia sp. (az 1l111n1. f)ufl'11171/c•111111~ ult k \AOportJ11holl. 
filaria c/1-. digitala, YJ1m. 
Panopaea frequens, í.jiTT. 

Protocardium hillanim1. , '0\1. 

Oucullaea a/f'. Mathc)'(mianrt, d'Onn. 
<• n. sp. 

lnoceramus C?'lpsi, MnNT . 
... iliqua sp. 
I'cclen sp. 

A márga felett hatalmas, hely uk Int konglom r to ·, márg1\R homokkéí 
rétegöszlet következik, melyet osztnlyozni bajos s m ly k 'p zi I onor, bábn.
Ponor, Fegyer, Füzesd környékén az ala onyabb maga abb h g k t. 

A homokkövek világosszürke zinü k; a finomahb-durv1í.bb kvarozsz ltll'· 

ket meszes, márgás kötőanyag tartja össz ; mind g jól r t g z tt k. A r t . 
gek vastagsága igen különböző s egé z a 0·5 m. va tag padig v ltakozik. 
Min<líg tartalmaznak több-keve ebb csillé.mot i , m >ly n melykor a r t glapon 
jelentkezik tiűrűbben. émely padja erő o kavic o , borsó-, g lsz tyL\ktojr H· 

nagyságú, legömbölyített kvarczkavicscsnl homokkő·r ' t g k t gymtl.Atól 
igen gyakran vékonyabb-vastagabb, foszl s ngyagml\rgnk "z v1íla ztjn rl. 
Némely réteg lapon hieroglifa z rii domború i.; ágoknt ii.; l h t líttn i. 

Ponortól K-re a Dumbráva rdöbe vi1·ő uton, 1101 tt rrt g J, !!) llorn 
felé 40 fokkal dőlnek, a m 'sz kő közel ben rozacliwörös hornokkéi-r 1t g k 
vannak föltárva, közben alárendelt n viola zinü, 1 v l s o lvti.16 homoko 
márgapalákkal. Egyik h VOl'Ő d1mtb p dig LyfrJ<' ms rr;a11</1·yc rn.~) 1111.-I 
tartalmazott. 

Ponortól É-ra, a Petri el oldalában ~gyi k <lurvn konglomrn p1icl ok. 
gyermekfej nagy Acleo11ella ,qiga11lea, • ow. sp. tnrti lmaz. !telj hh a vizmo t' s· 
ban pedig a 13 hor::i. fel ' ;{0 fokkal diilő hitm\fl 1.lirk agyugrr ~hlll npro 
ammoniteseket gyüjtött m. 

Ugyancsak Ponor tájáról való gy j ' l föntitr ott Il(((fo/il .· 1111grio1fr,;, 
LINK. példány, melyet m 'g 1 6!J-h n WINro.gn . gyüjtött. 

Tovább É-nak Fegyern ·1, n fegy ri háton, a cflillim . homol-kö\· kh<•n 
i mét egy homoko, m zmárga·rét gg 1 talá.lk zunk, m ly 17_ bor f 1; : n fnl • 
knl dől s melynek eg,ves részei sok fo ziliát tar alroazonk. J 1 · •o : 

01·bitulina t01tcaua, L ri,.. 
tylina micropom, KonY. 

Pl<-uro milia rfr. f11tzi. hom . 
S erinea sp. 
Perna :p . 
Pecte11 bp . 
0 lrea :p. 
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1'11 n r in. 'J'ilfn. 
:-.~ú 

k ri t ll~·n p J'I.;: // mészkő; r: - homokköv k. 

t~ 

hal~d. egy k vésb ' ·1 s töró1:1i v nttl ; holott 1t füz cli h rnokkö -r'1:1zl tn k 
antiklmale-szerü n mindkét zéle fel van m lv . 

. Míg ~z előbb ! ~írt homokkő-komp! xu t ' rb lil g ö zefüggő vonulo.tot 
kepcz, addig Csoklovmánál, ettől ltülönválva , lv tv j l ntk zil homokkő. 
~Iaga Cso~lovina is ezen épült s az Mell nb n l ' vő Pln]u J mknluj g rin z(>t 
18 ez alkotja, s ÉK. fel é egész a Piatra ros ia aljáig nyom ?ihat . (:l. {ibm.) 

A c.soklov~na1 barlangból jövő viz n J • pc őz tC's h m kl őpad kon tipró 
medenczeket, v1zesésoket alkotva roha n 1 n völgyb . hom kkő-padok itl 
1~ ~ora ~elé 10 fokkal dőlnek s alolnk a malomnál ·a nzon túl n völgy alj1in 
b10titgnaJs~ búvik ki. F entebb már mii ! tt m , hogy o. bad ng zitjániíl 1t 

neocom·meszkő vastag padokban válik l, 111 1 y k 1 hom folé .:!5 fokk1tl 
dőlnek. M_ár most a ki csak ezt i hely l i m 1:i, bizt n nzt fogju tillítn.ni. 
hogy a lmstályos palákra a homokkő rr a mé zkő köv tk zil ; vng iH, 
hogy a homokkő öregebb a mészkönél. j z azonban n •m áll. c~oklovinai 
h_omokkö a számos repedés egyik m nt · n lv t •tt r · zl t H cHak 1t t •1 pii 
l e~ megzavarása következtében jutott oly li lyz tb , hogy 11\tazólng a m · zk 
ala dől. Máshol mind nütt jó hos zú vonalon s n m ily ki l:l t rül t n, 1t 

mészkő a kriRtályos palákon nyugszik, a m 'szkő1· pedig a b mokköv k van· 
-1265

1 

T OH nl · orl ipolor 

É t> 

4„ ábra. A - kri stúlyos palik ; JJ llH~ zkő: (; = homokko\ !, 

* Dor icht über die "eologi ebe eb r-iclt a11fn hm 
l111rJ.(en i111 .'orom •r J 60. r.J nhrb. 11. k. k. ' · 1 .·An . B11. 

,,,, 11 · 



tt-mikb n 

1 1 
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z terül t m É."y·• 
Kut in közt i. 

7. A szenon (f lső kr tfl.). 

Geruilia .'olmoiile ·, Dr,.1<·n. 
Cy1·e11a solitaria„ Zr~· 1·. 
Trigo11ia Vaal.'le11s1. , ,J. ön 1. 

Peclen spalululu , 0E111. 

" virgotu ·. N1L . 

J,i111np:i. calm , r. 
n. p. 

Al'w undulata, J: s . 
{':;ammobia ue13:i, Zrn . ff. 
Corbula cfr. liiieata. ~I „ Lt,. 
r:ucullacn cfr. cm tria a. Zm . 
fholadomya gra11ulo ·a. Z1-n. 
A. ·tarle lalir·o tata , DE H . 

r:a rdium vi1idi11e1 (', ] 
1 

fül aff. 
Tellina 11. :p. 
Pi1111a. p. 
/Je1itali11m alle1·11 i11:, M " 1.r •. 

n. 'P· 

1 ''I 

Zlll'llktiw 
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\11 /11•11 li11lf.1/i11111is. •' \\. 
U11111i1·11l11 J l11t11•1111iui. J 1i1.r .. . p. 
l11otrhm. m1•r1alo11l1 nt. l A • Hp. 

Í ,(l f i:jli 1'11 SJI. 
m„ly t1 r n 1 'll 11 fo zi li itl 11nk tt f h,ii-krt'ltt sze11011 melet r vnll. 

' . HZ: Jl l- (felső-kréta). 

y· 1·11 ntH·k 

1 !ll 

dalt al~ofj~k •. a ~i . .h egy É-i o:mán, hol már a r(lt gf j k iA m glt t zórlnak, 
k?ra d~lutam v~lag1tasban, a mikor n. r 'te lapok m g vannak viliígitva, míg a 
retegfeJek árnyekban maradnak : a lej lőn 1 fntó párlmznm H \•jaivn.l, r m k 
képet ad. Ez a szép kép i métlőclik az Mell n H b1tlpnrton, h l IL 17 horn 
felé 40 45 fokkal dűlő padok rét gfojei állnak ki a m r d J ft lh 1. Tfo itt 
azután~ felé vizsgáljuk r ' t g inket, azt tapa ztnljnk, hog n döl a lttp Hnhh 
~esz, maJd ellenkező oldalra hajlik, úgy hogy zt.-P 't rfalvánAI fi. v··1gy 1 . 
.1 én 4 hora felé 30 fokkal dőlnek. Itt t hát gy antiklin11.liH rltn z konstatál
ható, melynek tengelye 23-5 hora irányu. 

. zerves maradványokat: álkapc ot, e igolyál·at, k re ntoknt, t knőR· 
beka-pajzsrószleteketmárafölvéi lekalkalmáv1tl 1 • G·hangyöjtiitt m b l ől1i k, 
de molluskákat nem s így csak a petr grafüti ha onlatos. á.gr t1Linaszkoclvn, 
mely megegyezik azon réteg k petrografiai ki f jlőcl v 1, m lyc k t d \[ bbröl 
dr. HOFMANN K. aquitánkorúnak m ondott, l int mngam is z 11 korb lin k 
mondtam e rétegeket. K söbb, a mikor J !), -ban dr. AnTn UlElt • h 1 si 
egyet. m. tanár a gyűjtöttem álkapoc ban az iyucmoilo11-l1oz haRonló rli11ow111-
rius-tól eredőnek ism erte föl : m gváltoztattnm n z t m t tt Azt.-pét rfnlvi 
rétegeket a felső-krétábo. h elyeztem. Ifj. br. or S\ l!'Ertr. 1., kin 8ibiH 1-völgy
böl számos éven át nagy mennyis 'gű csontot gyiijtött. inn(•t 1t köv tk zii 
auriusokat: 

Telmalo.~aurus fransilvanic11s, oPc A. 

Mochlodon ucs. i, EELEY . 

.Pterosaurus SJ>. 

irta le. zekhez m ég a chelonicla e aládjt'ba tart z knő b 'k tilr1:1ul. 
Mind e szerves maradványok ma már k ".t égb v nh1itl1 nul t m 11 •tt 

tanuskodnak, hogy a szt.-pét rf 1 vi r ' t g k a f J -kr ". t kor " · grn, v1tln
melyes itt létezett terjedelme mo ár f nekén jött k l 'tr . 

9. A mediterrán emelet (n ogén). 
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. 'ze~t-~irályon, magába11 a közs 'gl.i •n rnn m •g 1t gipsl( jó \HHlng nitq.~· 
kent. A ~ozseg templom.1~ <.'A j ·i ntczá:jánnk h zn.i rnjt 1'dh nak. \ gipHzrc\t g 
al.att egeszen galambtOJU. nagy kav1cso l1om k, f J tt p '<iig sii.rgo.foltos 
k.~k.es agyag van, melyre <lurva homok, narry h m kkéí-konkr<;czioklrnl, mnj<l 
~tete~b sárga, szalu~o~. homo)~ van telep dv . [ gvan n gipAz 11 Hzt.· KiriUy 

rol VaJdabunyacha vivo nton Hl, fönt a dombháton. 
Vajda-Hunyadon pedig a i1agy olva ztók l11ita mögött IP\ ii lt•v1igií~lm11 

lii.tbató terjedelm sebb gipszr t g. 
. S~· R D. (l. e. pag. 99) gipsz s ül cl 'k t RZ1Lrm1tlu korlinnk mo11cl11t. 

m1b~n en nem lehetek vele gy vél m 'ny n, hn.n m gip1:1z s l'l'I gek t iH 
med1terránkorúnak tn,rtom, annál is inkább, m rt a \iclé>kiinkön <•liífor<111ló 
zarmatakorú üledék petrografiailag t lj u l~it a m •dit rnín korú 'tói, 

másrészt pedig Bujturon a rég if1m rt 1 lőh ly u. gip z f <lőj '•h n fordul <•Iii. 
Dr. KooH A.'f. em fogadja el T R D. néz t t frlt tlrniil, A m g,j K' zi ' ... 11 

mely talán felsöm diterrán korú lehctnt· ? " 
A rétegsorozatban még feljebb álló homol,kc'í-kompl . us is töhh }Jp} iitt 

konstatálható, a partok közelében durva konglom rát-pndok 11.lukj1Umn iH. 
Fossziliákban rét gcink nem mondhatók gnzrlng1111k. b 1 lö iH fordul· 

nak, csak kevés példányban gyüjth tök. M g a n•gót1L ismert hujturi 1 lii 
helyen is a gyüj tés inkábh csak a kiruúllott cs1gnhá?.1tk \H Jrngylótt>knök ÖRAZ<' 

szedésére szoritlrnzbatott, mint m luiatáHnt. 
Foraminif ní.kat a hát ·z gvidéki k ·1, agyng, ~H folH'r m1í.rg11 i-1znpolc sn 

maradékában találtam, melyek t <lr. ]'R\ z~: \l ' \e osTo n mz. muz umi iír 
zive kedett meghatározni. a köv tkező r dm · nnyel. 

A felső· zih-ási a "Monastin -hoz vivő nt ment •n l 'v' frh •r roúrga 
iszapolá i maradékában talált: 

01'bttlina 'lllliUel'S(( , d' RH. 

'ar. bilobfl cl'Onu. sp. 
Globigeri11a l1·iloba, 

bulloides, d' rui. 
llelerolepa JJulempll'i, d'ÜRB. 
Trimcatuliila Wüllet ·dorfi, wAo. p. 
TP:dulm·ia cm·inata, d' nn. 
Nodo ariu :p. 
Crislellaria deiilata. K \RR. 

calcal', d' nB. v r. ·11llrr1l11, <I' nH. 
i 110;·11rtla . d' 1 ll. 

« :p. 
f>olymorphina gibba, d' RH 

1•irJeri11.a JJ!l(Jma •a. d nB. 

A zilvá i völg alsó r ·. z ' h n föl árt ké·k ug,rng i zapoln i mnrt <i ·kii · 
han pedig: 

Orbuli11a 1111i •el' ·a. d' RD. 
rnr. bilobo, d' nn. p. 

Lohig riw1 t1·iloba, 

* Dr. KocH A. Az erdélyré zi m ed ncz h r m dkori kí pzu1 l111 11 II . cvc•n 
oport, 15 . lap. 

\'11ndory11 u1 • .lf1111k ú/atai . 
I !! 
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/fr/1 n1/1•1111 /J1tl1•1~111fri, 11:011 11. 
( ,' /11111111/ 11 111 /111•1 11t/tll11 , cl 01:11 . 
j\'(11/u ti ri11 . }'· 
1 in111li1111 /1111/1 111 i ·, cl'On11. . 
<.ri'ld/11ri11 1·111·1·11 , 1l'01rn. \llr . 1·11/,-111', d ,1m. 

• " • ,, l'lllll'<tla, d 01rn. 
• . 1·111i/111111. 1l'01rn. 

llu1y1•1·i1111 l'!l!/1llttt'1t, <!' 01111. „. „ 

' 1 •1thn .uk1 1 111 1 ·I ll•k11ok l ~ 'UJLott1•lll: . 
(l

1 
lu •zlól I>. ) · 1'11 ·gyik olclnlítrokh n fülti\.rt kt>k liomo\,bol 

l'ed1•11 1; i /1tl11:, Bn .· . 
\a/11·11 li1 licim1 , Bt o<' . 
'1'11n'ilella ~ I'· 
11 fol iitt lt \ ö ltomokkiihől pt>1li~ : 
/,111 i1111 Ol ' /111111, " · 

gl ·· \'Ö rajzn sz rint i a fur 

01 • m. 

3 5·00 (55·00 m.) kavicsos homok. 
406·00 (21 ·00 m.) agyag. 
4„7·20 (21 ·20 m.) homok, homokkö-pnd<lnl. 
447·20 (20·oo m.) agyug 
4.).-·20 ( ·oo m. ) homokkő. 
4 5·00 (2\)· 0 m .) agyag. számos hom kkö-r t ggc>l kfö1b n. 
560·00 (75·00 m.) v r 11omokos agyag. fiilA:IHíllt'> HÓ vizzpl. 

Sajnos, furópróbák nem :Ularntk r nd lk z · mr A 1gy 'tittl n11gy 
\alószinüséggel mondom, hogy a diluvilUis Jmvicst rrn.Rz ttlatt lrvii r<ll<•g ,j, 
közül legfeljebb l !l m. m 'lységig a m dit rn\,n J, r ül •dtlk in, ttzontt'.il gl;Híll'll 
.iGO m.-ig a felsö-kr ' ta rét gein hatolt át n. furcí. f lső-kn;t1\.nak itt iir. nltn
lajban való jelenlétét az teszi való ziniivé, h gy tt MnroHOO túl lgyöi.o núl, 
Alvincznél ezen korú rétegek a fel zin n v1tnna.k m g H j 1 ni "tük ott foH1·rni 
liákkal kon tatáltatott. 

10. A szarmata emel L (n og n). 

A mediterránt követő szarmata korban J ül p d •tt r ' ! g k t riill'f mc•n 
több helyütt fordulnak lő. 
. Delen ,V al a-Dilzsi, 1 ó-. zállá yataka ;s facz scln \l Hurnak wc•g; 
szakon pedig nagy, csak it fol ókl 1 m g :r.nggntott t i·(il t n n.lk tjúk n 

<lombság e részét. 
Valea-Dilzsinél a mcditernín koru ül •cl ik közv tt•tl 11 fr1léíj1•lwn kék 

homokos a~yag, majd kék csillámo homok g •mit. i;al töhh zöm •n voltakozcí 
rétegsorozata köv tk zik, m 1. itt gy lapo i;zinJ..li11 1 · n.lkot. A kll:r. .·1;g f> / 
házainál föltárt egyik finomabb agyag homokhól 

Tapes g1·e!Ja1'ia, PAn'l's u. 
Cet•ithium pictum, BA T. 

rtibigi110. um, Ex nw. 
gyüjtöttem, mig gyik f Jj bb f kvő agyagr teg 

< :ardium plicalttm, i 'm . 

tartalmaz. 

ob ·oletum, EicHw. 
11.Jodiola margi11a/a, EI 1rn. 

. zt.-péterfalvi antiklinalis ráucz l ' tr jő t 
d nz a ré zlete a szarmata emel tnek. mely tov · bh 1\-r , \1 ó..Jz ·1 · . pt t ktL 
t Maczesdnél a t rrasz aljában f'li d zt m. I 
gek képviselik az e korú üledéket. 

~laczesdtöl Ty-ra, a F eh ' rviz f l ; vivő út Ja t n p k m dr •f1t·n íril · 
úrt kék agyagból 

Cardiw1i ob ·olelwn, E1 aw. 
Tap g1·egariu, PABr B. 

Jlodiola marginata, Ewa~ . 
'ynclo mia re/lexa, Er nw. 

Ris oa ia/lala, A.-DJ!. 
Trochus p. 
Bulla Lajonkairea1 a, BA T. 

1„ . „ 
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za.rmata· 

m ll t fölt · rt márgából: 

n az - v ·n' 'zt.- yörgy-Y l~ 
·rn. i -rn tag rét gben a könföi6 
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Ce1·ithium pfrtiw1, füs-r . 
« r11biginosum, E1 mv 

Jl onodonta angttlala, r mv. · 
Trochus pictu , Er rrw. 
Nrrita pi ·la, Ff<m. 
fl lllla Lajonkairerma, BA 'l'. 

Köboldogfalvánál egyik durva m zpad t le van 01trcliu 111 8 • •rithinm 
lenyomatokk al. 
.. A szarmata-korú rétegek azonban nin • n k mit már < r cl(lti h ly11.t1 

tokben,, hanem egy nagy szinklinál t alk tnak. lfü rj '<léRiik J -i r \ ?.t>h; n 
átlag ~ Y. felé (2~- :'~ .. hora) dőln k a r't g J· f) IÓ f kknl Hitt tt Ú~alu 
~agun gtmncze D· 1 leJtOJe nemcsak feltünő n m r d k, d r p dc\ k 1;1 n
t~ben lépcsőzetesen el is vannak vetődv a r t g k. Erre n t lctonikn.i j J n 
segre, melyet e helyen egyelőre csak konstatálni kívánok, tilt'ibh m11g v

0

ii;Hzti· 
térek. (5. ábra.) 

Gyalu Maguri 

:·fat.-UyorK\"- Vldy111 '"'"·' · 

: . ábra. Vetődések a yalt1 l\fo~uri n-i n•, z1i11. 



111 

Fo :t.ilitit 1.iuno r tq~I' nrtnlnrnz fiill'g 1 1tko (1 körn,p;k 'n. llyt•m·k t 

g 11jtothm: •. ·~·· 
11 kii:t. g!Ö) J<: lll 11 l'odltt>g\ h. l J JlO.)l'll 

f.'1Till1i11111 H111li. l . TlOTm . 
• 11il'/11rH, H HT. 

M11n· 1· s11hl111•<1/11s, J Al'!'r. hít:t.nl,1tl; 

1 ki>íl •gl1 l rn. nz Enlölmtn vivő úton, 1 K11lt•a albltn homoko. 1111Ír· 

gtih1il: 
< :11rdi11111 ol>.-11it'l111n, 1 1<mw. 
1':1 •i/111 111„/olirn, E1 uw. 
'f'<l/H'. ' !f/'('!fíl/'l<t, p l '1' 'II. 

• 'y11rlo.·tui11 tc/11'.l'll, B1 ·11w. 
/Jc11111.1· htl'ir/11, l•~wn\\ t •knöl •t. 

11. vi 

1'111 

l'ttöl. Balomirnál egy-két el zig l lt, a kriHtlílyoH pa l1tkon r hö full 1tl1tl,JtUm11 
kezdödn k, hogy aztán a jobb parton Bucsum. 'f ovnígy. Ó-Br tt ('. Bllcílnlt\r, 
8ztrigy-Ohába, ztrigy-8zt.-György táján folytntóclrn. ,'ztrigy·H:t.ncHn lni\I 
véget érjen. A balparton pedig a várnljni l\fngnrn lá.hnnM kPíltlödil R kö\c•t · 
hetö egészen a l<aláni vasgyáron t,úl mclg cgydarnbig. Itt m gHíl:tkn<l, (] 11zfl n 
megvan a folytatása Kis-1\alánnál, m ly n túl tPrjccl lmél> n mindinkúhh 
növekedve Piski és Szt.-András között 'r v gd. Míg az 1 tellPni pnrton ngy
éH Kis-Tóti és Ó-Piski közt maradt m g gy clarnbjn. 

A Városviz jobb partján i huzódik v0gig gy lrnvici;oH t rnurn. ho z
tesdnél kezdődik, Szeréka és Ó · b sh ly közt n ' b Hh lyi p11tnkc\v1tl gy sill 
s tekintélyes széless 'gben folytatódik a M11ro~ 1\.rl r ig, molyn •k bnlpartjlt11 
Alkenyér, Benczencz, zászváros, 'fordo tájún j 1 nth z() t rmRsznl ol 
vad egybe . 

Ezeket a terraszokat is fluviatilis zö> tü homoki ne~ k t ttLrtalmnzó, 
durva kavics alkotja, mely fölött v ' konyabb-vnstagnhh ngyagr t g t rii 1 1. 

Mind e terraszok felszíne sík s meredek partokk1d rnelk dik ki i moAt
kor vizeinek árter i fölé. 

A tenaszok meredek ereszén a kavicsból több h lyütt fok1trl u vir., m •ly 
források közül kiemelendő vizbősége miatt a Hm:son. í'; . kfnl vún, B n ·z n 
czen fakadók. 

E terraszok képződési korát m g1tdja 11 zti·igy- 'zt.-Györgytöl l~-ra 
lévő Pareu lui Kulcsor zalmrl 'kban 1 70-b n tnlt\lt /~'/1•pl1rts pl'imiym111.~. 
BLMB, csontváz, melyn k részei BunA T>Álll rrai birtokoH H 11 cl<'vni mlizc urn 
őrzi. TÉGL.is G. ezenkivül Bencz ocz •t 's á.rít lvút ('mliti, mint bol mnm11111lh 
maradványokn.t találtak. Továbbá , ' ztrip;,v-• 'zt. yörgyröl l ly11e1111 .~1wl11N1, 
GLDI'. és Hhinocero, anliquilalus, Ax.nn. is c•mlit. 

l~ . .Jelenkori képződmény k. 
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hchen Siebeubürgen im omlll r 1 fül. (,Jah rbu h 
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e oport. • 
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1 ' \ H \1 , L I ·~ LI , ' :\ 1 , ' \ . 

lll'. Hntw.í~ V1 1·zl·tlll. 

horn lti.Ráról <:1111/o)'/111• 

v. gfiív k Fiml1ri11t ' · opor jo, 

1 A fel z1ílalú dr. fünz Ciéza wegj g,1/.v 1~r • 

' A )fonopetnla „ ,.ll tekintet nélktil, n 111 gvnr n~ 
az e •y úrmúak is. 

• W ,rnlJL ": HnudLu ·h tl r „,.„ w. llot11111k, II. k1 11. forol. )f 
HO. old . n k 't e ·nlú.d tobL béh „ 'n ·h a 1 ir' a z•'• z rint 1 •> 

• P.1...'l1..1c az 01'. tnr. Bntnn. Zrit chr. 1 711. ill. 0111. „mtih 
k~tlakíságra. 
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11 tl1·1 rhunl 1cr•r11, h 11111111<·1 "~· 111111111111 , 
'I ri i:I• hi1 .111111•11 •11111t·f!11r11111 Hcht 11ch~ rin, 

J11'1llllll('l•llC'. 

l'UI 11 1'111'1111'11111 , 

t >rrl111l111·1111 , 
l riclti('I ll<', 

l.c 111·11J11111. e •nl1111tl111R, Hit rnb rgí11, AguVt', 
11rCÍKHl18 llllll'Vllidnc•t1fll'l11ll, 
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1 

\ AJlllrlll{!'& , • 

J lto CCITl'llt'Ofü ( 'l'l\lllllH 1, 

A ph11<lt<l11H 1 .ilitl('l'lll'lllll, 

<'11lchi1·11111. 
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a term.ő ~l~t~ l evő m ·~~:ej .tő v.ánkoska, a fiirtsz rii, n •m di httHin liH vinígznt. 
<l1.mor1 .. v~.ragJo.k .~ t>Z gfufelék. v 1 pltrall 1 'pp n u m f jlődik. m rfologiai 
belyegokon l~1vul ~á~· ez i legendő L>izonyit 'k, hogy uz inki\bl> vízi 
.l!eiiy~1!thaceak e ~~adJa a Centia11aceák-t6l elkülönitt ss ' k. n m so<lorl 
b1.mbo i te~emes _kulönbség, e~ész ,kiz_árja n 11•1tlianacl'fif, köz 1 r komiitgú.
bol. Az Al~inaceak, Pvronychtal'eak s cler1tnll/((cerik-nak pnmll l gy zö 
· zervezkedes~ a szegfüf 'lékk l, valamint a Ce11/ iamtl'eák-knl mi g éHzr v1 i1 tő 
d~ ama csalad~~~t .a. irneg~üfél 'k e aládj ából, mint külön fejlőd \A i ninyi'tt'. 
g)akrabban elkulomt1k, mmt a m rőb n különböz(í U1111uw/hmrnmol m •g 1 
J!enyanth.CS·~ ~ (;enti~naceá/c-tóJ. J( 't külön C o.Jt\.J CZ, rnÖJy Híl J'llZClll (;,; 

v1z~.e1:1: ma.~ ira~yban agazott szét, v1ilószinül g már n m g n flt'll lthhól 
a„ko~o~ torzsbol, melynek a szegfüf'l'k meg tL Ge11/imut-f'lók <'l' ddöl t 
k~zomk. 

A .szegfüfélék családja más élő növ nycsalácloknií.l tökélot Rebb tiihh 
olyan belyege van, a mely kcv 's más e alt\.dnttk Bttjtí.tja. A virilg t ng •lyén k 
megnyulás~ ( an~.rOJ?horum, f~Y nophornm / cm·110 phol'tm1 /, fi!/ ll<W1lro11h11-
rum) s a Vll'ág korcmek egymaslól m gl hető eltávolodil 1 a virt'ttr111tk őAihh 
állap~tát á~ul.ja el. ~ rrai virágot oly alaptypusl>ól Hzokás lov ~r. •tn'i. u moly
n~k Vll'~gkorei egymastól eltávolodnak. Ép n r.ürt 8 hogyS<' tudok m ghtL 
ratkozm, bog a gyakran jóillatu zcgfüfélék tt tök >J itl n éH k n•sbhú lwll . 
messzagu Chenopodiaceák-kal közö. e ·oportlllL foglalta snnal,. l;jn ink1U>h 1t 
· z.egfüféléket f.öbb : különös bb bélyegök al pjan olyttn e oportnak vagyok 
ken~telen . teki.ntem, a hová a Ge11tia1ui-félék n kiviil m g má forrtsr.irm11 
~s~lado~ is „v1sszas1:gárzanak. II. Tfallierft. n l l1w1bor1il1utl'fík rokonrn'tgú.t 
~eJteget1 a zlenaceak-kal, d az utóbbiakhoz huzn1ik iiz 11jakosak k r 'Szt zö 
~tellene l~velökkel! négy zögletü zárukko l. alcrtJ) őkhöl alakult virágzat
Jokkal_. a Dip:;acaceak Ila onló llelyzetü, tövön os z nőtt 1 v lökk 1, gall· ro· 
zott virágfészkökkel, a Boragineák közt p dig gyu.kori a sziromnak liguluri 
képlete; de mégis mind eltérőbb a ilenareák-tól mint ez k a rmUa1ia
ceák-tól. A szegfüfélék rokon ági kapc olata a kül "n zirmu k között általá
ban nagyon meg van szakadva; a 1 gközelébb m 11 jök állit t külön zir
muaktól (Re edacea, lygalacea, Elatinfl.l'Nl.1' . Li11ac al') . okk1tl j hhn.u 
külön válnak, mint a Genti<mace<ik-tól. 

A ilenaceák meg a Gentia11ac1•rík ~ hát a külön· ;, fon . zirmuakat 
zorosan összefoglalják. z g ziküek p 'ldájitu, tud mán. ·o . r. •mponthól 

külön seriesre vála ztani őket nincs zilárd nlnp. 1tz 'rt llallii'r 1. m fl!l. olrl. 
a /dt sel'eget föloszlruta, a e. aládfát 1\ yn- ill t 1 g horip1•tulia n 'lktil 
alkotta meg. 

Praktiku okból a különv la tht még kiv1ioa . uz irt 
E11gler yllabu -ának legujabb, 1903. ki d '. áb n llrtlli r munk T t figy 1-
men kivül hagyja. De a szegfüfélék a ,h •11opoil ia1·eá/.· közel '·höl mintlen 
esetre eltávolitandók, s a Gentianareák-boz köz l 'hb b ly z ndök, b •n öhh 
rokonságuk jobban kitüntetendő. 

Az egysziküek külön- é e öv leplüi pé lrlája. ' 1t min ion m1li 
tapasztalat nyomán i , bog a növ · nynek 1 gyml hoz köz ll \'o .\gj i n m 



ritk1'111 1) 7.!'forr111ln1 k ( g)lllll 1, 1 hl 1.ikii k leül "n- \ r rrt. zirmni közótt 
17. mlit ti •t•ologia1 1 or zt k Y. •rin vttló dl ülförnőclés, ill tőleg gym1\. ul1\.n 
rn Jú f j löcl1\ . md n k utolRói 11 f ntszirml1nk 1 tt k volna, l h t. n m 1. 

rnlt, inki'lhb idöukPnt tühb külöm1zirm11 ci-. p rtból, nngy időb li különb i'·g 
nc'll,ul, forrt zirmú l'"'t1lii1lok 1\g117.tnk hi. 1 'g hA. nz utóbbiaknak k<'• iíbbi nlu · 
kuli'l 1'tl u 111tltt1·011tologi1 hi:t.011yitnni lll z1tn ' k iA, absolnt bizon ' 0 nak t kin· 
IP11i ukl or 1111 1 hc t. ht lt•lk 1.h l tt H élh •t tt a horipl'lalae 's Sympcla/111• 
•!11 lúd t>gyidöh •n, 1• mtt . tii v K Hl, cl 1i pala ontol 0 ini 11.nyag csak zakn

doz 111111 1\11 hl•i.1 gosn11 mur 1hlln f 1. 1 h tség A, hogy nk az gyikböl őrző· 
dci t 1111·' p11l11t·1111tologiui m1u·a1h•k, 11, • 'ym11et11l1ík közül n Clwri11e/11/rí/, itl 
jl•h 1 spmmi n 111 m1 n dt. • z i1lliv 1 gyíltali ban n11 gyo11 bajos • CRoporlnlrnt 
l 1111· olu hu hmrni. 

A zt gíí1fc' I \k m 1( 1~ <:1•11tl(t1lll<'<'<lt' parall 1 f jlőd · e syst maticai tckfn 
h lht 11 khi l1í líi.:y t> lm •t H1ll'm 1, s J,öz l rokon ágra, valamint egy közö. 
lcirz höl v1 lú z1~ tl w zil. n vnll, rl'd •ti k"zöH aját ág ikból sok zépen meg 
íirziidö t. li11d 1t ki' ~ ~1111\11 t rml• z t A, 1t r.1'11lirmac '<ii.· minden esctr 11 

lll'll!fr111tlu11·1•1i/ · kizl ni 1i.v1 1 nz •rt HzoroRan hozzújok raga zkocltn.m. EllPnhrn 
1 n nd1 k1•t nwllc ~t1•m, nu•r kivit! .1•ntro.o.;perrn!Ík r nclj ' p n nem t rm1'-
zd 

1. 

L T.\RÓL. 
KI\O. '1'. 

lh . O 11-; 1 r\1 1. 1 gy mi tani'ir ~ dtol. 

1. 

\ ro11111 

rvo · rw ·zettud w u J 

'O!I 

aminnél igen kif jez tten l 'p fel, a ru •un ·ib 1l nz ·lőhhvni WJD iil1•t <'g} 
molekulasulynyi mennyisége 33·(L gr. xyg •nt k 'p H f lunHz11iílni, mig az 
utóbbi oxydálatlan marad. 

Galeni gyógyfiZ<'rek HJl 1 tro111t•triai 'izfigfthitn. 

Előadó a 'Formánek által sz rkeszt tt, KrüF!H-fél gyltrtnuín u Hp ktl'O
ph_otom.~terrel, -:- melylyel az egye absorptio- iu\.vok O·OO!l mm. tih olHúghu n 
merhetok, szamoH gyógyszeres k 'szitm 'nyn k n v z tl' 11 1•. trn.c· nrnnuk 
~.:rupoknak, tincturának absorptio p ktrum~d b1:t ítroztn nwg. I ~ m1•glmt1'm1' 
~~s?k révón a gyógyszeres készitmóny k azonosHúgr lwnnyc•n m gállapitlrntó. 
.io. aga gyorsan ll nörizhetö, pyakrabban löford11l1í f rlozmén,vci pldig 
nemely esetben kön~yebben kimutathatóknnk hizon. ultnk nz t>ddig nllmlma 
zott bonyadalmns eljárásokkal szemb n. Előnrl6 m g •mliti, 11og} a t •rm szo
te festőanyagok absorptio < pektrumának 11 [ rii~H - f\ I spektr i>hotom tl'rrc•I 
m.eghatározását legelőAzör dr. l nzitska B 'lti kol01.Hvúri g tP1111 a<ljunktu~ 
vegezte. 

Előadó vizsgálatait a koloz ní.ri l!'. ,f, tu<lomríny gy tem vcgytn.11 i inti\ 
zetében végezte. 

5. 

'I-U~Ml 

- K!VO A'I'. -

\'úndor711ült'M l\lunkci/alaí . 14 
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7. 

\ L'l 7JO < ',' ILL O 1 F 'J.10 ' l L1' I 

Állntt ni Kuzleméo~ eko 11 w $1Jtleut 

.~ di ·cus ion ot variable tar in tb clu t r • ' n auri. ll~ 1 n J. Ba1l 
C bridgo Ma . . t i!. 

1 • 



I.! 
21:1 

le~tv~~ebb ~,eri,odu~ 7·2 ór.ft. Tovithbá alig l -:.. kivét ll l v1tl1tm nnvi c~illng· 
na a ,euyeross.eg nove k ll ;ie rövidebb iclő al tt m gy v · gbe rni nt · ,L fo~ 11 1-1 
!~: t

1
ehat„valam1. szabálya~ rü időközökben ismrt16cl" hit."s ~kot iR krll. frl. 

~l~ eznunk. Ba1ley nagy időközönkinti fötló r g nclol, mint nz \lgoltipn 1-1u 
;a t 0

1
zófknál, v~gy ~.rra. hogy gyenlőtl niil vil{tgit' vagy sziih1\.lytalnn nlnku 

tea e.~ orog~a sa.1at tengelyükön. zonban a f 'nygörhék kö7.ti.l úgy <o !'ll· 

~un an, mmt , főkép ~ .többi o ill gh lmazban nzol vannak túi1rnlylmn, 
el~ly~k ~osszan~artó m~mmumo,t mutatn1tk, z J> clig clp 11 IL7. lgoltipuHH!d 
n en e~1k'. mert akkor i~e~ soka k~Lle~e lf elve maro..clnia a f1l11ylií c·~illng· 

ak, m1 8:hg egyeztethető os ze almrm1fél piíly1í.val. fiJp olv 11r.l11•7.11c\gi t okoil 
~z, hogy ~ly ~o.k ~gyenet:e?ül fénylő f Lül t t tél l iilünk fel. Al 1írrni l<'gY<'r; 

az. ok es ~ar m1k~r ta~alJ uk meg a h ly s m tg ·nr1i.z1Ltot, 1t tiin m 'ny magi 
f~tseg~~len cs megallaptt<í a ez idő szerint ofükis a fotográ.fiit ig<'nvhe v 't . 
e~el torténhetett, a nélkül csak hosszas, fáradbl!ígo~ 'szl •lct k r~ ki tndj 

mikor? vezettek volna felismerésér . · 

./ Y,] 

- KI\. . A'I'. 

'J' P' • u Vrnou tcíl, 

. Az egész világon körülbelül 20 0 ~300 f11j atko. i ml'rc•t . , <l 1 J tPz11 
faJok száma enn k k 't-három zoro ára t heto. gz ii sz1ím az gy 'H · ali dok. 
illetőleg rendek között a követk zőképen zlik meg: 

Or<lo \.stigwati 

Or<lo hydrnl'o.rinu 

Or<lo Prostigmatn 
Ordo Cryptoijtigurn. a 
Ordo Meta tigmo.ta 
Ordo ~[osostigmatn 

1 
D tnodicidao : ~l kóLos fujok 
Eriophyicl11e: "2"1.7 • • l ,'o.rcopticln : . 1. • • 

} 
ily1lrachnidu : :J!l!J • 
Halac r e: fi • 

:lOO-r10 
1 !l!J • 

100-l~lO 
"!.llO-'l()(I 

Ös zc~ n mint llY .!OOO 

tllUll : ·, 



. 11 ' 11 
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!J. 

A Hgp 'l1lCA TBA 'N ILV - L ÖL, 1\lJLO'.\OSI,, , 

ANATOMT 1 Ní'i l'i110 'I' Öl ,. 
KJ\ 0 A'I'. -

Értekezésében kiterj szkedik két rokon faj1ím. 
media-ra is. Rövid növény-geograpuin.i i m rt té , nóhl\uy új t riu "h •l;\ 
felsorolása után az Engler-Prantl-fél r nd z rb n való h ly ' r • ront t r 1 <'R 

Fuss Mihály auctoritását fogadja el Lrtroar kk1tl é 1'ch11mtl HZ mh n. 
Anatomiai viszonyai tárgyalásában az élő növ 'uy 11 v 1gz tt \ izHgt 1 lai r cl
ményét a Schwendener-Haberlandt-f'le rend zer az rint f glnljtt ö z ' 
három faj anatomiailag való teljes megegyezős 'gét mutatj ki. fojd z an1t· 
tomiai szerkezettel kapcsolatban, lettani vi zonyc int iH r 1 mntat n ph, • 
siologiai s oikologiai viszonyairól zól r zb n. 

10. 

A GYÓGY8ZEHE~ KB 'J'JlT l , 1 

É,' ÉRTRK 1.EG T 'ROJ'JA 

- Kl\ONAI . -

Az előadó 

l\!Fl\lí'i'} L\.' .AJ\ 
M(> 1), 'í'il•a J~I t. 
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1 1. 

Aíj MHI J 1~ J 1YH J ;;si 1 8PAL .·or <>L. 
ldl ONAT. 

l ::!. 

\ t: l h \l< PII<> H n 
'I 1:1 1 'J LT U,L H K.J lR \. 

11 . 
H un• n t• 
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13. 

A TUR-KOPPÁNDI .l:-f A8ADJ:Jjl ' I ' „R 

ERU.PT1VU8 l ~ li.Jr? J R L. 
KI\ ONA'l'. 

Dr. 8zENPÉn;nv Zísw,10 u tbt.• 

Az itt szálban , továbbá conglomerátokban · br coi1\.kba11 HHonll~ lo 
vulcanicus kőzete ke t n égy főcsoportba o ztj1L : 1. quo.r •zporph -r 1 ra; ..!. nlb1t; 
3. Amphibol; 4 . pyroxenporpuyritcl r ; •zc11 Olloportolu t 1t p rpbyr Hall, 
kivált uralkodó ásványos elegyrész k u.lapJán , s 1tz z n f 1 Hztt k r l 11 

belül alkotott alcsop ortokat pedig az alapanyag mi nős ;g , 1tz l'g' b porph ro11 
ásványok, s a kőzetek kiképződés alapján állitj fel. vul n.u i ' UH ül 11 · k< · 
ket pedig két főcsoportba sorozza: 1. porpbyduf k ; 2. porpllynttu fó.k ORopor 
jába a porphyr os elegyr észek alapján, s minclk ttőn '1 ro gk~ilönbözt t •g -
egy co nglomeratos és brecciás alcsoportot a kik 'pz · cl · s a)nPJl n._ . H mut1ttJ1 
továbbá az előadás kapcsán em e csoportok főtypus nak k pv1 lő 1 t , t zu ln ' 
felvett vidékről készített geologiai térk p t z lv ny k t, s v ~ r tt v1Cl11k 
egyes pontjairól készített fényképfelv ' t 1 k l. 

l1-. 

A GYALUI HAVA 'OK DEHl'l' T' .ElBL 'gh \AL ,' /;L l ' 

lill TI' L'.J \ ' l\l 

Dr. Ko u NT L og) temi l n úrtúl. 

k \ 

kezű czirnmel : 
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dacit és andesit tömeg i kitölten k: m gindnllu t tt n vnlkúni 1 itiiniH k1wk 
folyamata, melyekn k véger dm ·ny a csakn m !:!O m.·ii.t folnynló l 
gyásza óriási dacit-tömege. Ezen riíuli lt•rj d lmü t'l"ll]lli ·liinwgrH k tl fül 
nyomulása neme ak feltörő er j 'n 1, d ld •lel 11d1 :wd úl ·1i11itl fogvn tH 
bizonyára óriási nyomást gyakorolt a \elo rintk iö J,riHtályoH p11l11l,r , l'H 
azoknak a felülethez közelóLb ső nagy tu,karújt'lmu NOH r 'JH'd •z '111 ;H liLil\I 

lást idézhetett elő. De ha ez mrgtörtént, akkor u 11 •vt•nfol. ·<'> d111·itltiva hrno 
nyára be is löv ~ődött az így keletk 1z tt r R •kh , Ró •l 11n • 11yom111i·~nh1u1 
mindinkább tágithatta 's tovább r p Hzth tt<• azoknt. Jnl,ühh 1.Lzt h.11m 111 

azonban, hogy nem nagy mélys 'gb n a f liilrt ulidt p,y valt nm •I lni.tnhh, 
közel vízszintes, cle bizonyára erőb n liullnmo un J fut · n:H k piödli t„tL il, 
módon és ez a Billarhegys 'g krislál os pala tuko.r j1iu iigig, nnc•I· lc·gl,"lc'
tibb széléig elnyulhatott, s a központi granittömz he> tr; l»hutolhutotl. Ez it 

tágasabb rést megtöltött a nagy nyomás alntt. 1 •\'Ő <1n:it~11i:rm11, t'H.<'hhöl u 
másodrendü lávatarlóból tehát n m az r •clct1 1 nlkám tuih 1 hol iort1·11 li 1· 
tett, az óriási feszültség következt 'b n, uz lit. tt.1,~z •th< ltc~zu~IH111 _íülf<•IP i 
meg-megnyiló kisebb-nagyobb repedé kn k ch 01th v1 vnl vnlo l 1toltP <. 

· :det hh lu zl 1111 11 mr ut lhatoll, 111 1 
* Ezen elméletre vonatk~zol_ng ,:~ ~L 411i für. :l'l3-:{•l J JlJ IP J 1 ni m 

n 'l'enné zettnclományi Közlöny idei folyam lln, a 10 



,, 

l>t. ~/. \111 ('/.KY CiYl ' I, . tol. 

/1, ()( /,1tf/t1011 .\/. uz utóbbi idéíh n hnzfl.ok l gnrngababh é formájánál 
fogvn 'R}0 il lt gl·rcl«'lw 1·\.!1 lw~) ' f, n Jl11rw~trílrríl ih;sz din onlitv1'tn u. •' !l"f!Oli· 
11l11n/,/;r1/: a p1íri ·i 1 knd1·mi11 lt' t •rj<'Hztett 1 özlPm 'ny ben 1'dft1i11k m rl>HZl'll 
ki ·1u1 lhd1i fiin11 g1 f, n . ·11 •oti·nlp kl;lioz. hnRonli)llIJ rnlu,lwnn t me szt• cltll· 
ml oclntolt tcim g111•I ltnJlttnclc'i tnrtnni, 1 n nwl •nt•k gri'tnifrnog,1:1 alatt fl h•t 
olclt lt" n 11 vó iilrd1lkck ;j, z ku.p1".;0l«i1lnt k. g z •ri11t n gri'mitnnk itt n ·m 
\olnu gyok n. 

/'ml t 'htiy ~. 1•z1wl z1 mb ·n f1 nfartju • ]) jp 01·ol gi cles 'l'atrng hir· 
gt• • 1•zim11 1111 '.V 11111ukúj1thtl11 11 bf'ht t an t'" !'l7.tp1•11 m gol olt néz ·tét, m •l,r 

zt rint n '.\ la u t1H111 grn11ittou1rgr olt fl ökrn·zil. tt hol von · · v1tzát alkotjit 
nnnnk n 1„' •ni 1 hh1•11 ft·ltolt \ 1., k1>i r .1wh •n :u rllncznak, a 1nt•lyh z 1• znk· 
nil ri) ·1 n, rt•1<zh •11 pikkd ·z ni n hozz1ltolltt11k a töhhi ( ~, 1°.) g · ngéhh 
nin1•zoli, 1 m •ht·l·nt\J. gnl11ifmu~ u ·m (•t;z] lh •W, n mrlyl'h, n mcnnyir n 
f1 lt1 ri1 ok ltitni •ng1 chk. if1i'. tin nlt d '],p · kö7 •t khöl 1ill11rn k. 

\\ 1 n 

Mesozoos, nag_vobb részükb n mély trng ri l<'rnkocl1'11wl : 1111iiwl ii "' , 
agyRgpalák és sek 'lyebb vízi homoko , conglom ntl umo l •rnkodtí. ok huHRzn 
sorozata következik a per mi conglomern.tumokm. tt nwly •k rNl ti "iH z •· 
függését szintén a nyugoti r 'sz ken, a iharh g_\ Hégh n l h t 1 g Zt>hbt•u 
látni, a hol eme gyenge hullámokat v téí. több hcly1itt 01-1A7.PB7.lll 11<it n"h•g k 
képződési idej ét és összefüggését nagy szorgalommn l 111 gt\llapifottn clr. lloff· 
mann Károly, a ki geologiánk érzékeny v A7.t R gt'•r m 1-1hn.lt, mi líHt m• 
vonatkozó tanulmányait leírhatta volna. 

Legnagyobb mélységét a m sozooa-t ng •r 1t jnrn p<•rioduA Vl'l·tt' íl'l1" 
érhette el, a mikor - úgy látszik nz p;<' z IlntihheR) s ·gn •k m1•gfl'l1 J(í 
terület m élyen feküdt a teng r bullárnni alatt. ft>IHő jm·1í.ha11 (tilhonl [( n • 
kotlott mészkőszirtek óriás darabjait ott tnl ljuk 1i l ilrnr nyugnfi, n.lnrnint 
a Vlegyásza 1838 m. magas legnagyobb ki m lk 11 "sé•nck 1. 1 ti olcl hin. 
Ebből áll H atárh egységünk keleti oldalán n toroc:1.1'1íi vonul tnnk Rzúp 1lgl'R 

hegysorozata, ebbe vannak vágva messz földön hir s h11Hactrkaz •rii völgy1•i 
(tordai-, turi-, rnnki-hasadék). 

A jurára következő kréta-periodus cl j •n m ghzdücl<it t l fr ti rl11•g_y <"giink 
kiemelkedése és ez a kiem lk dés, ill től g 11 tenger fol,o?.ttfoA visHztthuzö· 
dása folytatódott a legutolsó geolo iai időig. Í<• IHő t,r "t 1 oti t •ng r i!'rnko· 
dásait több h elyütt már csak keskcn bos zu árl,oJ,nnt· m gf •I •lő R:1.ukntl1'1· 
sokban találju k a nyugati határhegységb •n. Egy ily •n 1isznklwl 'ti iríLu ·11 

ároknak a vége jön ki Toroczkó f lől 1 tornai husu.cl ~ knnt, a nyug1Lti lclnl1í11: 
hasonló de sokkal hosszabb árok buzód tt ·zz l J)Ítrhuznm "1 11 G 11lutól n?. 
Aranya; irányában N.-Halmógyon át 'P: sz Lippáig. . _ 

A kiemelkedett sziget zerü száraz ö zp znku.cloz1t. ávul k1uol v 
a kréta.kor végén megkezdődött a l gyá za vulkú.?jain k 1 1_nl11'<icl · " 

Ez bevezette a kitöréselm k ama n gy z ru Aoroz1 tii , m ·l. · a 
harmadkorban hazánk számos zinbely 'n 1 zajlottnJ,. . 

A Vlegyásza Biharhegység vulkáni töm 'g , t ~ nny~r , .. 
moztam, egy körülbelől 40 km. bos zu :. f'l olynn ~.'leH. ' z. kd \1 tr 11,'U 
repedéses vonu laton nyomult fel ~.z OHS~.esznkuclt, ur g F! k r J!': •szh , 1 

úgy megerősitette ezt a meggyengult t ml t t, bog.' n gl'olog1111 r kn k 
szünetlen működése daczára., ma i.· ez IIn.tárh ·g · nnku k 1 mu' n h 



lh1a1111 l/11~z/.n1111k v11lkúni kfüwt 1tlkotJn 

1. : •r chorw k' _hu 

és az ó-harmadkor i r ét egek lerak dáaa lőtt v '•gb m nt uug,\ n\nczo ocl1isu11l 
a nyomás északról jött és ereje a gránittömeg n mint g m gtiirt. ltjll nh n 
nem tudom összeegyeztetn i észlelet im t fo1g on r nt mlil ti n ' zt•l<\v 1, 
hogy a Magastátra gránitj a valalionnan m sHz cl ' lről n · m tott volrrn id10, 
a mi eltekintve egyebektől, azért sem látszik vnló zinün k, nHrt ti ch\lrc 11Ho 
hegyek mesozoos r étegei sokkfll nyhébb r előz t t mnto.triok, mint 1\ 

Magastátra. 
Uhlig fent emlitett szép munkájában (a 11 . l.) a faga tátrn grnnit· 

tömegének a z északról hozzá simuló apróbb rímcz kh z Yalcí 'iHzony1U tL 

gránittömeg utólagos emeltetésóvel hajlandó roegmagyan\z~i. J~u.„ t •kint tt l 
arra a megerősitő szer epre , a m lyet a nag •obh ruplnuH 1 m g 1 nt'k 
hegyeink képződésénél tulajdonitok, zt a vi zonyt inkább nzokrn . t HZ lrnch 
sokra és sülyedésekre gon dolom visszavez th tőnrk, nm ly •k t l ' hl1g 1\z m·u•tlt 
megel~ző r ánczosodás után a Magastátra k „ rny · k~ n ki mull tott. . . 

Altalában véve azt látjuk, hogy batúrh gy ml 1 gn v •z 1 H bhJc 1ll 1 
vázát tilzes származásu kőzetek alkotják. tt mc>l k nnR; hh liim gül 11 1 
fogva ezeket a földkéregdar abokat magerő it tt •k. az.o~nak nngy bh 11 111 l~ · 
képességet adta k, minek köv tk ztéb en z k a g • 1 g 10.1 1 tnl kul k nt n 1H 

hegyekké m er edve maradtak m g a 1: lül t~ n. zt tart . m.' h g 1P<' ll t•v. k o.z 
elég sűrűn előforduló nagyobb erupt1vus tom ~ k okai r Hzh. n a.nnnJ,, h R 
Kárpátjainkban n incsen ek ?lyan 100 km.-.n ~ t llos z hb f ldkn f{ •ltolo
dások , a minőket a nyugati i1 lpokban talnln 1. 

16. 

A NÖVÉNYI BETB K JiJLLE 1 \' j EJ\ j' Z~} . 'l 11. 

Ir ta I 'TVÁNFFI GYULA , tud. egyeteru i r . uy. tunúr, 1\ w . kir. kozpouli 
leti állomás és m pelologini ln l z t ig zg ój · 

wlO . ti ki 1' r · 

fölkel 

* Ré i uörög irók m jnt Posiclonus, 'trab1Jn , Kh• i 

tinában eg; fé"::eg é lödik ' a szőlő g~ ok r~n'.r:i1;~t1~~11° _-Juil; 
kel 1·édekeznek. A zent -Irásban. n Bn.? 1

• • 

zoro nbh 

t l ' l · tk á k t töla'a t • 11evu ~ r gr" a a m Yon a oz so .a , a ~ ('l' y ,\ ön ·1w umm J 11 k 
A Sz011t·lráij i ll ető r észe, ·' ozes · · • 

rész. Károli Gáspár fordi tása) Íg)é' szól :k t mii· 1 1 d• hor n Jll l zol, P. 
39. ver s. • zőlőket ultetsz " nzo a ' 

mert megemészti ez a. .fér eg.• ,„ t Yiala IL l tbirio e il la \ 1gn • 
Ez a •fér eg• , mrnt az t :\1 °.„m r ty! · Yi Í• in J a Hnrn · 111n 

tásaiból tudjuk, a szö!őgyökértctu , .(~ac 08J1~~s Pnl z ín "811 • 

új gyökérpenészszel tar ul rn P?sz tJ;r a ~ó van wég az ol jfa b l 
Ugyancsak :Móze V. kony v en 

Vúndorgyütés Mun kálatai. 

Vili 

nw d z: 

lm n 

'ről, z 

Ifi 
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11 

iolu· 

• l... aub r 
Ca \ni r e r t"iarium r ruUJ fi 111m. 



• IAnh lt). 
ml , 111 t 

bit · • me •int l'l'tl<lhY1il 

l ' vulh tlN1 ' ni m k l, 
tá.plúló köz g 1 h 

11 n gyakorlatban 1 gin ki hh 



fi 1;\ 1 

nny. gokknl van b •iv dvn. így r t1n dkiviili m 'r rk· 

b vona ok alknl· 

nilo t\ll f líi y •ljuk: 



'l. 

g~· milli 

~ gr. 1"zgáli ·z 

rné z, vngyi 0·7 gr. 

gr. r ' z, 
m . z. 'ag ·i ':!.·7 gr. 

kli11 

m z, va i8 » gr. 

f h u1tl <• • d 



:u 

o k ;rd ' . Ji,z1•n 1 hb mar riot lt ki ' rl lt•k 

1 ható. okkal nag ·ohb 
:'.! ~· ól'áig a h zó.ra<ltt~ l 

70 0 e ir 'zott, . pornk 

hl i<I O/o · irázo t. ~porak kii ·o z 

11 in k ' t u p lat 10 0 0 • imz il, p rnk 

porák h · ot p 

uu n k i mp Int IOO "n cir ' zo . 

1 ooo · i rnz t, P. cnidiumnk 1r. 

\' l / - _11 ór k 11 
· zabad k 
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ugyanis, bog_\- a karók igen ok . Ua i nö~ ' n~· i ell u. · gn k 
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m g t l11viitottak i ·, 1 '. 

1 i. 

lil • >L ~I \l \1 . 'IOh Z hl l l ~!J l FL(HA-T~:l „ Ll·:'I' 

L ' \lill: ETLllEZ. 

( ,, 11 

1\1\(1 1. -

U U U. llUll\ 

·hiuopu · . \"II. 

nikai I . p 1..• l o l. (Ill. , r. .• ~. x 111 l . 

·· Hl1jRBARl UM B I» L t 14: '.\14:, 

TÖRrrÉ -grr1 1 g~ f ~'l'l ;~HHh l J. 

- l{I ONA'I '. 

l ·~ l /ísz6 val ellMta: clr. Hx llTElt 1,Ao\1t p. )l. "· 

Baumgarten, E r dély r „vid 1í.rgyali Rtt 
után áttér a szerző a Baumgarten -f' l e gyüJl m n , ú. n. «11 •rbari11rn •Itt Ht 
cum 11 h á nyt-vetet t sor, ára. Felemliti, hog.v mil.Y m stoh1 vi1rnonyok . köwtt 
volt soká ig e hata lmas nagy gyüjtem 'ny. MaJrl rámutat, hogy 1.ntl) Hok 
origináléja elveszet t, melyek t r 'sz ben pótolnn.k .a aumgnrl n lH~lllltt 11 n~1 
oda kerülő Schur originálék . E ·lmr p éld k t r Azl t 11 f 1 orolJI 1 RZN'Z., 

s megemliti r ólu k , h ogy erdélyi. ritkas~~ok l '_~ .!11 ~.n g,~obh r 1.Az11l. n R.~UJ· 
temén y értéké t men nyire emelik. V gul n koru~b lu l 2h0 ft H :L ·u l .11HL H~U.111· 
láló, cca 18,000 fajból álló gyüjt mény pon los rncl nlpltah tH•u H t ncl.Jll. 

1 !l. 

RHODODENDRO 
R . 

PH YölOLOGIAl-ANATOMI I VI zo. y IRÖJ;, l E 'Z lm'l'.\. r 
HELYZETÜKRE .ALÓ 'l'EIU '1 ~'[ EI,. 

• 
- 1\IV ' AT. -
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A T..\.RSADALOM A 1 ÜZlG.\~U 'l'.\NH . . 

ltUFFY p \1 ,· t.\I. 

Mélyen tisztelt Szakosztály! 
Megilletődéssel , sőt bevallom, lfogult ág mnrnl kuzdok, 1t mitló11 1 it n 

helyet elfoglalom, hogy osztályunk ül inek sorozafat mcgn í 1111m. fö-:1 11 11 
helyen az országosan ünnepelt tudóst, a magyar n mzrt Aziv R?. ·ri11ti fiínn t, 
dr. Kuun Géza gróf urat akartuk ünnep lni. Ez 1i b >ly nr. üv1I, 1 ;r, ö z 111 nlt' 
itt van velünk. Azért, midőn én önök t üdvözlöm, 1 HP! •kHz1·tll uz IS 11 ih111 
s midön öt üdvözlöm, az önök szer tet t iránta ünn 'P lcm. 

Dr. Kuun Géza gróf a bunyadm gy i tört n lroi · ~ r •g• z •ti t1ir1111l11t· 
ban, annak XX. közgyűlési megnyitó b z 'cléb n, ~zt monclotti, lwg_\: 
. «A nemzeti /'ejlődés11ek ép oly k 1' 's ·é lehl'I /oczdja lin!/!I 111 • 11lf1111I · 

Jam végczélja - az anyagi érdek, a mi11l hogy r: nrm :1:lj11 ''# 1 !/!/':"; 
fejlődésnek sem, hanem mindkettő lényeyilr•g, hil•al<í.· tklwz k1:p11. l 1110f/U • 

rendii szellemi érdekek kirlégilé ére törekedik :." /;t'// hnr111 lnr •/.'l'llj k min
denütt, a hol a közállapot egés: . ..;éges 1; a:= fl!fé111 /~1/ridr .·/ krírlrl•n11!1 11:11t1r'

zők befolyásai nem akadcílyozzák.11 
Valóban, én akkor, midőn az mh ri J·üz<l · t l ikkt :t.tó ; n h ult k 

által telitett csatamezejére lépek, hogy öoökkrl g, iit y n gonrlnlt tnr k. 
a szerető részvétnek hódoljak, n m irbatn 'k zá. zlómra mugi z n nhh j lig„ , 
mint azt, melyet idéztem kij lentés mond, m 1 · a z 11 mi ·1 1 z nn,\I i 
érdeknek fölébe helyezi a n mz t k hold gul i t hli •n ~ r •k\ 1 l 11 

keresi. 
Korunk a türelm tlen égnek viseli anyaj 
Új eszmék, új tanok nyomulnak lőt 'rb . . z mh r 

mint villámszikra a titánok láza · g r ih n, az c·g k nk 
Az ember eÍőre rnban . ok zor . ak k ·~ ön v zi 7l • h g ' m~ ' · 

nyos talajra lépett, , ok zor e: ak akkor v zi ' szr , bo Y t ' 1 1. mi 1 Hl n 
lelkét már a posvány szennye iszapja v rd •ü. . . . 

Az ember mindig ugyanaz, mind n r ' ny ,. l mind n h11n ' 1, mm n 
sikerével, minden botlásával. 

Mindig ugyanaz az Ádám. ki t 
közvetlenséggel _leir. . . . 

A gyarló Adám, kit elbizakodo~tá te. z Lu ·z1f r lnz lk 
e fa gyümölcsét ~s olyan lesze z, mu:~t az I tei:i~; . 

A vétkező Adám, ki bűnös daczaban lr J oz1k I n 
A kétségbeesett ~dám, ki az öngyilko . ág _f l · rohon. 
A reménykedő Adám, kinek lelkére 1 me u r 

kiengesztelbető, örökkévaló irgalom, az I ten ! 

' • 1 1 ld 11 

1u• 



1 l nc mt• 1 1 nz 1 K' t mhl'r min<li11 ui:r. nnnz, hnnem ugy1mn.r. mug1t az 
, gl z 1 111111 ri 1 g 1., ki cg ·111' • 11 g:~ t lc•n t mh rk ;n t hal1td 11 vilúgtört ;n 1 ·m 
'gt ltu irntn•1'111. 

1 :t.7.uk, lú ul, t 11111 k nz Pg, ·11t'.•g1•1:1 t•mb rként •lőt tünk küzdő t1ir a.dn· 
lt>lllllllk !l'lO\ 11 wrwi1l1111\t. 

ti nlmr:' lu"rt küzd'/ fic•rt íiirnd ;> 
111 rt nkn r t :1 l>i11 Ö1H\í(l'l· c• :' ntg, gnzclngAiigot '1 

1111111111· n1 biri. 1wm di .ö gc1!, Hm gnzdng ág ki csnk 'l'!Y 
o i nrol 1 , g ·nnünt 1>1 lt•ojto! nknrnti ,. n: o holdogulá t k r si. 

1>„ micrt 111 m l>ol1log'1 ( 111 n fn•mu runt ' ni ;> Iiért jnjclul f •l n 
111 p ! fin .o· 1 t1ii ndnlom. cg)<' t•k mi •rl ~rjit ru g 11fájdalom1 vugy 
ig zn \llll l11dn1•h Luczifprc'•rwk, 1 ki nkkor, mi<lún dám így szól hOím·: 
• I' 11)1 g ll mit <I ni l~Z 11 jnjgntl. t•. ig r 1 1: 

•, zt 111 111 lti 1·0111, z nu' r 11 111' p jo •11, 

l'g~utt orokló z i"1h11l nz .• 

ma e 1 k lig · monclbtttuú, b1 hozz nk v1 za.t rn a 
•r ·or turba• l ,'ajodkoz m a töm g fölött? 

0tl1 tt pt d nlll k a mnt ril n 1 n a.l kja, a. m lyhöl 

küzdti 

.!l 1 

c·11nk Úlo(y, mint 1~ ll'ngő, nwl~ t, 

:\l t 111111i11 

rl11 l011kui 
lllHI iill (11· 

1 nrwin iilt 1 
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11111•1 

mimikri 

b.n m 
z 11· 

se egyforma lrító erőve l birnak; n 'mely zem n 111 lálja, mii.-; Wni 1•éfi , 
megint más már látja isu .-+< 

De szálljunk le a spenzerizmu elvont 1 'gköréb l nbh 11 Hot l bh 1 'g· 
körbe, melyben a szoczializmus izzó k bója körül ürög-foro~ tL mmikúR· 
sereg. 

Mit akarnak ezek? 
Mit akar ez a tan ? Mi a czólja, m ly k oszk "11 i, m ly k 1 ltnl 011 lt 

. t ·· t Imi r'.1t ' /. h tár ul 
*Elnöki megnyitó a hunyadmegye1 or u 

n 



.! l'I 

uk or · ;uyb zi un dk á in, b k 11 i m r-



1 óbb u 'po z ályok z kez lik 
• 8zéll Káhnáu belügywini~;r.tC'r clnok i m ~n.'i " '" 7. d 

a •yermeln·édelmi an ketten. 

v. 113111 
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ti 11 



.! -

tn k vi z ad, az az él küz1{ --



ó foktól a l gf lso 

hull"admeg'· j tortén lw1 • r' * Elnöki megn~· itó a J J 

gyűlésén. 

h ' 

,. ,„, 

1 l •• • ku 



2. ,, 

..!. 

\f,I\ \L\J \~11 \'101, I•~ \ \ll•:o 'J'Ö 

11:1,11 })O'l'I O J•,I :\ml 1•, I\ 

ILJ,11:T 

Kf\ 0 A I'. -

flr . fü llF f.\ /.t.Ú•t1il. 

11 

E T(!íj l Ül\ .\Yi 

JK ' T l L. 

ri '1. w 

1 ,7 

:l. 

A PHOGRESBIV BÖRTÖNRE ü . 'ZE l 
KÖVJ~TELMÉ YJ1jl J ;~ T 

EGY ÉVI MAGÁNET,ZÁRÁf H 1 ~ 01 , 

ILLJ1:
1l'Ü I Jl•:c: \~ 1\ 

}lJJ 1 .) '1'0'1"1' 

' l'lJ HMI <'l IJOHIHI 

- KIVONAT. -

Dr. PATfANTYUS ÁBttAHÁM MÁRTON m. kir. O l'HZ. f' !{~int zot1, ti zlli. ,(1rn1. 1'11on11 t c'1I! 

Előadó az illavai kir. or zágos f gyint \z t nclatniu 1 f Jclolf( zit t'rnl, 
az intézetben alkalmazott három különböző börtöor n<l Rz r (nz 1 H . ti\ 

előtti A) 1·égi rablánczos; az alkotmányos kormi'm, állal hnHzn1dnth11 H'lt fi) 
régi közös börtönrendszer s végül az 1 7 . \i . t. - z. tilt 1 '•) tb 1 pt toti, 
1890. évben alkalmazásba vett C) p1·ogr Aiv börtönr ndsz r, mdyn k 1 ii 
telményeként minden fegyenczen egy vi magE n lzárit 1111jlnt tt 1gr1•) 

összehasonlításával ismerteti az intéz t gi.im ' kóro m gb t f( cl ·111\ t H lh11J1' -
lozását. 

Ezen adatokból kitünik, hogy az intóz lht>n 1 55. l vt 1 1 n 3. 1i ig 
terjedő időben 4100 letartóztatott fegy n zből lhnlt 1 :~ , zo.i ~!;· 0wn. 
A halálok 1178 esetnél tuberculosi , n mi a forgalmi 1 t zimunk 2 " 7%-1 , 
az elhalálozásnak 64%-át teszi ki. 

A gümőkórban elhaltaknak 45·6 %-t magynr; 1 o;o-a 
jedő életkorban lévő; 61 ·0 0/o -a büntetl n lő '1 ú, IÖHzör 

A gümőkórosok halálozási az{1zal kn 

'letkor 11z ri11t: 

20 éven alóliakn á l -
20-30 életkorban levőknél 
30- 40 
40-50 
50- 60 
60 éven felülieknél 

nemzeti Cf!. 1<z rin 

magyarnál 
románná! - - -
tótnáL - - -
szerbnél_ - - - -
németnél - - - - -

. Rzabaclhani foglalkoz' uk 7. rint: 

földmivesnél - - -
napszámosnál _ - - -
pásztor· népnél -
cselédnél 
iparosnál_ 

elii 1 tuk /. rint: 

büntetlen előéletűek, először eli élt kn 1 

az ismételten elitélteknél - - -

1 J. o:t 1h f: ly lll h n. * )!egjelent a . Közegész égügyi .Ka auz• 

Vándo1wiilés Munkálatai . 

ao·J .. , 

:lO •\ 1g tm·
llt•1. volt. 

Jí 
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\ 1 rul, 1111iiuií11 11 1 l1trl-(ynl11ncló k 1·<1 A m gvilágitá a ez 'ljáb l •. n gy· 

fonto 1 11 11 k11lö11hii:1. bi>r ónr nrl z r kn 1, z gye 1 tartóztatá i év k 
•1111111ki'iro lhnl lozlt 010 ·ll, miv l hböl láthat · nz egymá tóli elt re\ . 

7. 1•lhnli'lo7. i 117.l~ml'l 
B (' 

börtünre11dsz ruél 

11 r. ·~ i11t1lzl'(1 h1111t1 t~ 1. \ b 11 :1·:111„ 0·4o/o 1 011 

.!. !J·I 2·~ :~·r1 

:i. 7'2 2·:J 3·!) 
4. 7·"1. 2·5 6·2 
,), 4· n :~·G 

fi. a·:? L·J ;N, 
7. \!.l 1·7 2·7 

1 ·r1 1·3 ~.Hl 

!l. h ()'7 ~M 
1 o. 1 ·0~1 ()•4 ()·ii 

z ·g) • hiiltöur<·tHlA1.'l' k gumők r. lbalá.loz i O/o·a: 

l1ll z 111 ~.!·'010 ; ni 
17•1i • 
!l:!·7 • 

Ili alt oa teku k p dig 7':!·(i"" 
52·6 • 
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hen, hogy tiltott szer ek hi rdethetők s J gy n k i-; a nwnny1h n khill to 
gyógyczélokra szolgáló készitmények általában cs k a az1tl lapoklmn 1 ~y1 n1•l, 
hirdethetők. 
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1 'J 1 H 11111 l'K • "1 i 11. * Az el őadás egész to1jecl cln1ében we;<l cut ui ' rw 
tizámában . 
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J•:I ~:lllli 11znttí.n i mert ti, hogy miként történ t az orvostan fejlöde e 
1 •/1 lií:. ;„; 111:1wk111'1, t 1 bbá a szrmitáknál és Egyip tomban. Kimutatja 
11:wtr'tt1. ltogy v1 l<'idi tuclomítuy mnga latára az or vostant l egelőször az ókori 
f/O/'Cl!fo/ · 11wltt'•k, a m nn ib n ők teremtették meg a babonától meg vara• 
lt tMI 111 gti zfit tt <' 11 bittől különvála ztott tudományos orvostant 
n 1111 alnknlt m g 1 gl ortíbbnn a papságtól független, önálló orvosi kar. 

mo<l1•rn onoshulomitn} k 't gtolenül az ókori görög orvostan alapj 
fl•Jlőcló t. l om1 bnn llgy ni s az gész róm ai birodalomban a Kr. előtl1 
rn1 dil ez1izt cltól fogva a görög 01·vo tan vált ura lkodóvá és a római világ· 
hirnclt lom m gnlnkulli ával a görög orvostan az akkor egész civilizált világ
ht n 1t rj dt. ~licl ·n aI r. utáni Y. század végefelé a barbár népek beözön· 
lc11 n ugn t'<Ím i birodalmat m gdöntötte, a vallási vakbuzgóság jutott 
~11·1 lor~n-~ <e 11 r · gi ultunívnl lt?>lában az orvostan t u dományos müvelé e 
1 1 op.orl ·tt: t .. \z or~o. tanban ismét a theurgikus és m ystikus irány ralt 
nn lkod1na, ~ z 11. ~· ~· Jl 1 l'li tudományok a magia, a kabbala, az alcbymi11 
1• nz a trol.og111 dom int link.. Ebből a m 'ly sz 11 mi sötétségből n renaissanct: 
'!'.' o ~ont d or n~ mii •r1· 1g csupán az ókori göröa irodalom termékeinek 
11Jhól 1 ló ti u11lm1in. oznsa g 'ly ' veJ volt képes k~zabadulni és a modern 
on o t111lom uy fcjléld li;c nz ·kori class ikus orvosi irodalom alapján indult 
m •g, t m 1 · r zhc•n t 1\ zttntium~ orvosir ók, i·észben pedig az arabok 
111 ntctt k m_q~ nz c·lp11"zt11In tói, a lnkh z Egyiptomon és Perzsián át kerül· 

k nv. on t 1 mi r t 1, t m 1. knek ápolásával ezu tán behatóan foglalkoz· 
t k 1. · k t k ohh n ' •ug t - 1 urópába is á tvitt ek. 
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p Tl IU b m f lom 

sance fén;ykorára emlé_keztető eredeti homlokzttt t. l üliinö1-il'11 m gt•mlif 1udü 
a Gallots1k-család tulaJdonát képező Nálcóczi-ház di z rk ' lyeiv('l, tovr hhn 
a most laktanyának használt, gazdag homlokdiszités kk 1 'k Ak r1 Klolm 
sitzky-féle ház, a Drugethek háza 's sok má . 

. A_ ':árostól _d~lkeletre e.m~lkedik a kies fekvésü Kálvária h gy, 11011111111 
szep k1latás ny1hk. Délfele fakad a Szt.-LáRzló forrás; kfü1 léb n b rom 
koszorus költőnk: Petőfi., Tompa és l erényi tah\.lkozó.Ri h •ly(• oh(•!iHI k J v1u1 
megörökitve. 

Eperjestől nyugatra kezdődik az ójszakr 1 1l 'lf l' vonuló l i~perjeH 
tokaji tracbyt begyláncz, melyet két oldalt eot·en homokkő, ng}Hl.(OH m1 rgn 
és gypsz határol. Ezen kárpáti homokkövön nyugvó kőHöt1 rtalmu rrtegek a 
Tárcza völgyében Sílt.-Péterig s a Topla-völgyb n ,'.-A.· jh lyig t rjt•dnck. 

Eperjestől délkeletre fekszik 'oóvár, hol múr Árpád icll'j hon 11('nstr11m 
salisu n evü római erörlités l ' tezett. 157~·ben nyiJt m g a aóbtíny1LHZ1Ü. l 7:i.!. 
évi február 21-én egy régi, elhagyott tárnából hatalmaH \iztiiml'gl'k n ournl
tak be, mely k az összes művelés alatt álló bányákat lliontotti k. Azóta n 
sót lepárolás által nyerik. Az ország-nt irányáhan clélhlet fl'lé lrnl dvn 11 

sóvári hegység fel· közeledünk, m ly az Eperjes tokaji trncliytli gyli'Lnt•z 
legészakibb részét képezi. A"' 109::! m. magos Himonlrn 11!'gy 1tlj1ín vnnnn 1 n 
világbirü Dnbniki ·H vörösvágá i opálbányál. 

A Simonka alapkőzete Biotittracbyt, mig az opáHní n_y ítk tn 1 aj1· f h iílli.rií
lag fiatalabb trachytok k 'pezik. Szakemh rá v '!Pro 'nye Hz rint nz op1íl amn 
csodakő, m lyet az Ó· és középkor 11Karbunknlui;11 n v alatt iim1 rt. 

A nem s opál mellett előfordulnak viu.szopó.lok. ig n d·p l lya1Jtl1 
cseppkövek ·s kiváló szép égii Ilyclrophonok, <'Z n tóhhink lcginki hh 11 rnroH· 
vágási. libánkai bányákban találhatók. 

Innen nagyon könnyen 'rh tünk az Oc1mi >ölgyc;h 1•11n k mt•ntén 
a Trach. tb gyláncz nyugati lnhünál c:>ltcrülö Hank-Il rlanyi [ur<löh 1, 111 ly
nek az 1 75. 'v május 6-án 404 m. m 'lyHégben kifnrt .·zökri /orl'<i.·11 vililg
birü. A viz mintegy három m ' t rnyir a e. ií HZ1ija nlnt t lj n · •udc• . 
csak kicsiny gázbnbor 'kok zav111:ják m g tükrét, idővel nyngb lnnk dik n f 1-
szin , a gázki'pződés erősebb, - a viz habzik n C'sőb n m lk dik 1: 1Ljit
ságos zörej között igen ok zén avat f jl fl?:t. Ily nk r t•r~ J1 trn~ umAz_ng 
érezhető. Egy hirt len löké kihajtja a viz t a e övön, cl nz hamar v1 :m ik. 
Ez a játék n 'hány zor i métlőrlik, mig 11 vizo zlop z~grn mintt gy 1 . ..!11 
méter maga. ágra zökik fel. Yiz körülb lül öt p 'r z1g Z< n n .m' gu~. •J.!~n 
marad mig végre nagy zajjal i mét vi ~zn Hik a furólyukhn .• .\ k1tor' ukJ •n 
a viz bőmér 'k 1. ó-ról :!:~ 0 -rn melk dik. tün m 'ny inclitó ok it mint· 
egy 40 légkörn i nyomá alatt álló z ;n a\ ha.tii. n. A zokö forr· v1z nz 
égvényes RÓ avanyu vizek köz; tartozik. . . _ . . 

Az Ócsva völgyén tovább Bödig hnla~va. a ~O\"~rnk a ~·1z~·1 1t 7.l?1~ l' h -
jutunk a Tárcza é Hernád völgy 'b_e .• fm~ gy, harom orn1 koc 1zn u 111 

beérünk felső Magyaror. zág nH'tropoh ó.ho. /1 •t.·.·o!·a. . . . . 
A jómódu zepe.· 'g batár:in, a Kárpátok nlJtin ahcw1hoz 1 g koz l 

feküvén Ka sa már régi idő óta központja vol m z uh·onalnkuuk, m •1) k 
az Alföld nyer terményeinek a felvid k ipnrczikkei, v~lnmint. L. ngy lor~zug 
terményeivel való kic erélé ét közvetített k. váro e polgar 1 • m ~~· WPJ~O
nosodtak és nagy tekintélynek örvendettek. Ennélfogv Ka. a kor n f ·;lodot 
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