
, 



A lVIAGYAR ORVOSOK 
ÉS 

1907 AUGUSZTUS 25- 29-IG POZSONYBAN 

TARTOTT 

/ " /) 
,-~-

XXXIV. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK TÖRTÉNETI VÁZLATA 

ÉS MUNKÁLATAI. 

/ 

SZERKESZTETTÉK A KÖZPONTI VÁJ.ASZTM.-Í.NY MIWBIZÁSÁBÓL 

Dr. KEREKES PÁL ÉS BIRÓ LAJOS 

BUDAPEST. 

F RANKLIN-TÁRS ULA'.L' KÖNYVNYOl\fDÁJ A. 

1!l07. 



„ 



MAGYAR 
TUDOMkNYOS AKADÉMIA 

KÖNYVTÁRA 



A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK POZSONYI VÁNDORGYŰLÉSÉNEK TAGJAI. 
(Fényképezte: Mindszenty B. a megnyitó nagygyülés után, a prímási palota udvarán 1907 augusztus 25.) 

11<0„„„„„„„----------------------------~~~~~~~ 



MAGYAR 
TUDOMkNYO'.i AKADáf!A 

Káfimw 

A lVIAGYAR ORVOSOK 
ÉS 

TERMÉSZETVIZSGÁLÓK · 
1907 AUGUSZTUS 25- 29-IG POZSONYBAN 

TARTOTT 

XXXIV.VÁNDORGYÜLÉSÉNEKTÖRTÉNETIVÁZLATA 

ÉS MUNKÁLATAI. 

SZERKESZTETTÉK A KÖZPONTI VÁLASZTMÁNY MEGBIZÁSÁRÓL 

Dr. KEREKES PÁL ÉS BIRÓ LAJOS 

BUDAPEST. 

F RANKLIN-TÁRSU LAT KÖNYVNYOMDÁJA. 

Hl07. 



• 
Tartalomért és irályért a szerzők felelősek. 

.11 szerkesztők. 

TARTALOM. 

I-VII. Hivatalos rész. Ügyiratok. Jegyzőkönyvek. 

Oldal 

I. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyüléseinek alapszabályai 3 
II. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyüléseinek ügyrendje _ 5 

III. Dr. Kovács , József emlékének m egörökítésére alapított «Kovács József 
érem» alapító oklevele és szabályzata _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 

IV. A XXXIV. vándorgyűlés tisztikara ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 
Alapító tagok. (Tábla) _ _ _ -· _ - _ _ _ _ ___ _ _ - 13 

V. A vándorgyűlések állandó központi választmánya _ _ _ _ _ _ 15 
VI. A. XXXIV. vándorgyüles tagjainak nevsora _ _ _ _ _ - - _ 17 

VII. J egyzökönyvek és ügyiratok . 
1. Megnyitó közgyűlés okiratai. 

Jegyzőkönyv a XXXIV. vándorgyűlés augusztus 25-én tartott megnyitó 
közülésérőL __ __ _ _ _ -· _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 26 

A XXXIV. vándorgyülésre küldött üdvözletek és a tudományos testületek, 
intézetek és törvényhatóságok képviselői_ __ _ __ _ _ _ _ _ 27 

2. A záró közgyűlés okiratai __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ :... 31 

3. A nagyválasztmányi ülés okiratai. 
Jegyzőkönyv a nagyválasztmány augusztus 28-án tartott üléséről _ _ 32 
Pénztárvizsgálatról szóló jelentés _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 34 
Könyvtárosi j elentés __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ 34 
Miskolcz város megbivója __ _ ·-· __ _ _ _ _ _ _ _ _ 35 

4. Az orvosi szakcsopvrt (szakosztályok) jegyzőkönyvei. 
Az orvosi szakcsoport augusztus 26-án délelőtt tartott megnyitó üléséről 35 
A belgyógyászati szakosztály augusztus 26-án délután tartott üléséről ___ 37 
A sebészeti szakosztály augusztus 26-án délután tartott üléséről _ _ 37 
A közegészségügyi sza.kosztály augusztus 26-án délután tartott üléséről 38 
A gyógyszerészeti szakosztály augusztus 26-án délután tartott üléséről 39 
A sebészeti szakosztály augusztus 27-én délelőtt tartott üléséről 40 
A közegészségügyi szakosztály augusztus 27-én délelőtt tartott üléséről 41 
A gyógyszerészeti szakosztály augusztus 27-én délelőtt tartott üléséről 41 
A belgyógyászati szakosztály augusztus 27-én délután tartott üléséről _ 42 
A sebészi szakosztály augusztus 27-én délután tartott üléséről _ _ _ 42 
A belgyógyászati szakosztály augusztus 28-án délelőtt tartott üléséről _ 43 
A sebészeti szakosztály augusztus 28-án délelőtt tartott üléséről ·- _ 43 
A közegészségügyi szakosztály augusztus 28-án délelőtt tartott üléséről 44 
Az orvosi szakcsoport augusztus 29-én délelőtt tartott üléséről_ 44 

5. A természettudományi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

* 



IV 

Az augusztus 26-án délelőtt tartott megnyitó ülésről _ _ _ _ 
Az augusztus 26 -án délután t1.rtott iiJésrőL ___ __ - · _ _ _ _ 

Oldal 

45 
46 

Az augusztus 27-én délelőtt tartott ülésről _ ___ _ _ __ _ _ _ 46 
Az augusztus 27-én délután tartott ülésről_ __ _ __ __ _ _ _ 47 
Az augnsztus 28-án délelőtt tartott ülésről __ __ __ _ _ _ _ _ 47 
Az augusztus 29-én délelőtt tartott ülésről_ __ __ _ _ _ 48 

6. A társadalmi szakcsoport jegyzőkönyvei. 
Az augusztus 2fi-án délelőtt tartott megnyitó ülésről _ _ __ _ _ 48 
Az augusztus 26-án délután tartott ülésről__ _ __ __ __ _ _ _ 49 
Az augusztus 27-én délelőtt tartott ülésről _ _ _ ___ _ _ _ _ 49 
Az augusztus 27-én délután tartott ülésről_ _ _ _ __ _ _ _ 50 
Az augusztus 28-án délelőtt tartott ülésről __ _ __ _ _ _ _ _ 50 
Az augusztus 29-én délelőtt tartott iilésrőL _ __ _ _ _ _ _ 51 

7. A központi választmány által kezelt alapok és forgó tőke kimutatása _ 51 
8. Jegyzőkönyv a magyarországi iskolaorvosoknak a vándorgyüléssel kap

csolatosan tartott országos értekezletéről__ _ _ _ _ _ _ _ _ 52 

9. Jegyzőkönyv a vándorgyűlésen megjelent kir. törvényszéki- és fogház-
orvosok értekezletéről __ _ ___ _ __ __ _ _ _ __ _ _ __ _ 53 

VIII. A megnyitó és bezáró közülés alkalmával tartott beszédek és 
előadások. 

1. Gróf Apponyi Albert v. b. t. t. közoktatásügyi miniszter elnöki megnyitó 
beszéde ·- -- _ _ __ _ _ _ ___ _ __ _ _ __ _ __ _ _ 59 

2. Kerekes Pál dr. titkári jelentése _ ___ __ _ _ __ _ __ __ _ _ 61 

3. Schachter Miksa dr.: Haladás és conservativismus az orvostudományban. 
«Kovács József előadás» _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ __ _ __ _ 65 

4. Biró Lajos: Vannak-e még vademberek és emberevők? _ __ _ _ _ 77 
5. Rómer Boris szobrának megkoszoruzása _ __ _ _ _ _ __ _ _ 86 
6. Brolly Tivadar elnöki megnyitó beszéde a záróközgyülésen __ _ _ _ 87 
7. Id. dr. Entz Géza: A hő és fény hatása az állatvilágra _ __ _ _ _ 88 
8. Dr. Fischer Jakab titkári jelentése a XXXIV. vándorgyűlés lefolyásáról_ 111 

IX. Az orvos-sebészeti szakosztályban tartott előadások. 

1. Dr. Pávai-V~jna Gábor: Az orvosi és gyógyszerészi rend a reklám piaczán 115 
2. Dr. Bókay Arpád: A vegyes narcosisokról __ __ __ -· __ _ _ _ 130 

3. Dr. Hainiss Géza: A bélmosások és belső gyógyszerek érzéke a gyermek-
kori bélhurutoknál __ --· „„ ___ ___ __ _ __ ·- __ ___ __ _ _ _ 131 

4. Dr. Okolicsányi-Kuthy Dezső : A sanatorium és dispensaire értéke a tuber· 
culosis elleni küzdelemhen_ .„. _ _ __ _ __ _ __ __ _ _ _ 133 

5. Dr. Alexander Béla: Az x-sugarak rajzképességéről „„ __ _ _ _ 134 
6. Dr. Fischer Ignácz: A moralis vakság elmekórtani jelentősége _ _ _ 136 
7. Dr. Konrádi Dániel: Az öröklés kérdése a mentesség (immunitás) korában 136 
8. Dr. Királyffi Géza: A klinikai és kórboncztani diagnosis _ _ _ _ 136 
9. Dr. Baumgartner Egmont: Gégetünetek a szív és a nagy véredények 

megbetegedéseinél ·-· __ __ ___ _ ___ __ _ __ __ __ _ _ _ _ 138 

10. Dr. Schlesinger Miksa: A heveny fertőző láz hydriatikus kezeléséről_ 138 
11. Dr. Lévai József: A balesetek folytán keletkezett sérülések megítélése 139 

v 
Oldal 

12. Dr. Farkas László: Epitomák az orosz-japán háború egészségügyi tapasz
talataiból __ _ _ _ __ __ -- _ _ __ _ _ _ _ __ _ __ 140 

13. Dr. Fejér Gyula: A terhesség és szülés befolyása a szembajokra _ _ 142 
14. Dr. Alapy Henrik: Az intussusceptio (bélbetüremkedés) tüneteiről és 

gyógykezeléséről _ __ _ _ __ __ _ _ __ ___ _ _ „„ 142 

15. Dr. Kopiss Jenő: A scoliosis functionalis gyógykezelése _ _ _ _ 143 
16. Dr. Plechl Szilárd: A hevenyfertőző betegségeknél beálló complicatiók 

elkerülésének kérdéséhez, különös tekintettel vörhenytherapiánkra _ _ 143 
17. Dr. Grósz Gyula: A gyermekkori tuberculosis _ _ _ _ _ _ _ 144, 
18. Dr. Bukovszky György: A fertőtlenítő tanfolyam_ _ ___ _ _ 145 
19. Dr. Chyzer Béla: A fertőző betegségek elleni védekezés a vasuti forga-

lomban _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 146 

20. Dr. Sarbó Artur: A tabes gyógykezelése a modern irányelvek alapján _ 148 
21. Dr. Tüdős Kálmán : A tüdővészesek szanatoriumi es házi gyógyítása __ 149 
22. Dr. Farkas Benő: Adatok a tüdővész elleni védekezéshez _ _ _ __ 149 
23. Dr. Detre László: A Priquet-féle tuberculin-reactio a tuberculin-therapia 

szolgálatában ___ „„ ___ . „ „„ __ _ __ _ _ _ _ _ 150 

24. Dr. Porosz Mór : Betekintés a homosexualitás és perversitás homályos 
kérdéseibe _ „„ __ _ __ _ _ _ .„ __ „„ _ _ _ -~ __ _ 151 

25. Dr. Csippék János: Adatok a magyar gyógyszerészet történetéhez. Adatok 
a felvidéki házaló gyógyszerárusok (circum foranei) történetéhez 151 

26. Dr. Borszéky Károly: Kísérleti adatok a gastro-entero-anastomosis érté
kének elbírálásához a pepticus gyomorfekélyeknél és az ulcus pepticum 
jejuni mthiologiájához _ _ __ __ .„. ___ _ _ __ _ __ __ __ __ 152 

27. Dr. Deér Endre: A jalapa-gyanta megvizsgálása _ _ _ __ 153 
28. Dr. Lantos Emil: A női gonorrhoea jelentősége és gyógyítása, különös 

tekintettel a heveny időszakra._„ _ _ __ „„ .„. __ __ _ _ _ _ 154 

29. Dr. Elischer Gyula : Adatok a pangási vérbőséggel való kezeléshez (Bier 
szerint) a nőgyógyászatban __ _ _ ___ __ ___ ___ _ „„ _ _ _ 156 

30. Dr. Velits Dezső: A méhnyoma gyógyításáról _ _ __ _ ___ _ _ 161 

3 1. Dr. Limbacher Rezs:'.í: Rendes helyen tapadó lepény időelőtti leválása _ 163 
:;2. Dr. Fleischmann László : A csecsnyujtvány-mütétek indicatióiról, különös 

tekintettel az intracranialis complicatiókra _ _ _ -- 163 
33. Dr. Béla Pál: A ulennorrhoea conjunctivm neonatorum gyógykezeléséről 164 
34. Dr. Lippay Sándor: Súlyos szemsérülésekről _ „„ ___ __ _ _ _ _ 165 
35. Dr. Leitner Vilmos: A :fiatalkori vakság okai és elhárítása „„ _ _ 165 
36. Balló Mátyás: A burgonyás kenyér elbirálása _ _ __ __ _ 166 

37. Dr. Fialowski Béla: A részegseg törvényszéki orvosi szempontból 167 
38. Dr. Schein Mór: Az őszülés okairól „„ -· _ _ _ ___ __ _ 169 

39. Dr. Tóth Imre: Az alkalmazott hygiene a bányászat és kohászatra _ 169 
40. Ernyey József: Orvosi magániskoláink a XVII- XVIIL században _ _ 170 
41. Dr. Orient Gyula: Néhány organicus vegyület mennyileges meghatározása 

térfogatos elemzés utján ___ _ „„ _ .„. __ .„. __ „„ __ __ _ _ 171 

42. Dr. Orient Gyula: Az extractumok nitrogén tartalma _ __ __ _ _ 171 
43. Dr. Orient Gyula : Fejedelmi alchimisták ___ __ _ ___ _ _ _ _ _ 171 

44. Dr. Bilaskó György: A helybeli érzéstelenítő szerek értéke _ __ _ 172 
45. Dr. Preis Károly: A syphilis bakteriologiai kórismézése (élő és festett 

Spirochmta pallida bemutatásával)„- __ „„ __ __ __ _ _ __ _ _ 176 

46. Dr. Auszterveil László: A nemi betegségek gyógyításáról_ __ __ _ 176 
47. Dr. Weyner Emil: Tetoválás. a cosmetikában ·- ___ „„ _ _ _ ___ 177 



VI 

48. Dr. Auszterveil László: A korlátolt beszámitásról _ ___ ·- __ 
Old&! 

178 
49. Dr. Hollaender Hugó és dr. Pécsi Dániel: Ujabb tapasztalatok a rák-

betegségek atoxyl-chinines kezeléséről ... __ ___ _ __ __ 179 
50. Dr. Bókay J ános: A meningitis cerebrospinalis kezelése systematikus 

lumbal punctióval „„ •.. ... ___ .... ·- - · _ ·- _ __ _ _ _ _ 180 
51. D1·. Friedrich Vilmos : A tuberculosis sanatoriumon kivül:i kezeléséről __ 181 
52. Dr. Epstein L ászló: Az elmebetegek intézeti gyógykezelésének újabbi 

irányairól .. „ ·- ·- .... _ ··- __ _ __ _ __ ··- __ _ __ __ _ 183 

53. Dr. Fabinyi Rudolf: Az elmebetegek családi ápolása külföldön és Magyar-
országon ·- ··- .. „ ··- __ _ ··- ·- _ __ .. „ ·- . . „ ··- _ _ 183 

54. Dr. Wosinsky I stván: A syphilis és az alkohol befolyása az epilepsiára 186 
55. Dr. Vas Bernát: A chronikus pentosuriáról ·-· .„. __ ___ ··- __ __ __ 186 
56. Dr. Bauer Lajos: A •phosphatine falieres• táp szerről ... _ _ _ ·- 187 
57. Dr. Neumann Henrik: A labyrinth genyedések pathogenesise .„. ·-· _ 188 
58. Dr. Erdélyi Jenő: A Highmor-üreg chronicus genyedésének radicalis mű· 

téte helybeli érzéstelenítéssel és ennek indicatiója _ _ __ _ _ _ 188 
59. Dr. Neubauer Adolf: A csecsnyujtvány-műtétek és azok ujabb utókezelése 190 
60. Dr . Hückl Ernő: A Kocher-féle sérv-műtétnél elkövetett módosított el

j~bom~l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 100 

1>1. Angermayer Károly: A városrendezés modern egészségügyi alapelvei._ 192 
62. Dr. Tihanyi Mór : A prostitutio rendezése és a székesfővárosnak erre 

vonatkozó új szabályrendelete ··- .„. _ .. „ .„. _ _ .... .„. _ _ _ 192 
63. Dr. Dobrovits Mátyás: A lepráról ·- _ _ __ _ __ __ .. „ „.. __ 193 

194 64. Dr. Szegedy-Maszák E lemér: A magyar munkásbiztositó törvény 
65. Dr. Dóczi Imre: Az orvosok és kórházak viszonya az alkoholkérdéshez 195 
66. Dr. Eisenstein Jakab : A vele született szemhéj-colobomáról ·- __ _ 195 
67. Dr. Ursziny Gyula: H eveny és idült fertőző betegségek felismerése az 

iskolában 196 
68. Dr. Ursziny Gyula: A gyomorelőkészités befolyásairól az emésztésre, 

Pawlow állatkísérletei és tapasztalataim alapján .„. _ ··- ·- .. „ _ ··- 198 
69. Assinger Lajos: A kalium-sulfoguajacolicum-oldatokról .... .... _ 1 V9 
70. Dr. Gebhardt Ferencz: A hazai testi nevelés és testgyakorlás ügyéről .„. 200 
71. Dr. Munker Henrik: A lépfenéről -· ··- _ _ ·- __ -·· .:_ __ __ 201 

X. A természettudományi szakosztályban tartott előadások. 

1. Dr. Ortvay Tivadar : Természettudomány és őstörténelem, vagyis az ember 
ősiségének és származásának kérdése a mai természettudományi vizsgá-
latok nyomán .... -· .... _ _ „.. __ .„. ·- __ ··- „.. ..„ .... ··- _ 

2. Dr. Török Aurél : Az emberi koponya mesterséges eltorzitásáról és tüze-
tesebben a makrokephalokról _ __ _ _ .. „ __ .„. .„. .„. ..„ __ _ 

:l. Lósy József: A faj és a fajta _ _ _ _ .. „ •. „ .. „ ..•• .„. . ... 
4. Dr. Ilosvay Lajos : Az elemek átváltozásáról .. „ __ _ _ __ .„. __ 
5. Mocsáry Sándor : A lepkebábokban élősködő fémdarázsokról __ __ _ 
6. Biró Lajos: Az apró·darázsok (Microhymenoptera) tanulmányozásáról .. „ 
7. Ifj. dr. Entz Géza: A protisták elterjedéséről ··- ·- .. „ ·- -· .. „ ·-

8. Dudinszky Emil: Nagykálló környékén levő és volt mocsarak puhatestű 
állatai __ __ __ 

9. Bezdek József: A szentgyörgyi •S úr» erdőről ··-

205 

223 
226 
228 
'?2:33 
234 
234 

235 
237 

10 Dr. Lovassy Sándor: A keszthelyi Héviz tropikus tündérrózsáiról ·- _ 
11. Dr. Pantocsek József: A növények érzéki élete._ ·- -· .. „ _ _ _ 

12. Simonkai Lajos: Növényföldrajzi vázlatok hazánk flórája köréből _ _ 
13. Hanusz István: Erdők Magyarországon_ ___ _ _ _ _ ·- _ _ 
14. Dr. Győrffy István: Pozsony környékének máj- és lombosmoh flórája _ 
15. Dr. Fülei Szántó Károly: Pozsonymegye Morva vidéke ·- ___ _ _ 
16. Dr. Massány Ernő : A sárkány- és ballonállomásokról -· _ _ _ _ 
17. Dr. Szilády Zoltán: A barlangi medve koponyája __ _ _ _ _ _ 
18. Dr. Lóczy Lajos : Magyarország hegységeinek csoportositása _ _ _ 
19. Halaváts Gyula: Szászsebes környékének geologiai alkotása 

VII 

Oldal 

238 
239 
243 
247 
258 
258 
259 
260 
260 
261 

20. Horusitzky Henrik: A Duna törmelékkúpjairól Pozsonynál és azoknak . 
kihatásáról a mezőgazdaságra (5 térképrajzzal) _ - · _ ··- _ _ _ 261 

~L Bezdek József: A természettudományok tanitása hazánkban _ _ _ 274 
22. Dr. Wagner Lajos: Comenius a természettudományok tanitásáról _ -· 275 

XI. A gazdasági és társadalmi szakosztályban tartott előadások. 

1. Dr. Perjéssy Mihály : Társadalmi programm. Szakosztály megnyitó előadás 

2. Dr. F. Szántó Károly: Pozsony műemlékeiről _ _ __ _ __ _ _ 
3. Dr. Tonelli Sándor: Az amerikai kivándorlásról _ _ __ _ _ _ 
4. Dr. Szilády Zoltán: Nemzeti gyermekmentés _ ·- ··- ··- __ _ _ _ 
5. Dr_ Bihari Károly : A siketnémaság okai. Hogyan küzdjünk ezen okok 

~e - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Dr. Cserei Zsigmond: A munkaerőnek, mint nemzeti vagyonnak védel-

méről _ _ - · _ _ _ -· ·- _ _ __ _ __ __ __ _ _ _ 

7. Dr. Hankó Vilmos : Magyar erő a feltalálásban _ _ ·- _ _ ·-
8. Dr. Bexheft Ármin: Adatok középiskolai tanulóink életmódja és az ide

gesség kérdéséhez -· __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

9. Dr. Ponvek Lajos : A franczia kormány gondoskodása az elmegyenge gyer· 
mekekről _ _ _ -· _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 

10. Dr. Konrád Jenő: Létezik-e a Lombroso-féle •született» gonosztevő _ 

XlL Tudományos estélyeken tartott előadások. 

1. Dr. Kenyeres Balázs: A gonosztevők és a fotografálás _ _ _ 
2. Réthly Antal: Hegyi obszervatoriumokról _ __ _ _ _ ·-· _ _ 
3. Dr. Konkoly-Thege Miklós : Hulló csillagokról _ ·-· _ _ _ _ ___ 
4. Dr. Moravcsik Ernő Emil: Az agy működése az álom alatt _ _ _ 
5. Dr. Cholnoky Jenő: A belső ázsiai öntözések és a népvándorlás 
6. Biró Lajos : Hat év az emberevők közL. _ _ _ _ _ -·· _ _ 

Kirándulások. 

1. Kirándulások 
2. Kirándulás Vaskútra._ .„. _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ -- _ 

279 
285 
285 
286 

288 

289 
289 

290 

290 
294 

303 
303 
304 
305 
307 
323 

324 
326 



I-. VII. 

HIVATALOS RÉSZ. 

ÜGYIRATOK.- JEGYZŐKÖNYVEK. 

Vándorgyűlés Munkálatai. 



LL - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~- - - - - ~~--

I. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
VÁNDORG YÜLÉSEINEK ALAPSZABÁLYAI. 

I. §. Czél. 

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

2. A vándorgyülés 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 népszerüsitsék. 

II. §. Eszközök. 

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

4. A vándorgyülések helye hazánk majd eme, majd ama népesebb, főbb 
iskolákkal s jelesebb intézetekkel, nemkülönben természeti ritkaeágokkal bíró 
városa vagy vidéke lehet. 

5. A gyülésen képviselt tudományoknak megfelelöleg a vándorgyülés 
következő három csoportra oszlik: 1. orvos-sebészi csoport, 2. természettudo
mányi csoport, 3. társadalmi s gazdasági csoport. 

6. A gyülésen tartott értekezéseket a ((Munkálatokban» közli és terjeszti. 

III. §. Gyülések. 

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

IV.§. Tagok. 

8. A vándorgyülés tagja mindenki lehet, a ki az orvosi, természet- és 
rokon tudományokat műveli vagy kedveli (férfi, nő), hogyha a 12 K-ban 
megállapitott tagdij at lefizeti. 

9. A tagok minden gyülésben részt vehetnek. Szavazati joggal birnak a 
szakosztályok megalakitásánál, megkapják a ((Munkálatok»·at, a ((Napi Köz
löny»-t, helyiratot s egyéb kiosztásra kerülő nyomtatványokat; az utazás, 
kirándulások stb. kedvezményében részesülnek. 
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V. §. Szervezet. 

10. A vándorgyűlés állandó közege az állandó központi választmány. 
A vándorgyűlés ügyeit a folyó ülésre megvála~ztott e~nökök és tit~ár~k, .a 
vándorgyülési nagy választmánynyal és a szakvalasztmanyokkal egyutt mte
zik és közvetítik. 

VI.§. Vagyon. 

11. A vándorgyűlés vagyonát: 1. a tagsági dij~k; 2. a ;ándorg~ülés 
eladott nyomtatványainak b:szede~t ára s 3. nagyl.elku_ a~ako~oknak palya
kérdésekre s -~gyéb tüdomáJ?.yos czelokra tett adomanya1 kepez1k: 

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 

~z- csakis tudományos czélra fordítható. . 
_, 14. Az esetben, ha a vándorgyűlés az alapszabályokban meghatarozott 
~~élt és eljárást,-illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a királyi kormány á_It~l! 
,tl mennyiben további működésének folytatása által az állam, vagy . a gyules1 
jiJ;gok vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfü?geszt~tik, s ~ fel; 
függesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményehez kepest ':e~leg 
fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartasara, 
különbeni feloszlatás terhe alatt köteleztetik. 

t r: ·- 33.792. sz. Látta a magyar kir. belügyminiszter oly megjegyzéssel, hogy 
;a~ 1 alapszabályok módosítása, az egylet feloszlása s ez es_etben va~yona hov:1-
forditása iránt hozott közgyűlési határozatok foganatos1tásuk el ott a m. k1r. 
~elügymSniszteriumhoz felterjesztendők lesznek. 

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

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
VÁNDORGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. 

1. Fejezet. A vándorgyülés előzményei. 

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 állandó központi választmány és vándorgyűlés 
tisztviselői a helyi bizottsággal egyetértőleg teszik meg. Nevezetesen: a gyűlés 
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. 

II. Fejezet. A beirás. 

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 írják 
be. Mindenki beírja 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 díjat, ha már korábban az 
utazási igazolvány kivételekor le nem fizette. 

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

III. Fejezet. A vándorgyülés. 

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

6. A gyűlés helye változik, s azt a közűlési nagy választmány határozza 
meg, mely határozat a záró közűlésen hirdettetik ki. A nagy választmány a!li 

állandó központi választmányt is megbízhatja a gyűlés helyének kitűzésével. 
7. A vándorgyűlés 4-6 napig tart, mely idő a köz- és szakűlésekre, 

tudományos estélyekre, esetleg kirándulásokra oszlik meg. Több időbe kerülő' 
kirándulások a vándorgyűlés befejezése után tartatnak. 
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8. A vándorgyűlés tisztviselői egy vagy két elnök, két vagy több alelnök 
és több titkár, egy pénztárnok, levéltárnok és ellenfü. Az elnökség és titkárok 
egy, a pénztárnok, levéltárnok és ellenőr három ülésszakra választatnak. 
Az elnökség egyik tagja az orvosokból választandó, az egyik alelnöknek buda
pesti lakosnak kell lenni. Az állandó központi választmány mindkét titkára 
egyszersmind a vándorgyülés titkárai. 

9. Az összes ügyvezetés a vándorgyűlés elnökét illeti. Az elnököt, ki a 
közüléseken elnököl, távollétében egy alelnök helyettesiti. A titkárok feladata 
a közülés jegyzőkönyvét vezetni s a <1Napi Közlöny»-t szerkeszteni. 

IV. Fejezet. Közülések. 

10. Rendszerint két, t. i. megnyitó és bezáró közülés tartatik. 
A megnyitó közülés tárgyai: 
a) az elnöki megnyitó beszéd; 
b) üdvözlet a helyhatóságok részéről; 
e) titkári jelentés; 
d) az alapszabályoknak és ügyrendnek, ha kívántatnék, felolvasása; 
e) közérdekű értekezések. 
A bezáró közülés tárgyai : 
a) jelentés a pénztár megvizsgálásáról; 
b) a jövő vándorgyűlés helyének és tisztikarának kihirdetése, illetőleg a 

nagy választmány ez irányu határozatának tudomásul vétele ; 
e) a közülési nagy választmány egyéb határozatainak bemutatása; 
d) az állandó közp. választmány újonnan.választott tagjainak kihirdetése; 
e) titkári jelentés a gyűlés lefolyásáról; 
f) közérdekű értekezés; 
g) elnök bezáró beszéde ; 
h) a bezáró közülés jegyzőkönyvének hitelesítéséről való gondoskodás. 

V. :Fejezet. Szakülések. 

11. Az alapszabályok 2. §-ában megállapított 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 megnyitásával megbízottak 

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 szakemberekből 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 
aláíratni, s azt az ülés befejezése után azonnal a <1Napi Közlöny)> szerkesztő
ségének átadni. Azonkívül, hogy a szakülés menetéről hű képet adhasson a 
«Napi Közlöny» , a jegyzők minden előadót előadásának befejeztével megkér
nek, hogy tárgyát kivonatban átadja, vagy kivonatát a szakülés tartama alatt 
elkészítse. E kivonatok a jegyzőkönyvhöz csatolandók. 
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14. Ha a beírt tagok számánál, az előadások bőségénél fogva szüksé
gesnek mutatkozik, hogy a szakcsoportok szakosztályokra oszoljanak, a szak
csoportok a Rzakosztályi ülésekre (szintén szakülések) külön elnököt és 
jegyzőket választanak. 

15. Minden a szakülésben tett indítvány írásban adandó be. Ha az 
indi~vány csak a szakcsoportra vonatkozik, akkor a szakválasztmány tár
gyal3a, s a határozatról a szakcsoportot értesíti. Ha az inditvány az egész 
vándorgyűlésre vonatkozik, akkor az tárgyalás czéljából a közülés nagy 
választmányához tétetik át. 

16. Úgy a közülések, mint a szakcsoportok, illetőleg szakosztályok ülései 
nyilvánosak. 

VI. Fejezet. Tudományos estélyek. 

17. A tudományos estélyek feladata a nagy közönség számára közérdekű 
tárgyakat főleg kisérletek és bemutatások kíséretében fejtegetni. 

18. Tudományos estély a helyi s egyéb körülményekhez képest, minden 
nap tartható a délutáni vagy esti órákban. 

VU. Fejezet. A vándorgyiilés nagy választmánya. 

19. A nagygyűlés tárgyainak elintézésére - a nagy választmány ala
kul: a vándorgyűlés tisztviselőiből, a szakválasztmányokból, ezenkívül - a 
mennyiben jelen vannak - az állandó központi választmány tagjaiból s a 
mult vándorgyűlés tisztviselőiből. 

20. Elnöke a nagygyülés olnöke, ki az imént felsorolt tagokon kívül oly 
nagygyűlési tagokat is hívhat a nagy választmányba, kik a vándorgyűlés 
érdekében kitűnő buzgalmat fejtettek ki, kiknek részvétele a tárgyalás folya
mán előnyös", vagy kik a fenforgó kérdésekben különös tájékozottsággal bír
nak. Ezen tagok száma ötnél több nem lehet. 

21. A nagy választmány teendői : 
a) a közülés jegyzőkönyvének hitel esítése; 
b) pénztári számadás megvizsgálása s a pénztárnok fölmentése; 
e) költségek és tiszteletdíjak megállapitása; 
d) a jövő vándorgyűlés helyének és tisztikarának megválasztása ille-

tőleg ez irányban való megbízatása a közp. választmánynak; ' 
e) a központi választmány kiegészítése; 
f) a hozzá beterjesztett, nemkülönben a saját körében felmerülő indít

ványok tárgyalása. 
22. A nagy választmány ülései nyilvánosak. 

VIIT. Fejezet. Az állandó lrözponti választmány. 

23. Az állandó központi választmány a magyar orvosok és természet- • 
vizsgálók vándorgyűlésének állandó közege, mely az egyes gyűlések között az 
összefüggést tartja fenn. 

24. Tagjai alapitók és választottak. 
a) Alapitók azok, kik a vándorgyűlés iránt való buzgalmuknak az által 

adn~k kifejezést, hogy az orvosi vagy természettudományi czélra pályadijul 
a vandorgyülések rendelkezésére legalább 100 aranyat adományoznak. 

b) Választott tagok száma legalább 60 s legfölebb 72, kik közül %-~ 



fővárosi és 1/4-e vidéki. E tagok harmada három ülésszakonkint kilép s a 
kilépők ·újra megválaszthatók. Ezen ügyrend életbe lépte után a választ?J-án;y 
fővárosi és vidéki tagjainak arányos első és második harmada soroltatik k1, 
ezután sorrendben lépnek ki, kiknek három ülésszaka lejárt. 
• 25. Az elnökség - elnök, alelnök és titkárok - három ül~sszak_ra 
választatnak. A pénztárnokot, levéltárnokot, ellenőrt a nagygyűlés valasztJa, 
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, utolagos 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. 

28. Az ellenőr kötelessége a) minden kiadási tétel valódiságáról meggyő
~ődni és a kiadásra vonatkozó minden okiratot, számlát stb. aláirásával ellátni, 
a pénztárnok csak ily nyugtát, számlát, stb. fizet ki; b) az ellenőr minden 
átvételi tételre vonatkozó okiratot stb. aláir, illetőleg ellenjegyez; e) az ellenőr 
azon vizsgálaton kívül, melyet mint a pénztárvizsgáló bizottság tagja vé_gez, 
évenkint egyszer egymaga is a pénztárt megvizsgálja; d) az ellenőrnek Joga 
van ily vizsgálatot akármikor végezni. 

29. Az állandó központi választmány intézkedik továbbá a «Munkálatob 
'elkészítése s a pályázatok kihirdetése iránt. 

30. Az egyes szakok igényeinek megfelelőleg a választmány albizottsá-
gokra oszlik, melyek maguknak kü.lön„ tis.ztviselő~e~ választa~ak. " .. , , 
· 31. E szak·albizottságok a JÖVO vandorgyules tudomanyos mukodeset 
készitik elő. 

a) Legalább félévvel a vándorgyűlés előtt kijelölik az egyes szakosztályok 
szervező elnökét ; 

b) a beérkezett pályaművek megbirálásáról gondoskodnak; 
e) működésükről az elnökök az állandó központi választmány ülésében 

jelentést tesznek. 
IX. Fejezet. Helyi bizottság. 

32. A helyi bizottság tagjai a vándorgyűlés tisztviselői s a helyszínén a 
bizottság teendőire vállalkozott és választott szakférfiak és hatósági személyek. 

33. Teendői: 
a) a vándorgyűlést az alapszabályok és ügyrend értelmében a helyi 

viszonyoknak megfelelően tervezi; 
b) az állandó központi választmánynyal a helybeli tudományos erőket 

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

rendez; 
d) gondoskodik az elszállásolásról, élelmi ellátásról, helyiségekről stb. 

X. Fejezet. A vándorgyülés i;iyomtatványai. 

34. A <1Napi Közlöny». 
A Napi Közlönyt a titkárok szerkesztik. . . , . 
Megjelenik minden reggel és tartalmazza: a beirt tagoknak nevsorat es 
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lakását, minden ülés előrajzát, a szakülések helyét, idejét és tárgyá~, a, tar
tott értekezések kivonatát, általában a történtekről, kirándulásokrol es a 
kiállitásról tudósit. 

35. A <<Munkálatok». 
a) A vándorgyűlés <1Munkálatai11-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 <d\fonkálatok» tartalmazzák: 
a) az alapszabályokat és az ügyrendet; 
b) a vándorgyűlés tisztikarát ; 
e) az alapító tagok és a gyűlés tagjainak ~é;sorá~; „ „ . 

d) a közülések, nagyválasztmá~y .s a s~akulesek 3egJ'.'.z~.k~nyveit; 
e) az elnöki beszédeket, titkán Jelenteseket s a kozuleseken tartott 

beszédeket; 
f) a szakcsoportok elnökeinek megnyitó beszédeit (adress) ; . 
g) a tudományos estélyek leirását, esetleg ott tarto~t előadasokat; 
h) a szaküléseken tartott s közl~~re. fölvet~ ~rtekezese~~.t. , 
37. A szaküléselren megtartott eloadasok kez1rata legkesobb egy honap: 

pal a gyűlés után az áll. központi választ~ány e~nö~ének küldend? .b~, k1 
azokat a központi választmánynak bemutat3a a vegbol, hogy megb1ralasuk 
után határozzon a felett, vajjon az előadások közlend~k-e a <1Munkálatok»
ban vagy nem s ha igen, egész terjedel.mökbe~ ~a~y k1vonat?.a~ .. , . . . 

Azon előadók, kik előadásukat masutt kozoltek, vagy kozolm ohaJtJak, 
ezt a központi választmány elnökével közöljék. 
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III. 

Dr. KOVÁCS JÓZSEF EMLÉKÉNEK MEGÖRÖKITÉSÉRE 
ALAPITOTT 

«KOVÁCS JÓZSEF-ÉREM» ALAPITÓ OKLEVELE 
ÉS SZABÁLYZATA. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XXIX. vándorgyűlése Trencsén
ben 1897-ben elhunyt Kovács József dr., egyetemi tanár, a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyüléseinek volt tagja, elnöke és újjáalakitója 
emlékének megörökitésére «Kovács József-érem» alapítását határozta el, a 
mely érem, aranyban, minden vándorgyűlés alkalmával egy, a megörökitendő 
nevével kapcsolatos orvosi, természettudományi vagy társadalmi előadásnak, 
illetőleg előadójának itéltessék meg. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmánya 
az emlitett nagygyűlésen nyert megbizás alapján a Kovács József-érem sza
bályzatát következőkben állapitotta meg: 

1. §. 

A Kovács József-érem alapítása és czélja. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók ván~orgyü~ése né~~i Ko~~~s 
József dr., egyetemi tanár, a vándorgyűlések volt tagi a, elnoke s UJJaalak1to1a 
emlékének megörökitésére, a vándorgyűlés nagygyülésein kiadandó arany
érmet alapít, melyet Kovács József-éremnek nevez el. 

2. §. 

A Kovács József-érem és mintája. 

Az érem kerek, átmérője három ctm„ értéke (veretéssel együtt) 40 frt. 
Mellső lapján Kovács Józsefnek vállig érő képe, alatta dr. Kovács József 
emlékének, kerületén Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyülé~e 
felirással. Jobbra a fejtől középütt a művész neve, Beck 9. Fülöp. Hátsó lapja 
merőleges világitó fáklya s haránt széles sávval négy részre osztott. Fent 
jobbra serleg és kigyó, balra koponya, könyv és babérág, utóbbi a sáv mögött 
átnyulik az alsó jobb negyedbe, mig balra a fáklya szalagja csavarodik ki. 
A sáv a mindenkori vándorgyűlés helye és keltének van fentartva. 

A minta két darab aczél-verőducz, az érem mellső és hátsó lapjának 
megfelelő homoru metszettel. Értéke 500 forint. Készitette Beck Fülöp, művész 
Budapesten. 

3. §. 
A Kovács József-érem pénzalapja. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése, tekintve, hogy 
ez idő szerint rendesen két évenkint tartatik vándorgyűlés, o. é. 500, azaz 
ötszáz frtot, Kovács József-érem pénzalapjaként helyez letétbe, mely összeg
nek két évi kamatja az érem veretésére, tokjának elkészitésére forditandó. 
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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 számítandó, 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 van vonatkozásban. 

Ha esetleg évenkint tartatnék vándorgyűlés, 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 alapítás évében orvostudományi, a következő vándorgyűlésen ter
mészettudományi vagy társadalmi előadás tartására, ezután pedig fölváltva. 
Ha több előadó ajánltatik, a választmány abban az ülésében, melynek tárgyai 
közé a megbízás fölvétetett, titkos szavazással, szótöbbség utján határoz a 
megbízás iránt. 

Ugyanazon előadó öt vándorgyülési cykluson belül nem bízható meg 
előadás tartásával. 

e) Az előadás vagy a megnyitó, vagy a záró nagygyűlésen tartandó meg. 
d) A «Kovács József-érmeti> az előadás megtartása után a megnyitó 

nagygyűlésen az elnök nyujtja át. 
5. §. 

Intézkedések a vándorgyülés megszünésekor. 

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

6. §. 

Az alapitó oklevél elhelyezése. 

Ezen alapító 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 József-érem. 
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IV. 

A XXXIV. VÁNDORGYŰLÉS TISZTIKARA. 

Elnök: 

Apponyi Albert gróf, v. b. t. t„ vallás· és közoktatásügyi miniszter. 

A vá ndorgyülés alelnökei : 

Brolly Tivadar, kir. tanácsos, Pozsony sz. k. város polgármestere,. 
Lóczy Lajos dr„ egyetemi tanár. 
Pantocsek József dr., állami kórházi igazgató. 
Schmid Hugó dr„ állami kórházi főorvos . 
Velits Dezső dr„ bábaiskolai igazgató. 

Titkárok: 

Fischer Jakab dr„ állami kórházi főorvos. 
Mergl Ödön dr., városi főorvos. 
Klatt Román dr., főgymnásiumi tanár. 
Szép Rezső, lyceumi tanár. 
Kerekes Pál dr. és 
Biró Lajos, közp. választmányi titkárok. 

Pénztáros: 

Kaiser Károly dr., belügyminiszteriumi bakteriologiai intézet vezetője. 

Ellenőr: 

B áron Jónás dr., egyetemi m.-tanár, kórházi főorvos. 

Levéltáros : 

Verebélyi László dr., egyetemi magántanár, főorvos. 

bold. dr. BALASSA JÁNOS, egyet. tanár, 1865. 
hold. dr.KOVÁCS SEBESTYÉN ENDRE, min. tan.1~7 

bold. dr. HALÁSZ GÉZA, főorvos, 1869. • 
bold. dr. POÓR IMRE, egyet. tanár, 1871. 
herczeg BATTHYÁNY GUSZTÁV, 1880. 

SZOMBATHELY VÁROSA, 1880. 
bold. gr. DEGENFELD·SCHOMBURG IMRE, 1881. 

A XXIII. BUZIÁS·TEMESVÁRI 
VÁNDORGYŰLÉS HELYI BIZOTTSÁGA1886. 

NAGYVÁRAD VÁROSA, 1890.1 · 
bold. dr. DULÁNSZKY NÁNDOR, - 

pécsi püspök 1894. 
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v. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDOR

GYÜLÉSEINEK ÁLLANDÓ KÖZPONTI VÁLASZTMÁNYA. 

Elnök: Chyzer Kornél dr. (1905). Alelnök : Entz Géza dr. (1904). 
Titkárok: Kerekes Pál dr. (1905 ). Biró Lajos (1904). 
Pénztárnok: Kaiser Károly dr. (1901). Ellenőr: Báron Jónás dr. (1901 ). 

Levéltárnok: Verebély László dr. (1901 ). 

Orvosi szakosztály : 

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

Budal!esti tagok: 

Bakó Sándo1· dr., kir. tanácsos, egyet. m. tanár, Kecskeméti utcza 5. (1905) 
Barbás József dr., sz. fővárosi közkórházi főorvos, Vámház-körút 10. (1905). 
Báron Jónás dr., egyet. m. tanár, kórházi főorvos, Erzsébet-tér 16. (1905). 
Böke Gyula dr., egyetemi tanár, Reáltanoda-utcza 18. (1903). 
Chyzer Kornél dr., miniszteri tanácsos, Zsigmond-utcza 9. (1905). 
Dollinger Gyula dr., udv. tanácsos, egyetemi tanár, Rákóczi-út 52. (1905). 
Erőss Gyula dr„ egyetemi tanár, Kecskeméti-utcza 11. (1905). 
Genersich Antal dr., udvari tanácsos, egyet. tanár, Szentkirályi-u. 40. (1903). 
Hegedüs János dr., sz. áll. honvéd főtörzsorvos, Országház-utcza 12. (1903). 
Jendrássik Ernő dr., egyet. tanár, Szentkirályi-utcza 40. (1903). 
Jordán Ferencz dr., közkórházi főorvos, Reviczky-tér 3. (1905). 
Kaiser Károly dr. (pénztárnok), belügym. bakt. int. főnök, Orczy-út 39. (1907). 
Kerekes Pál di·., közegészségi felügyelő , (titkár), Klotild-u. 18. (1905) 
Konrád Jenő dr., elmegyógyintézeti igazgató, Lipótmező (1905). 
Lőri Ede dr., Muzeum-körút 3. (1905). 
Löw Sámuel dr., főorvos, Váczi körút 20. (1905). 
Niedermann Gyula dr., min. tanácsos, Szabóky-u. 39. (1903). 
Prochnov József dr., egyet. m. tanár, József-körút 17. (1905). 
Raisz Gedeon dr., min. tanácsos, közeg. főfelügyelő, Váczi u. 68. (1903.) 
Réczey Imre dr., udvari tanácsos, egyet. tanár, Muzeum-körút 9. (1903). 
Schachter Miksa dr., egyet. m. tanár, Muzeum-körút 19. (1905). 
babarczi Schwartzer Ottó dr., főrendiházi tag, udv. tan„ Kék golyó-u. 5. (1905). 
Szénásy Sándor dr., egyet. m. tanár, Muzeum-utcza 5. (1905). 
Tauffer Vilmos dr., udvari tanácsos, egyetemi tanár, Sándor-u. 10. (1905). · 
Tóth Lajos dr., min. tanácsos, Mester-u. 1. (1905). 
Verebélyi L. dr., egyet. m. tan., főorvos (levélt.), Koronaherczeg-u. 18. (1901). 
Vidor Zsigmond dr., kórházi főorvos, (Városligeti-fasor 33.) 1907). 

Vidéki tagok: 
Alexander Béla dr., tb. főorvos, Késmárk (1907). 
Barta Antal dr., kerületi orvos, Szabadka (1905).· 
Czierer Elek dr., városi főorvos, Pécs (1907). 



16 

Lechner Károly dr., udvari tanácsos, egyet. tanár, Kolozsvár (1903). 
Mende Lajos dr„ kir. tanácsos, ny. vm. főorvos, Pécs (190?)· 
Purjesz Zsigmond dr'., udv. tanácsos, egyet: tanár, Ko~ozsvar (1903). 
Szabó Dénes dr., udv. tanácsos, egyet. tanar, Kolozsvar (1907,'). 
Thuróczy Károly dr., kir. tanácsos, vm. t. főorvos, Nyitra (1903). 
Udranszky László dr., egyetemi tanár, Kolozsvár (1905). 

Egyesült természettudományi-társadalmi szakosztály. 

Elnök: Horváth Géza dr. Jegyző: Mocsáry Sándor. 

Budapesti tagok : 

4gai Adolf dr., iró, ~áthor~-utcz.a ,12. (~907~. . . 
Agh Géza· dr., főv. i~azga~o ta:mt.o, Gr.of :CC~rol11 ,u. 10. (1905). 
Biró Lajos, i:p.uzeum1 tb. or, (fatkar) Kalvana-ter 3. (1903). 
Csiki Ernő muzeunii s. őr, Kacsa-utcza 22. (1905). . 
Entz Géza dr., udv. tanácsos, egyet . . tanár, Tisza Kálmán-tér 10. (1907). 
Fialovszki Lajos dr., tanár, Eötvös-utcza 44. (1907). 
Jialaváts Gyula, kir. főgeologus, Rákóczy-tér 14. (1905). · _ 
Horváth Géza dr. muzeumi osztályigazgató, Délibáp-utcza 15. (1905). . 
Ilosvay Lajos dr.: udv. tanácsos, műe~y~t. t~n~r, Ullői _út ~ 6/a ( 1907). . 
Jab1onovszky József, kir. tan., rovartam all. fonok, Margit-rakpart 55. (1905)~ 
Koch Antal dr., egyet. tanár, Korvin-tér 6. (1907). . ' 
Krenner .József dr., udv. tan., muz. osztályigazgató, . Nemzeti Muzeum (1905): 
Lakits Ferencz dr., tanár, m. á. v. felügyelő, József-utcza 58. (1903). 
Lendl Adu.lf-.dr., műegyet. m.-tanár, Donáti-utcza 7. (1905). 
Lengyel Béla dr., min. tan., egyetemi tanár, Pipa-utcza 6. (1903) . . 
Lóczy Lajos P,r., egyetemi tanár, St~fáni~-~t 22. (1903). 
Mágócsi-Dietz Sándor dr., egyet. tanar, !~veszk~rt (1905). : 
. ~ocsáry Sándor, kir. tanácsos, muzeum~ 1gazg. or, Szerecsen-utcza 20. (1903): 
Molnár Nándor, gyógyszerész, Aggtelekl-utcza 8. (1907). 
Preisz Hugó dr., egyetemi tanár, József-kör~t 63:. (19~_7). .. .. , 
Ruffy Pál min. tan., orsz. gye~1nekvé~elm1 felugye~o, Thokoly-ut 72. (1903): 
Siegmeth Károly, nyug. máv. 1gazgato-helyettes Arena·ut 70. (1907). 
Simonkai Lajos dr., egyet. m.-tanár, Wesselényi-utcza 65. (1907). 
Szalkay Gyula dr., tanár, Lánczhid-utcza 1. (1905). . 
Thirring Gusztáv dr., főv. stat. hiv. igazgató, Karácsony1-utcza 15. (1905). 
Viola Imre, szék. fővárosi tanácsnok, Horánszky-utcza 25. (1907). 
Wittenberg Ignácz, d. v. főfelügyelő, Déli-vasut (1905). 

Vidéki tagok: 
Békeffy ,Gyula dr., ügyvéd, Szabadka (1903). 
Cholnoky Jenő dr., egyetemi tanár, Kolo_zsvár (1907)._ 
Gotthárd Jenő, astro-physikai intézet tulajdonosa, Heren! (1905). 
Hanusz István, prépost, főreáliskolai igazgató, Kecskemet (1905). 
Metzger Eae, gyógyszerész, Nyitra.(~ 907): , , 
N uricsán József dr., gazd. akad~m1a1 tanar, Magyarovar ( 1905). 
Pantocsek József dr., áll. kórházi igazgató, Pozsony (1903). 
Schmausz Endre, nyug. főispán, Apatin (1905). , . _ 
Sulyovszky István, kir. tan., jószágkormányzó, Krasznahorkav.aralJa (1905). 

VI. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

XXXIV. VÁNDORGYŰLÉSE TAGJAINAK NÉVSORA. 

1 Ágh Géza dr., főv. igazgató t anitó, Budapest (IV. <H Károlyi-u. 10.) 
Aich Nándor dr., tiszti orvos, Pozsony. 
Alapi Henrik dr., egyet. m. tanár, főorvos, Bpest (V. Szabadság-tér). 
Alexander Béla dr., orvos, Késmárk. 

5 Angermayer Károly, nyomdatulajdonos és főszerkesztő, Pozsony. 
Apponyi Albert gróf, v. b. t. t. vallás és közokt. miniszter, .Budapest. 
Arató Frigyes, felsőbb leányiskolai igazgató, Pozsony. 
Assinger Lajos gyógyszerész, Bécs (V. Wolfgang u. 43.) 
Austenveil László dr. , kir. törvényszéki. orvos, Arad. 

10 Ifj. Badics Elek, gyógyszerész, Békéscsaba. 
Badics Elekné, Békéscsaba. 
Badics József dr., egyet. gyakornok, Budapest. 
Bakó Sándor dr., kir. t., egyet. m. tanár, Bpest. (IV. Kecskeméti u. 5.) 
Barbás József dr., kól'bázi főorvos, Budapest. (Vámház-körut 10.) 

15 Báron Jó~ás dr., egyet. m. tanár, Budapest. (V. Erzsébet-tér 16.) 
Baróthy Akos dr., vároü tiszti főorvos, Nagy- Várad . . 
Barta Antal dr., orvos, Szabadka. 
Bartha Ágnes, Kolozsvár. 
Bartha János dr., tiszti főorvos, Kolozsvár . 

20 Baumgarten Egmont dr., egyet. m. tanár, Budapest. 
Baumler J. A. magánzó, Pozsony. 
Bayer Antal, gyógyszerész, Budapest. (VI. Andrássy-út 94.) 
Békeffy Gyula dr., ügyvéd, Szabadka. 
Béla Pál dr., áll. gyermekmenh. főorvos, Bpest. (V. Arany János u. 32.) 

25 Benedek Ferencz dr., iskolaorvos, Trencsén. 
Benedek János, tápszerkereskedő, Rákospalota. 
Benkő Lajos dr., kir. tanácsos, megyei főorvos, Aranyosmarót. 
Bexheft Ármin dr., egyet. tanársegéd, Budapest. (VIII. Baross u. 59.) 
Bezdek József áll. főgymn. tanár, Nagyszeben. 

30 Bihari Károly, siketnéma intézeti igazgató, Pozsony. 
Bilaskó György dr., fogorvos, Budapast. (IV. Kecskeméti u. 1.) 
Biringer Ferencz dr., kórházi igazgató, Nyitra. 
Biró L~jos, nemzeti muzeumi tb. őr, Budapest. (VIII. Kálvaria tér 3.) 
Blau Adolf dr., orvos. Ungvár. 

35 Bobrov~iczky Kálmán, főszolgabiró, Liptószentmiklós. 
Bókay Arpád dr., udv. tan., egyet. tanár, Busapest. (Ráday-u. 19.) 
Bókay János dr., egyet. tanár Budapest. (VIII. Szentkirályi u. 13.) 
Bokor Dezső, gyógyszerész, Pozsony. 
Borbély László dr., szemorvos, Kolozsvá1·. 

40 Borbély Samu dr., kórházi igazgató, Torda. 
Vándorgyűlés Munkálatai. 
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Borszéky Károly dr., orvos, Budapest. (VIII. Baross u. 41.) 
Bőke Gyula dr., egyetemi tanár, Budapest. (V. Reáltanoda. u. 18.) 
Brancsi~ Károly dr., megyei főorvos, Trencsén. 
Breuer Armin dr., megyei főorvos, Temesvár. 

45 Brolly Tivadar kir. tanácsos, polgármester, Pozsony. 
Brunovszky Rezső, áll. tanitó képző intézeti igazgató, Losoncz. 
Bukovszky György dr„ közp. fertőtlenitő igazg., Bpest. (IX. Gyáli u. 3.) 
Burger Frigyes, gyógyszerész, Kolozsvár. 
Czeller Nándor dr., orvos, Pozsony. 

50 Cholnoky Jenő dr., egyet. tanár, Kolozsvár. 
Christián János dr., orvos, Nagyszombat. 
I~j. Christián János dr., orvos Pozsony. 
Chudovszky Móricz dr .. kórházi igazgató, Sátoraljaujhely. 
Chyzer Béla dr .. máv. főorvos helyettes ,Bpest. (VII. Rottenbiller u. 15.) 

55 Chyzer Kornél dr., ministeri tanácsos, Budapest. (II. Zsigmond u. 9. ) 
Chyzer Kornélné, Budapest. 
Cserey Zsigmond dr., orvos, Szeged. 
Csiki Ernő, dr., muzeumi segédőr, Budapest. (Kacsa u. 2~.) 
Csippék János, gyógyszerész, Budapest. (VIII. Práter u. 45.) 

60 Czibur Bertalan, országgyűlési képviselő, Nagymihály. 
Czipott Zoltán dr., községi orvos, Poz,ony-Ligetfalu. 
Czierer Elek dr., városi tiszti főorvos, Pécs. 
Deésy Károly, tanár, Pozsony. 
Deér Endre dr., gyógyszerész, Budapest. (IX. Ráday u. 11; 13.) 

65 Detre László dr., egyetemi magántanár, Budapest. (VII. Kertész u. 41.) 
Deutsch Ernő dr., orvos, Budapest. (V. Erzsébet-tér 16.) 
Dobozy Vilmos dr., vármegyei főorvos, Nagyenyed. 
Dobrovics Mátyás dr., kir. tan., kórházi főorvos, Pozsony. 
Dóczi Imre d~„ ministeri s.-fogalmazó, Bpest. (Gróf Zichy Jenő u. 4.) 

70 Dohnál József dr., vármegyei főorvos Nyiregyháza. 
Dókus Gyula, cs. és kir. kamarás, alispán, Sátoraljaujhely. 
Dollinger Gyula dr., udv. tan., egyet. tanár, Bpest. (VIII. Rákóczi út 52.) 
Dorner Béla dr., megyei főorvos, Győr. 
Dudinszky Emil, gymn. igaz~ató, Nagykálló. 

75 Eck Péter, vakok intézetének gondnoka, Szeged. 
Eisenstein Jakab dr., kórházi főorvos, Szeged. 
id. Elischer Gyula dr., egyet. tanár, kórh. főorvos, Bpest. (IV. Petőfi tér 1.) 
Entz Géza dr., udv. tan., egyet. tanár, Bpest. (VIII. Tisza Kálmán-tér 10.) 
ifj. Entz Géza dr., egyet. tanársegéd, Bpest. (VIII. Tisza Kálmán-tér 10.) 

80 Epstein László dr., elmegyógyintézeti igazgató, Nagyszeben. 
Erdélyi Jenő dr., orvos, Wien IX. Beethoven-gasse 6. 
Erényi Béla gyógyszerész, Budapest. (VII. Károly-körút 5). 
Erényi Béláné, Budapest. 
Ernyey József, Városliget, Iparcsarnok, Néprajzi muzeurr;i .. 

85 Erőss Gyula dr., egyetemi tanár, Budapest. (IV. Kecskemeti u. 11.) 
Fabinyi _ _Rudolf dr., orvos, Dicsőszentmárton. 
Faragó Odön dr., tiszti főorvos, Szeged. 
Farkas Benő dr. , megyei főorvos, Ifomárom. 
Farkas Kálmán. miniszteri oszt. tanácsos, Budapest. (V. Gorove u. 3.) 

90 Farkas László dr., kir. tan., kórházi főorvos, Bpest. (Muzeum körút 18.) 
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Farkasfalvy Kornél, áll. gymn. tanár, Miskolcz. 
Fauser Géza dr., gyógyszerész. Bud11pest. (VII. Király u. 49.) 
Feigler Ferencz, természetrajzi muzeumi ör, Pozsony. ' 
Fejér Gyula dr., kórházi rendelő orvos, Budapest. (VI. Teréz-körút 32.) 

95 Fejér Gyuláné, Budapest. 
Fenyves Albert dr., orvos, Munkács. 

. Fésüs György dr., udv. tan., jogakadémiai igazgató, Pozsony. 
Fialovszki Béla dr., kir. törvényszéki orvos, Nagybecskerek. 
Fialovszky Lajos, tanár, Budapest. (VI. Eötvös-utcza 46.) . 

{ 100 Filep Gyula dr., egyetemi magántanár, megye,i f?or~os, Kolozsvár. 
Filó János, gyógyszerész, Budapest. (VIII. Matyas-ter 3.) 
Fischer Ignácz dr., orvos, Budapest. (I. Pauler·utcza 15.) 
Fischer Jakab dr., áll. kórházi főorvos, Pozsony. 
Fischer Samu dr., orvos, Pozsony. 

105 Fleischmann . László dr., egyet. tanársegéd, Bpest. (Erzsébet-körút 16.) 
Forbát Leo dr., orvos, Szeged. 
Friedrich Vilmos dr., egye t. m. tanár, Bpest. (IV. Kossuth Lajos u. 4. 
Gaal Jenő dr., min. tanácsos, műegyetemi tanár, Budapest. 
Gáspár Ferencz dr., orvos, Budapest. (IV. Deák Ferencz u. 14.) 

110 Gebhardt Ferencz dr., orvos, Budapest. (IV. Veres Pálné u. 16.) 1 
• 

Genersich Antal dr., udv. tan., egyet. tanár, Bpest. (Szentkirályi u. 40.) 
Genersich Vilmos dr., min. s.-fogalmazó, Bpest. (Belügyministerium.) 
Geöcze Sarolta. igazgatónő, Budapest. (II. Csalogány u.) 
Geszti József dr., sanatoriumi igazgató-főorvos, Gyula. 

115 Glaser Károly dr., pénztári-főorvos. Pozsony. 
Glaser H. Marcell dr., orvos, Budapest. (VI. Nagymező u. 19.) 
Goda Lipót dr., városi tiszti orvos, Nagykanizsa. 
Gotthard Egon, iparművészeti növendék, Herény. 
Gotthard Jenő, astrophysika.i intézeti tulajdonos, Herény. 

120 Gracsányi Gyula állategészségi főfelügyelő, Pozso~y. . 
Grósz Emil dr., egyet. tanár, Budapest. (VIII. Rev1czky-ter 5.) 
Grósz Gyula dr., kórházi főorvos, Budapest. (V. Kálmán u. 5.) 
Guth Soma dr., fülorvos, Budapest. (VI. Teréz-körút 12.) 
Győrffy István dr., középiskolai tanár. Makó. 

125 Györgyi József dr., megyei főorvos, Budapest. (Vármegyeháza.) 
Hackenberger Zsigmond, városi gazdasági intéző, Pozsony. 
Hahn Dávid dr., városi főorvos, Hódmezővásárhely. 
Hainiss Géza dr., kir. tan., egyet. m. tanár, Bpest. (VIII. József-körút 34.) 
Halaváts Gyula, kir. főgeologus, Budapest. (VIII. Rákóczi tér 14.) 

130 Halaváts Gyuláné, Budapest. 
Halka Lajos dr„ orvos, Budapest. (VIII. Bérkocsis u. 19.) 
Hangel Ignácz dr., vármegyei főorvos, Szekszárd. 
Hankó Vilmos dr., áll. főreáliskolai tanár, Budapest. 
Hanusz István, prépost, áll. főreáliskolai igazgató, Kecskemét. 

135 Hardtmuth Károly dr., járásorvos, Pozsony. 
Harmos Gyula, gyógyszerész, Budapest. (VII. István-út 10.) 
Hauer Ernő dr., orvos, Pozsony. 
Hauer Ferencz dr., orvos, Budapest. (VIII. Baross-u. 111.) 
Hegedüs János dr., sz. á. honvéd főtörzsorvos, Bpest. (I. Országház u. , 1.4.) 

140 Heim Vendel, gyógyszerész, Pozsony. · 
2* 
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Herverth Vilmos dr„ orvos, Érsekujvár. 
Holenia Gyula dr., főorvos, Eperjes. 
Holenia Gyuláné, Eperjes. 
Hollrender Hugó dr., min. egészségt. lab. adjunct., Bpest. (Izabella u. 85.) 

145 Hornyay Béla dr., orvos, Sátoraljaujhely. . 
Horusitzky Henrik, m. kir. osztálygeologus, Bpest, Stefáma-ut 14. 
Horváth Géza dr., muzeumi oszt. igazgató, Bpest, VI. Délibáb u. 15. 
Hubert Henrik, pezsgőgyáros, Pozsony. 
özv. Hubert Jánosné, Pozsony. 

150 Hutyra Ferencz, dr., udv. tan. álla~o1·v. f~isk. rektor, Bp. (Rottenbiller u.) 
Hückl Ernő dr., kórházigazgató, Erseku.ivár. 
Ihrig Lajos dr., orvos, Budapest. (IX. Üllői út 11.) .. 
Ilosvay Lajos dr., udv. tan., műegyetemi tanár, Bpest. (Ullői út 16/a.) 
Imre József dr., orvos, Hódmezővásárhely. 

155 Jablonovszky József, kir. tan., áll. rovt. áll. főn., Bpest.(Mal'git-rakp. 55.) 
Jácz István dr., kerületi tiszti orvos, Pozsony. 
Jankó Zoltán, városi aljegyző, Pozsony. 
Jármay Gyula dr., gyógyszerész, Budapest. (IV. Papnövel~e. u .. 2.) 
Jendrnssik Ernő dr., egyet. tanár, Budapest. (VIII. Szentkualy1 u. 40.) 

160 Jordán Ferencz dr., közkórházi főorvos, Bpest, Reviczky-tér 3. 
Johan Bála dr„ vármegyei főorvos, Pécs. 
Józsa András dr., nyug. vármegyei főorvos. Nyiregyháza. 
Jurkiny Emil dr„ orvos, Budapest. (VIII. József-körút 3.) 
Kaiser Károly dr„ egészségt. laborat. vezető, Bpest. (X. Orczy-út 39.) 

165 Kapp Jakab dr., városi tiszti főorvos, Selmeczbánya. 
Kecskeméti István dr., törvényszéki orvos, Kecskemét. 
Kenyeres Balázs dr„ egyetemi tanár, Kolozsvár. . 
Kerekes Pál dr., kir. közegészségi felügyelő, Budapest. (V. Klotild u. 8.) 
Kerekes Pálné, Budapest. 

170 Kétly László dr„ egyet. m. tanár, Bpest. (VIII. Szentkirályi u. 46.) 
Királyfi Géza dr„ orvos, Budapest. (V. Deák Ferencz u. 14.) 
Kisfaludy Zsigmond, kanonok, Pozsony. . 
Klasz Pál dr., ez. miniszteri titkár, Bpest. (l. VárosmaJor u. 29.) 
Klatt Román, kir. főgymn. tanár, Pozsony. 

175 Klieber Mihály dr., körorvos, Mosontétény. 
Koch Antal dr„ egyetemi tanár, Budapest. (II. Corvin-tér 6.) 
Koch Béla dr., megyei főorvos, Magyaróvár. 
Konkoly-Thege Miklós dr„ miniszteri tan„ Bpest. (II. Fő-utcza 6.) 
Konrád Jenő dr„ egyet. m.tanár, elmegyógyint. igazg., Bpest. (Lipótmező.) 

180 Konrády Dániel dr., egyetemi magántanár, Kolozsvár. 
Kopits Jenő dr., műtőorvos, Budapest. CYIII.. Gyöngytyuk u. _14.)_, , 
Korányi Frigyes dr., egyet. tanár, főrend1ház1 tag, Bpest. (Terez-korut.) 
Korányi Sándor dr., egyetemi tanár, Bpest. (VIII. József u. 11.) 
Korb Floris, műszaki tanácsos, Budapest. (Eskü-út 5.) 

185 Kosztka József dr., akadémiai tanár, Kassa. 
Kováts Ferencz dr„ jogakadémiai tanár, Pozsony. „ 
Kovács Gyula dr„ miniszteri osztálytanácsos, Budapest .. (II. Fo u. 2.) 
Kovács József dr., orvos, Budapest. 
Kovács Lajos dr„ h. városi tiszti orvos, Pozsony. 

190 Krammer 'József, áll. polgári isk. igazgató, Pozsony. 

Krenner József dr„ udv. tan„ egyet. tanár, Bpest. (Nemzeti muzeum.) 
Kubányi Melánia dr., áll. kórházi alorvos, Pozsony. 
Kugler Károly dr., orvos, Pozsony. 
Kulpin Dániel dr„ községi orvos, Békéscsaba. 

195 Kunszt János, takarékpénztáros, Losoncz. 
Kuzmik Pál dr., egyet. tanár, Budapest. (Muzeum-körút 37.) 
Laib Rezső, gyógyszerész, Bőős, (Pozsony vm.) 
Lakits Ferencz dr„ tanár, Budapest. (VIII. József u. 58.) 
Landstein Miksa dr., orvos, Cziffer. (Pozsony vm.) 

200 Lantos Emil dr., orvos, Budapest. (V. Báthory-utcza 19.) 
László Kálmán dr„ orvos Somorja. (Pozsony vm.) 
Lázár György dr., kir. tanácsos, polgármester, Szeged. 
Lechner Károly dr„ udvari tanácsos, egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Leitner Vilmos dr„ orvos Budapest. (VIII. Baross u. 8.) 

205 Lénárt József dr„ orvos, Pozsony. 
Lengyel Béla dr„ min. tan„ egyetemi tanár, Budapest (IX. Pipa u. 6.) 
L. Lengyel Lajos dr., orvos, Budapest. (IX. Mester u. 25.) 
Lévai József dr., főorvos, Budapest. (VI. Gyár u. 1.) 
Limbacher Rezső dr„ bábaképezdei tanársegéd, Pozsony. 

210 Lippay Sándor dr., állami kórh. főorvos, Pozsony. 
Lóczy Lajos dr., egyetemi tanár, Budapest. (Stefánia-út 22.) 
Lósy József, tanár, Budapest. (VIII. Rökk Szilárd u. 31.) 
Lovassy Sándor dr., gazdasági akad. tanár, Keszthely. 
Löcherer Lörincz dr., vármegyei főorvos, Sátoraljaujhely. 

215 Lörenthey Imre dr„ egyet. tanár, Bpest. (VIII. Aggteleki u. 19.) 
Lőri Ede dr„ orvos, Budapest. (IV. Muzeum-körút 3.) 
Löw Sámuel dr„ főorvos, Budapest. (V. Váczi körút 20.) 
Madarász Imre, gyógyszerész Pozsony. .. 

~1 

Mágócsi-Dietz Sándor dr., egyet. tanár, Bpest. (Ullői-út, Füvészkert.) 
220 Manninger Gusztáv Adolf dr., orvos, Sopron. 

Manninger Vilmos dr., kórh. főorvos, Budapest. (Uj Szt. János-kórhá.z.) 
Marberger Sándor dr„ orvos, Budapest. (VII. Damjanich u. 23.) 
Marek József, állatorvosi főisk. tanár, Budapest. (Rottenbiller u. 25.) 
Markovits Jakab dr., Syilágysomlyó. 

225 Martiny Kálmán dr.. kórh. igazgató, Trencsén. 
Massány Ernő dr„ Ógyalla. 
Szegedi-Maszák Elemér dr„ kir. iparfelügyelő, Bpest. (Rökk Szilárd u. 38.) 
Mende Lajos dr., nyugalmazott vm. főorvos, Pécs. 
Merény~ Ödön, gyógyszerész, Pozsony. 

230 Mergl Odön dr., városi, főorvos Pozsony. 
Mergl Ödönné, Pozsony. 
Metzger Ede, gyógyszerész Nyitra. 
Mihók Ottó, banktisztviselő, Budapest. (IV. Egyetem u. 2.) 
Mikó Gyula dr., vármegyei főorvos, Lipótszentmiklós. 

235 Mocsáry Sándor, kir. tan., muzeumi ig.· őr, Budapest. (VI. Szerecsen u. 20.) 
Molec Dani, városi tiszti főügyész, Pozsony. 
Molnár György, földbirtokos, Békéscsaba. 
Molnár Károly dr., ker. tiszti orvos, Kecskemét. 
Molnár Nándor dr„ gyógyszerész, Budapest. (VIII. Aggteleki u. 8.) 

240 Moravcsik Ernő dr., udv. tan„ egyet. tanár, Bpest. (Veres Pálné u. 9.) 
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Móricz Ernő dr., megyei főorvos, Nagyvárad. 
Munker Henrik dr., állami kórh. főorvos, Pozsony. 
Muzsa Gyula, gyógyszerész, országgy. képviselő, Bpest. (IX. Mes~er .u. 25.) 
Müller Kálmán dr., főrendiházi tag, egyet.. tanár, Bpest. (IV. Vacz1 u. 4.) 

245 Nagy Albert dr., orvos Budapest. (V. Nagykorona u. 1~.) ' 
Nedec,zky Géza dr„ cs. és kir. ezredorvos, Morva-Fehertemplom. 
Netzasek Adolf, gyógyszerész, Budapest. (V. Váczi körút 66.) 
Neubauer Adolf dr., kórházi főorvos, Budapest. (VI. Andrássy-út 2.) 
Neumann Henrik dr., egyetemi magántanár Wien (Allg. Krankenhaus.) 

250 Niedermann Gyula dr., miniszteri tan., Bpest. (X. Szabóky u. 30.) 
Nirensee Bertalan dr., ügyvéd, Pozsony. 
Nuricsán József. dr., gazd. akádémiai tanár, Magyaróvár. 
<Jsatá1·i Nuszer Lajos dr„ kórh. igazgató főorvos, Munkács. 
Nyitrai Pál dr., orvos, Karczag. 

255 Ofner Oszkár dr., nőorvos, Budapest. (VI. Gyár u. 2.) 
Okolicsányi-Kuthy Dezső dr., kir. tan., egyet. m. tanár, Budakesz, szanat. 
Ónodi Adolf dr., egyetemi tanár, Budapest (Ó ·U. 6.) 
Orient Gyula dr., Kolozsvár. 
Ortvay Tivadar dr., pápai kamarás, egyet. m. tanár, Budapest. 

260 Óváry Pál dr. , járásorvos, Torna. (Abauj.) 
Pajer ,Endre dr., fogorvos, Pozsony. , . 
Pákozdy Károly dr., orvos, Budapest. (IV. Kecskemet1 u. 1.) 
Palugyay József, bornagykereskedő, Pozsony. 
Palugyay Józsefné, Pozsony. 

265 · :Pámmer Albert dr., orvos, Köpcsény (Moson). 
Pantocsek József dr., állami kórház-igazgató, Pozsony. 
Pantocsek Józsefné, Pozsony. 
Papp Ernő dr., orvos, Kolozsvár. 

. 'Papp Gábor dr., kórházi igazgató, Szolnok. 
270 Parádi Ferencz dr., kórh. igazgató, Dés. 

Pattantyus-Ábrahám Márton dr., fegyintézeti főorvos, Illava. 
Pávai-Vajna Gábor dr., kir. tanácsos, áll. kórházi főorvos, Pozsony. 

· Pávai-Vajna Gáborné, Pozsony. 
Pavlik Sándor dr., tb. megyei főorvos, Vágujhely. 

275 Pavlovits Simon dr„ kir. tanácsos, megyei főorvos, Zombor. 
Pécsi Dani dr„ himlőnyirk term. int. tulajd, Bpest. (II. Margit-körút 45.) 

. . Pécsi Mariska, Budapest. 
Pécsi Piroska, Budapest. . 
Perényi Lajos, tanár, Budapest. (VIII. Mária Terézia-tér 8.) 

280 Perjéssy Mihály dr., kir. táblai biró, Pozsony. 
Petz Lajos dr., városi főorvos, Győr. . 
Pintér Pál, gyógyszerész, Budapest. (VIII. Aggteleki u. 8.) 
Pirchala Imre, kir. főigazgató, Pozsony. 
Plecbl Szilárd dr„ megyei főorvos, Nagybecskerek. 

1285 Pohl Gyula, Bpest. (Szabadság-tér, Zoltán Béla gyógyszertára.) 
Polgár úyula, gyógyszerész, Pozsony. , . .. , 
Porosz Mór dr„ orvos, Budapest. (V. Vacz1 korut 64.) 
Pozsgay Lajos dr., városi főorvos, Arad. 

'Poszvék Lajos dr., törvényszéki orvos, Sopron. , .. , 
1<z90 Preisz Hugó dr., egyet. tanár, Budapest. (VIII. Jozsef-korut 63.) 
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:Preisz Hugóné, Budapest. 
Preis Károly dr., orvos Budapest. (VII. Rákóczi út 30.) 
Prochnov József dr., egyet. m .. tanár, kórh. forvos Bpest. (József· körút 17.) 
Purjesz Zsigmond dr., udvari tanácsos, egyetemi tanár, Kolozsvár. 

295 Raisz Gedeon dr., miniszteri tanácsos, Budapest. (IV. Váczi u. 68.) 
Rátz István dr., állatorvosi főiskolai tanár, Bpest. (Rottenbiller u. 12.) 
Ranschburg Pál dr„ orvos, Budapest. (V. Deák Ferencz u. 15.) 
Rauschmann Czeczil, felsőleányiskolai igazgató, Pozsony. 
Réczey Imre dr., udv. tan., egyet. tanár, Bpest. (IV. Muzeum-körút ~-) 

300 Reich Miklós dr., orvos, Budapest. (VIII. Mu~eum-körút 2.) 
Reiner Ede dr., orvos, Budapest. (VI. Andrássy út 57.) 
Réthly Antal, meteorol. int. assistens, Budapest. (II. Fő u. 6.) 
Révfy Jenő dr., orvos, Szabadka. (Palics-fürdő . ) 
Révfy Jenőné, Szabadka. 

305 Rotter Lajos dr., orvos, Pozsony. 
Rózsavölgyi Imre, gyógyszerész, Budapest. (VII. Aréna-út 14.) 
Rözsényi Iván szék. főv. fővegyész, Budapest. (Központi városház.) 
Ruffy Pál, m. tan., áll. gyermekmenh. orsz. felügy., Bpest. (Tököly-út 72.) 
Rüll János dr„ kórházi igazgató-főorvos, Mohács. 

310 Sarbó Arthur dr., egyetemi magántanár, Budapest. (V. Aulich u. 7.) 
Sárkány Lajos dr., tanár, Kolozsvár. 
Sárkány László, gyógyszerész, Aszód. 
Scbachter Jakab dr., orvos, Budapest. (VII. Kertész u. 50.) 
Scbachter Miksa dr., egyetemi m. tanár, Bpest. (IV. Muzeum-körút 19.) 

315 Scheffer Vilmos, kir. alügyész, Pozsony. · 
Sebein Mór dr., orvos, Budapest. (V. Báthory u. 18.) 
Schlesinger Miksa dr., gyógyintézeti tulajdonos, Pozsony. 
Schmausz Endre, ny. főispán, Apatin. 
Schmid Hugó dr., állami kórb. főorvos, Pozsony. 

320 Schmidthauer Antal, műszaki tanácsos, Pozsony. 
törökkanizsai Schulpe György, magánzó, Pozsony. 
Schuschny Henrik dr., orvos, Bpest. (VII. Teréz-körút 32.) 
Schwartz Andor dr., állami kórh. másodorvos, Pozsony. 
babarczi Schwartzer Ottó dr., udv. tan., főrendiházi tag, Bp., Kékgolyó-u. 

325 Sellei József dr., orvos, Bpest. (IV. Párisi-utcza.) - · 
Siegmeth Károly, ny. máv. igazgató-helyettes, Bpest. (VII. Aréna-út 70.) 
Simonkai Lajos dr., áll. főgym. tanár, Bpest. (VII. Wesselényi u. 65.) 
Stein Fülöp dr., idegorvos, Budapest. (IV. Semmelweis u. 11.) 
Steiner Fülöp dr., orvos, Pozsouy. 

330 Ströcker Alajos, gyógyszerész, Budapest. (III. Bécsi-út 2128.) 
Sulyovszky Istvá:n, kir. tan., urad. igazgató, Krasznaborkaváralja. 
Szabó Dénes dr., udvari tanácsos, egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Szabó Sándor dr., főv. tiszti főorvos-helyettes, Bpest. (Közp. városház.) 

. Szalkay Gyula dr., tanár, Budapest. (II. Lánczbid u. 1.) 
335 F. Szántó Károly dr., tanár, Pozsony. 

Szelényi Oszkár dr., gyermekorvos, Pozsony. 
Szénásy Sándor dr., egyet. m. tanár, Budapest. (VIII. Muzeum u. 5.) 
Szenes Zsigmond dr., kórh. főorvos, Budapest. (V. Váczi körút 60.) 
Szép .Rezső, lyceumi tanár, Pozsony. 

340 Szerényi Nándor, tanárjelölt, Korpona. 
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Szeyler Emil dr., megyei főorvos, Esztergom. 
Szigeti Henrik dr., kir. törvényszéki orvos, Temesvár. 
Szigeti Gyula Sándor dr., kórházi igazgató, Kaposvár. 
Sziklay Ottó, ügyvéd, orsz. gyül. képv., Pozsony. 

345 Szilády Zoltán dr., főgymnásiumi tanár, Nagyenyed. 
Szilády Zoltánné, Nagyenyed. 
Szinessy József dr., orvos Budapest. (VIII. Mária u. 20.) 
Szmik Gyula, gyógyszerész. ó-Becse. 
Sztankovics Géza dr., urad. és körorvos, Jácz. (Nyitra vm.) 

350 Tauffer Jenő dr., városi főorvos, Temesvár. 
Tauffer Vilmos dr., udv. tan., egyet. tanár, Bpest. (VIII. Sándor u. 10.) 
Tauscher Béla dr., kir. tanácsos Pozsony. 
Tausz~ Ferencz dr., kir. tan., egyet. m. tanár, Bpest. (Andrássy-út 46.) 
Téry Odön dr., min. osztálytanácsos, Bpest. (V. Tárnok u. 7.) 

355 Thirring Gusztáv dr., főv. stat. hiv. igazg., Bpest. (Karácsonyi u. 15.) 
Thuróczy Károlj dr., kir. tan., vármegyei főorvos, Nyitra. 
Tihanyi Mór dr., rend. orvos, Budapest. (VI. Lázár u. 13.) 
Tónay Dezső dr., törzsorvos, Pozsony. 
Tonelli Sándor dr., Budapest (M. kir. keresk. muzeum.) 

360 Torday Árpád dr., egyet. tanársegéd, Bpest. (VIII. Szentkirályi u. 46.) 
Torday Ferencz dr., főorvos, Budapest. (IX. Ferencz-körút 42.) 
Tóth Imre dr., bánya kerületi főorvos, Selmeczbánya. 
Tóth Lajos dr., miniszteri tanácsos, Budapest. (IX, Mester u. 1.) 
Tőkés Lajos, főgymn. tanár, Selmeczbánya. 

365 Török Aurél dr., egyet. tanár, Budapest. (VIII. Muzeum-körút 4.) 
Török János, gyógyszerész, Budapest. (VIII. Aggteleki u. 8.) 
Turtsányi Gyula dr., megyei főorvos, Eger. 
Tüdős Kálmán dr., tiszti főorvos, Debreczen. 
Udránszky László dr„ egyetemi tanár, Kolozsvár. 

370 Uhlyarik Titus, kir. állategészségügyi felügyelő, Temesvár. 
Urbanetz Ede dr„ ker. és törvénysz. orvos, Temesvár. 
U1·sziny Gyula dr„ orvos, Putnok. 
Uthy István dr., orvos, Ózd (Borsod vm). 
Vadnay Szilárd dr., megyei főorvos, Veszprém. 

375 Vámossy István dr., ker. orvos, Pozsony. 
Varságh Zoltán dr„ a Gyógysz. Hetilap szerk., Bpest. (Ferencz-körút 27.) 
Vas Bernát dr., egyet. m. tanár, Bpest. (VI. Polyklinika.) 
Velits Dezső dr., bábaképezdei igazgató, Pozsony. 
Verebélyi László dr„ egyet. m. tanár, Bpest. (IV. Koronaherczeg u. 18.) 

380 Verubek Gusztáv dr., elmegyógyintézeti főorvos, Bpest. (Lipótmező.) 
Vidor Zsigmond dr. Budapest. (VI. Városligeti fasor 33.) 
Viola Imre, fővárosi tanácsos, Budapest. (VIII. Horánszky u. 25.) 
Vörös Sándor udv. tan„ akad. tanár, Magyaróvár. 
Wachsmann Ferencz, ny. máv. főfelügyelő, Bpest. (Krisztina-körút 51.) 

385 Wachsmann János ny. gazdatiszt, Bi;idapest. (Krisztina-körut 51.) 
Wagner Frigyes dr„ községi orvos, Ujverbász. 
Wagner Lajos dr., ny. állami főreáliskolai igazgató, Pozsony. 
Waldmann Fülöp dr„ orvos, Budapest. (VIII. Luther u. 12.) 
Wappenstein Henrik dr., községi orvos, Felső Lendva. (Vas vm.) 

390 Weyner Emil dr„ orvos, Budapest. (VIII. József-körút 35.) 

Widder Bertalan dr., orvos, Budapest. (IV. Magyar u. 2.) 
Wittenberg Ignácz, vasuti főfelügyelő, Budapest. (I. Pálya u. 2.) 
Wollmann Elma, állami tanítónőképző int. igazg., Pozsony. 
Wosinszki István dr., gyógyfürdő tulajd., Balf. (Sopron várm.) 

395 Zoltán Béla, gyógyszerész, Bpest. (V. Szabadság-tér.) 
Zöldy János dr., megyei főorvos, Gyula. 
Zsigárdy Aladár dr., megyei főorvos, Pozsony. 
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VII. 

JEGYZŐKÖNYVEK ÉS ÜGYIRATOK. 

1. Megnyitó közgyülés okiratai. 

J egyzö/cönyv a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. vándor
gyülésének Poz sonyban, 1907 aUJgUJsztUJs f!J 5-én tartott megnyitó lcöz

üléséről. 

Elnök:: gróf App9nyi Albert v. b. t. t„ vallás és közoktatásügyi minister. 
. , Jegyzo: Mergl Odön dr. Pozsony város tiszti főorvosa, nagygyűlési 

titkar. 
Jelen vannak : Brolly Tivadar kir. tan. polgármester, Lóczy Lajos dr. 

budapesti egyetemi tanár, Pantocsek József dr. áll. kórházi igazgató, Schmid 
Hugó dr. egyetemi m. tanár, áll. kórházi főorvos, Velits Dezső dr. bába
iskolai igazgató a nagygyűlés ulelnökei; Fischer Jakab dr. állami kórházi 
főorvos, Klatt Román dr. főgymnáziumi tanár, Szép Rezső lyceumi tanár, 
a vándorgyűlés titkárai; Chyzer Kornél dr. ministeri tanácsos az állandó 
központi választmány elnöke, Biró Lajos tb. muzeumi őr és 'Kerekes Pál 
dr. közegészségügyi felügyelő, az állandó központi választmány titkárai, a 
vándorgyölés tagjai s nagyszámu érdeklődő közönség. 

1. Elnöklő gróf Apponyi Albert d. e. 10. órakor az elnöki széket 
elfoglalván, nagyhatású megnyitó beszédében különösen kiemeli a természet
tudományok művelésének fontosságát s ebben főként az önálló nemzeti 
egyéniség és jellegnek érvényesülését. 

Az elnök beszédét a közülés nagy tetszéssel és szűnni nem 
akaró lelkes tapssal fogadja, melynek elhangzása után 

2. Brolly Tivadar kir. t an. Pozsony sz. kir. város polgármestere a 
város nevében üdvözli az elnöklő ministe1·t és a vándorgyűlést s meleg 
szavakkal köszöni meg, hogy a város meghívásának ily szép számban tettek 
eleget. Egyben biztositja a gyűlés t. tagjait a város rokonszenvéről és a 
szives fogadásról. 
, 3. Mergl Ödön dr. titkár a különböző tudományos egyesületektől, 

tarsulatoktól, vármegyei és városi törvényhatóságoktól, valamint a volt 
vándorgyülési elnököktől érkezett azon átiratokat mutatja be, a kik a vándor
gyűlésen magukat képviseltették vagy azt üdvözölték. 

4. Kerekes Pál dr. a központi választmány titkára felolvassa kimeritő 
jelentését a központi választmánynak a szegedi nagygyűlés óta kifejtett 
tevékenységéről s kegyeletes szavakkal emlékezett meg a központi választ
mány két elhunyt tagjáról: György Aladár és Hőgyes Endre dr-ról. 

A titkári jelentést a közülés tudomásul vette. 
5. Schachter Miksa dr. egyetemi m. tanár «Haladás és conservati

vismus az orvosi tudománybam czimen tartotta meg a Kovács József elő
adást. 

A néhai Kovács József emlékét hiven és szeretettel tárgyaló, 
szónoki művészettel előadott s tudományos tartalmánál fogva is 
kimagiisló előadást a közülés osztatlan tetszésnyilvánitással fogadta. 
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6. Gróf Apponyi Albert elnök köszönetet mondva előadónak az isme
retekben gazdag, értékes előadásért, maga is meleg szavakkal emlékezik 
meg néhaiKovács József lelkiismeretes igazságszeretetéről s átnyujtja Schachter 
Miksa dr. előadónak a «Kovács József» arany emlékérmet, ki hálás sza
vakkal mond köszönetet az elnöknek, az előadás megtartásával őt megbízó 
központi választmánynak és a nagygyűlésnek. 

7. Biró Lajos tb. muzeumi őr tartotta meg <1Vannak-e még vadem
berek és emberevők?» czimű tudományos előadását. 

A közvetetlen tapasztalatokon és hat évi Dj-Guineában való 
tartózkodása alatt tett megfigyeléseken alapuló érdekes ismertető 
előadást elnök úgy a maga, mint a nagyközönség nevében elis
merő szavakkal megköszönvén, a közülést bezárja és a közönséget 
a Romer Floris szobrának megkoszoruzásához megbivja. 

Kelt Pozsonyban, 1907 augusztus 25-én. 
Mergl Ödön dr. 

jegyző. 
gróf Apponyi Albert 

elnök. 

.11 Magyar Orvosok és Természetvizsgálólc XXXIV. vándorgyülésének 
üdvöz lehllcet küldik s azon lcépviseltetilc magukat a következő tudomá

nyos testülete/e, intézetek és törvényhatóságok: 

I. 

Brolly Tivadar polgármester ü,dvözlő beszéde. 

Pozsony törvényhatósága és a város közönsége nevében szive mélyéből 
üdvözli a megyar orvosok és természetvizsgálók XXXIV. vándorgyűlését, 
annak nagyméltóságu elnökét, az orvos- és természettudományok hiveit és 
apostolait. A midőn a viszontlátás öröme hajtja át kiemeli, hogy abban a 
teremben üdvözölheti a vándorgyűlést, melyben 1848 április 11-én V. 
F erdinánd király az első magyar felelős ministérium jelenlétében kihirdette 
a milliókat felszabadító törvényeket és üdvözölheti épen akkor, a mikor 
nemzeti küzdelmünk kimagasló alakja, a kormánynak oszlopos tagja fog
lalja el a vándorgyűlés elnöki székét. A vándorgyűlés intézménye 1840-ben 
alapult s azóta terebélyes fává nőtte ki magát. A fa, ha gondosan ápolják, 
megtermi gyümölcseit, a vándorgyülf:s is a czélszerü vezetésnek köszöni 
fejlődését. A magyar orvosok és te1·mészetvizsgálók Pozsonyba érkeztek 
vándorutjukon, de nem azért, hogy pihenjenek, hanem tovább fejleszszék 
tudományukat és ujabb levelet szerezzenek a megérdemelt babérba. Pozsony 
város kitüntet~~ ~r~i m~gát, hogy falai között folyik !e az idei vándorgyűlés , 
mert ez megvilagitJa varosunk kulturtörténetét is. Ep ezért köszöni, hogy 
alkalmat adtak a városnak a vándorgyűlés fogadására, köszöni, hogy Apponyi 
kegyes volt az elnöki szék elfoglalásával kiváló jelentőségét és városunkra 
kiterjedő fényt adni a vándorgyűlésnek s kivánjn., hogy a vándorgyűlés 
mindenkor sikeresen működjék a magyar tudományosság javára. 

Lelkes éljenzés. 

A Magyar Tudományos Akadémia ; képviseli: Török Aurél dr. egyet. 
tanár. __ 
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A pozsonyi Orvostermészettudományi Egyesület. 

A kolozsvári m. kir. tudományegyetem orvosi kara; képviseli: Udránszky 
László dr. egyetemi tanár. 

-)< 

Budapesti kir. Orvosegyesület; képviselik: Bókay Árpád dr., udv. tan., 
egyet. tanár, az egyesület elnöke; id. Elischer Gyula dr. egyet. tanár; 
Báron Jónás dr. és Prochnov József dr. egyet. m. tanárok, Lévai József 
dr., az egyesület titkára. 

Or*zágos Közegészségi Tanács; képviselik : Tóth Lajos dr. min. tan., 
Bókay Arpád dr. udv. tan., egyet. tanár, Grosz Emil dr. egyetemi tanár. 

Országos Közegészségi Egyesület; képviseli: Ilosvay Lajos dr„ udv. 
tan„ műegyetemi tanár, elnök. 

Budapesti Orvosi Kör képviselik : Báron Jón ás dr. és Prochnov József 
dr. egyet. m. tanárok. 

Budapesti szegénysorsú tüdőbetegek Szanatorium-Egyesülete; kép
viselik: Korányi Frigyes dr., főrendiházi tag, egyetemi tanár, Tauszk 
Ferencz dr., kir. tan„ egyet. m. tanár, egyesületi főtitkár, Okolicsányi-Kuthy 
Dezső dr., szanatoriumi igazgató. 

József kir. herczeg Szanatorium Egyesület; képviseli : Geszti József 
dr. szanatoriumi igazgató. 

Magyar Sebész Társaság; képviselik: Dollinger Gyula dr„ udv. tan., 
. Kuzmik Pál dr., egyetemi tanár, Manninger Vilmos dr„ kórházi főorvos. 

Magyar Királyi 'Állatorvosi főiskola; képviselik : Hutyra Ferencz dr„ 
udv. tan., főiskolai rektor, Rátz István dr., főiskolai tanár. 

Királyi Magya1· Természettudományi Társulat; képviseli : Ilosvay 
Lajos dr„ főtitkár, udv. tan. 

-)< 
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Kecskemétvidéki Természettudomángi Társulat; képviseli : Hanusz 
István, prépost, elnök. 

-)< 

Magyar Földrajzi Társaság; képviseli: Cholnoky Jenő dr„ kolozsvári 
egyet. tanár. 

A budapesti tudományegyetem geologiai tis palaeontologiai intézete; 
képviseli: Koch Antal dr„ igazgató. 

Ma.gyar Nemzeti Muzeum; képviseli : Krenner József dr„ udv. tan., 
egyet. tanár, osztályigazgató. 

Magyarhoni Földtani Társulat. 

Erdélyi Muzeum Egylet; képviselik: Cholnoky Jenő dr. egyet. tanár, 
Konrády Dániel dr. egyet. m. tanár. 

-+< 

Muzeumok és könyvtárak orsz. főfelügyelősége; képviseli: Krenner 
József dr„ udv. tan„ orsz. főfelügyelő. 

M. Kir. Földtani Intézet ; képviseli : Halaváts Gyula főgeologus. 

Magyar Társadalomtudományi Egyesület; képviselik: Gaál Jenő dr., 
min. tan„ műegyet. tanár és Chyzer Béla dr. 

Magyaróvári m. kir. gazdasági Akadémia; képviseli: Vörös Sándor 
udv. tan., akad. igazgató. 

Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület. 

Szepesi Orvos- Gyógyszerész Egyesület; képviseli : Alexander Béla dr „ 
városi főorvos. 
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Magyar Kir. Államvasutak; képviseli: Chyzer Béla dr., felügyelő, 
máv. főorvos helyettes. 

II. A következő törvényhatóságok : 

t. Vármegyék. 

Alsófehér vm.; képviseli : Dobozi Vilmos dr., tiszti főorvos. 
Árva vm. 
Bács Bodrog vm.; képviseli: Pavlovics Simon dr., tiszti főorvos. 
Baranya vm.; képviseli: Johan Béla dr., tiszti főorvos. 
Bars vm. ; képviseli : Benkő Lajos dr., kir. tan., t. főorvos. 
Békés vm.; képviseli: Zöldy János dr., t. főorvos. 
Bereg . vm.; képviselik: Nusser Lajos dr., közkórházi igázgató-főorvos 

és Fenyves Albert dr., körorvos. 
Csanád vm. 
Esztergom vm. ; képviseli: Seyler Emil dr., t. főorvos. 
Gömör Kishont vm. · 
Kolozs vm. ; képviseli : Filep Gyula dr., t. főorvos. 
Komárom vm. ; képviseli: Farkas Benő dr., t. főorvos. 
Liptó vm.; képviselik: Mikó Gyula dr., t. főorvos és Bobrovnitzky 

Kálmán járási főszolgabiró. 
Moson vm. ; képviseli: Koch Béla dr., t. főorvos. 
Pest·Pilis-Solt-Kiskun vm. ; képviseli: Györgyi József dr., t. főorvos. 
Szabolcs vm. ; képviseli : Dobná} József dr., t. főorvos. 
Temes vm. ; képviseli : Breuer Armin dr., t. főorvos. 
Tolna vm.; képviseli: Hangel Ignácz dr., t. főorvos. 
Trencsén vm.; képviseli: Martiny Kálmán dr., kórh. igazgató főorvos. 
Veszprém vm.; képviseli: Vadnay Szilárd dr., t. főorvos. 
Zemplém vm. ; képviselik: Dókus Gyula cs.•és kir. kamarás és Löcherer 

Lőrincz dr., t. főorvos. 

2. Törvényhatósági joggal felruházott városok. 

Budapest szfőváros; képviselik : Viola Imre tanácsos és Szabó Sándor 
dr., t. főorvos helyettes. 

Debreczen ; képviseli : Tüdős Kálmán dr. t. főorvos. 
Hódmezővásárhely; képviseli: Hahn Dávid dr., t. főorvos. 
Nagyvárad; képviseli: Baróthy Ákos dr., t. főorvos. 
Pécs ; képviseli: Czierer Elek dr., t. főorvos. 
Selmecz és Bélabánya; képviseli: Kapp Jakab dr., t. főorvos. 
Sopron; képviseli: Poszvék Lajos dr., t. főorvos helyettes. 

„ Szeged; képviselik: Lázár György dr., kir. tan., polgármester és Faragó 
Odön dr., városi t. főorvos. 

Végül üdvözletöket küldik: 

Berzeviczy Albert dr., v. b. t. t., a Magyar Tudományos Akadémia 
i:ilnöke, a bártfai vándorgyűlés volt elnöke. . · 

Kállay Albert v. b. t. t., a szegedi vándorgyűlés volt elnöke. 
Schmausz Endre ny. főispán, a szabadkai vándorgyűlés volt elnöke. 
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2. A záró közgyűlés okiratai. 

Jegyzőkönyv ((; .Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. vándor· 
gyiUésének, záró közgyüléséről. 

Elnök: Brolly Tivadar, . kir; tan., a vándorgyűlés alelnöke. 
Jegyző: Kerekes Pál dr., választ. titkár. , 
1. Elnök jelenti, hogy a nagygyűlés elnöke, gróf Apponyi Albert, 

közbejött akadályok miatt a záró gyűlésen meg nem jelenhetett s elma
radását következő hozzá intézett sürgönyben menti ki : 

«Tóth János államtitkárt várván sürgős előterjesztésekkel, leg
nagyobb sajnálatomra nem bucsuzhatom el személyesen a vándor· 
gyűléstől, melynek lefolyása a hazai tudományok dicsőségére, 
Pozsony városának fényére szolgált. Kérem mentségemet és hálámat 
tolmácsolni. Apponyi. 11 

2. Elnök meleghangú beszéddel üdvözli az egybegyűlt tagokat és 
közönséget s midőn be.jelenti, hogy e jelentős esetekben bővelkedő nagy
gyűlés programja végéhez közeledik, egyben köszöni a tagoknak, hogy oly 
szép számban keresték fel Pozsony városát. 

3. Fischer Jakab dr. kórházi főorvos, vándorgyülési titkár felolvassa 
a vándorgyűlés eredményeiről tájékoztató titkári jelentését. 

Jelen ti, hogy az egyes szakcsoportokban összesen 113 előadás tarta
tott és pedig az orvosi szakcsoportban 75, a természettudományi 
szakcsoportban 27, a társadalmi szakcsoportban 11, - mely számok
ban a tudományos estélyeken tartott 6 előadás is benne foglaltatik. 

Egyben jelenti. hogy a jövő vándorgyűlés helyének a nagyvá
lasztmány Miskolcz város szives meghívását fogadta el s a gyülés 
elnökévé egyhanguan gróf Andrássy Gyula belügyminiszter urat 
választotta meg. 

Elnök inditványára gróf Andrássy Gyula belügyminiszter urat 
a választásról táviratilag értesíti a közgyűlés s a választás elfo
gadására felkéri. 

4. Entz Géza dr., udv. tan., egyetemi tanár megtartja <tA hő és fény 
hatát:ia az élő lényekre)) czimű előadását. 

A közönség nagy figyelemmel és élvezettel hallgatta a tudományos 
ismertetéseket és fejtegetéseket s szűnni nem akarÓ' éljenzéssel és 
tapssal köszönte meg a 1anulságos és költői szépségekben bővel
kedő magas szinvonalu igazán tudományos előadást. 

5. Ilosvay Lajos udv. tan. nagy hatást keltő beszédben köszöni meg 
Pozsony városának vendégszeretetét s a város közönségének a vándorgyűlés 
iránt tanusitott érdeklődését. Hálásan emlékezvén meg a távol levő elnökről, 
megköszöni az elnöklő polgármesternek a vándorgyűlés sikere érdekében 
kifejtett fáradhatatlan tevékenységét. · 

A jelenlevő közönség szónokot lelkesen megéljenzi. 
6. Elnök a vándorgyülés nevében hozzá intézett üdvözlést a maga 

és városa nevében megköszöni s reményének ad kifejezést, hogy az itt 
töltött napokra a vándorgyűlés tagjai ép oly szivesen és szeretettel fognak 
visszaemlékezni, mint a milyen szívesen meg fogják a helybeliek a szép 
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napok emlékét őrizni. Egyben inditványozza, hogy a távol levő elnököt a 
vándorgyűlés bezárása alkalmából táviratilag üdvözöljék. 

A közgyűlés elnöklő polgármester indítványát gróf Apponyi 
Albert lelkes éljenzésével elfogadja. 

7. Elnök még egyszer szerencsét kiván a vándorgyűlésnek további 
munkálkodásához s ezzel a közgyűlést s egyszersmind a , XXXIV. vándor
gyűlést bezárja. 

Kelt Pozsonyban, 1907 augusztus 29-én. 
Kerekes Pál dr. 

jegyző. 

3. A nagyválasztmányi ülés okiratai. 

Brolly Tivadar, 
elnök. 

Jegyzőkönyv a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV. vándor
gyülése nagyválasztmányának Pozsonyban, 1907 augusztus 9j8-án 

tartott üléséről. 

Elnök: Brolly Tivadar kir. tanácsos. 
Jegyző: Kerekes Pál dr. közp. vál. titkár. 
Jelen voltak: Chyzer Kornél dr., Perjéssy Mihály dr., Pantocsek 

József dr., Krenner József dr., Tóth Lajos dr., Biringer Ferencz dr .. Lakits 
Ferencz dr., Epstein László dr., Czierer Elek dr. , Scbachter Miksa dr., 
Halaváts Gyula, Alexander Béla dr., Nagy Albert dr., Posgay Lajos dr., 
Auszterweil László dr., Fischer Jakab dr., Jankó Zoltán, Baumler András, 
Ilosvay Lajos dr., Bihari Károly, Dobrovits Mátyás dr., Szilády Zoltán 
dr., Bezdek József dr., Lovassy Sándor dr., Pávay Vajna Gábor dr., Zsigárdy 
Aladár dr., Biró Lajos és Kerekes Pál dr. . 

1. Elnök a jelenlevők üdvözlésével és a tárgysorozat felolvasásával 
az ülést megnyitja. 

2. Kerekes Pál dr. titkár a megnyitó ülés jegyzőkönyvét felolvassa. 
Hitelesittetik. 

3. Kerekes Pál dr. titkár előterjeszti a pénztárvizsgáló bizottság 
jelentését. 

A jelentés szerint a pénztár rendben találtatván, Kaiser Károly 
dr., pénztárosnak a felmentvény egyhangulag megadatik. 

4. Kerekes Pál dr. titkár beterjeszti Verebélyi László könyvtáros 
jelentését. 

Tudomásul vétetik. 
5. A következő vándorgyűlés helyének megállapitására kerülvén a sor, 

elnök jelenti, hogy Miskolcz város polgármestere a város nevében megujitja 
a szegedi vándorgyüléshez intézett meghívását. 

A nagyválasztmány egyhangulag elfogadja Miskolcz város meg· 
hivását. 

6. Chyzer Kornél dr., közp. vál. elnök inditványozza: a) hogy tekin
tettel arra a körülményre, hogy 2 év mulva: 1909-ben Budapesten a nemzet
közi orvosi congresszus fog ülésezni s igy a vándorgyűlés a szokott kéi évi 
időközben az orvosoknak a nemzetközi congres8zuson való elfoglaltsága 
miatt alig lenne sikerrel összehozható, a jövő vándorgyűlés ne 2 év, de 3 
év mulva, tehát 1910-ben tartassék meg; 

b) inditványozza, hogy a jövő ülés tisztikarának megválasztása a köz
ponti választmányra bizassék, egyben azonban indítványt tesz, hogy a 
jövő vándorgyűlés elnökségének elfogadására Andrássy Gyula gróf v. b. t. t. 
belügyminiszter úr kéressék fel. ' 

A i:iagygyülés az inditványhoz egyhangulag hozzá járulván, ki
mondja, hogy a következő XXXV. vándorgyűlést 1910-ben Mis~ 
kolczon fogja megtartani s Andrássy Gyula gróf belügyminisztet 
urnak az elnökség elfogadására való felkérését nagy lelkesedéssel 
egyhangulag elhatározta, egyuttal a központi választmánynak a mis
kolczi nagygyűlés tiszti karának megválasztására megbízást ad. 

7. A közpon~i ~ál~s~tmán! szabálys,zerü k~egészitése kerülvén napi 
rendre, Kerekes Pal fatkar Jelenti, hogy a valasztmany budapesti tagjai közül 
dr. Hőgyes Endre és György Aladár elhunytával csak ez utóbbinak helye 
vár betöltésre, mert a nagy beteg Hőgyes Endre dr. helye már a szegedi 
vándorgyűlés alkalmával betöltetett. 

. A .cyklus . végével kilépnek az . orvosi szakcsop01·tból : Kaiser Károly 
dr. es Vidor Zsigmond dr. budapesti, Alexander Béla dr., Czierer Elek dr., 
Mende Lajos dr. és Szabó Dénes dr. vidéki orvostagok. A természettudományi 
és . társadaloi;ntudományi ~zakcsoportból: Ágai Adolf dr., Ágh Géza dr., Entz 
Geza dr., F1alovszky LaJOS dr., Koch Antal dr., Molnár Nándor, Preisz. 
Hugó dr., Siegmeth Károly, Simonkai Lajos dr., Viola Imre budapesti és 
Metzger Ede vidéki tagok. 

. A mennyiben a kilépő tagok ujra megválasztatnának, ~sakis a György. 
Aladar elhunytával megüresedett hely lenne betöltendő. Mivel azonban a 
természettudományi és társadalmi szakcsoport tagjaiból betölthető vidéki 
választmányi tagok száma nem teljes, ezen szakcsoport választmányi tag
jainak száma egygyel kiegészíthető. 

8. Elnök inditványozza, hogy a kilépő tagok ujból megválasztassanak 
s a György Aladár halálával megüresedett helyre Ilosvay Lajos dr. udv. 
tan„ műegyetemi tanár megválasztását, a betöltetlen vidéki természettud. 
és társadalomtudományi választmányi tagságra pedig Cholnoky Jenő dr. 
kolozsvári egyetemi tanár megválasztását hozza javaslatba. · 

A nagyválasztmány az elnök indítványához egyhangulag hozzá- · 
járulván, a kilépő tagokat a következő cyklusra ujból megválasztja, 
a megüresedett helyekre pedig : a természettudományi és társa
dalmi szakcsoport budapesti tagjai közé dr. Ilosvay r_,ajost, a vidéki 
tagok közé pedig dr. Cholnoky Jenőt választja meg. 

9. Kerekes Pál dr. titkár bemutatja Lovassy Sándor dr. és saját írás
beli kérvényét, melyben pályamunkáik elkészítésére haladékot kérnek. 

Többek hozzászólása után a na.gyválasztmány kimondja, hogy 
L~,vassy. S~n~or ~r·-?3'.k <(A gazda~ági állattan11. czimü pálya
mu befeJezesere ket ev1, Kerekes Pal dr.-nak pedig a <cKenyér1>
ről szóló pályamunka megírására a jövő vándorgyülésig haladé-. 
kot ad. 

. 10. Kerekes Pál dr. titkár bemutatja a <(Magyar katonafelszerelési 
czikkek gyára részvénytársaságnak» átiratát, melyben a vándorgyűlést üd
vözli s egyben a vándorgyűlés tagjainak 200 drb. emléktárgyat küld. 

A nagygyűlés a központi választmányt az emléktárgyak és az 
üdvözlés megköszönésével bízza meg. 

11. Fischer Jakab dr. a törvényszéki orvosok értekezletéből kifolyólag · 
Vandor gyúlés munkalatai. 3 



külön törvényszéki orvosi szakcsoport, Dobrovits Mátyás dr. pedig külön 
dermatologiai szakcsoport megalakitá~á~ ké_ri; , „ , · 

Schachter Miksa dr. azon felvilagos1tasara, hogy az eloada~ok a 
szakosztályokban már most is tárgyak szerint osztatta~ be, pobrov1ts ~r. 
indítványát mellőzendőnek tartja, a külön tör_vényszékl o.;vo~1 szak~szt.al! 
alakítását pedig a résztvevő tagok és a beJelentett eloadasok. sz~.m.at.ol 
teszi függővé ; a külön szakosztály alakítása a szakcsoport me~ny1tó ulesen 
is elhatározható, azért ezen inditványt is mellőzendőnek tart3a., · . 
· Dobrovits Mátyás dr. inditványát visszavonván, a nagyvalasztmany 
Schachter felszólalása értelmében határoz. . . 

12. A közegészségügyi szakosztály azon inditványa, hogy a <(P~ost1.tut10 
egyöntetű országos rendezésére•• a kormányzat felhiv~ssék,,----;- tova?b~ 

13. Lakits Ferencz dr. a term.-tud. szakcsoport hatarozatabol folyo h~rom 
rendbeli indítványa: 1. A természettudományok oktatásának a kö~ép1s~o
lában intensivebbé tételére a közoktatási kormányzat figyelm_e felh1v~ss.e~, 
2. Pozsony város és környéke moszatflórájána~ . tüzeteseb_b ismertet.?~erol 
gondoskodás történjék és-~·. bog~ eg~ m_et.er.olog1a1 ?1a~aslat.1 me~figyelo a~o
más és sárkány- és légha3oallomas letes1tesenek szuksegessege k1monda.tvan, 
e rre az illetékes intézők figyelme felhivassék - a nagyválasztmány által a 
központi választmány hatáskörébe utaltattak. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Kelt Pozsonyban, 1907 augusztus 28-án. 

Kerekes Pál dr. 
jegyző. 

Brolly Tivadar 
elnök. 

.A Magyar Orvosok és Természetvi,zsg~lól~ Po;sonY,i x-::--!~V. v~ndor
gyiUése allcalmából tartott penztarvizsgalatrol szolo 7elentes. 

Alulirottak megállapitottuk, hogy a f. é. május 27-én tartott pénztár
vizsaálat alkalmából kimutatott 1000 kor. 9 fill.-nyi pénzkészlet helyesen 
hoz;tott át· ehhez mai ·napig 376 fizető tag illetménye gyanánt járult 
4512 K a 'bevételi álladék tehát mai napig 5512 K 9 fül., azaz ötezer
ötszázti~enkét K 9 f. Ezzel szemben a tételenkint okmányolt és megvizsgált 
kiadások összege 429 K 70 f., a mai napi pénztári maradék tehát ?082 ~ 
39 f . azaz ötezer és nyolczvankét K 39 f. Ezen összegből a pesti hazai 
taka;ékpénztári egyesület 19138/D. 2. sz. betéti könyvecsk~be~ 2906. K 
41 f., azaz kettőezerkilenczszázhat K. 41 f. van elhelyezve es 1gy a kesz
pénzkészlet 2175 K 98 f., azaz ke~tőezer~gysz~_zhetve~öt K. 98. f. 

A Kovács József éremalap es a valyad13 ala.posszege valtozatlanul 
helyes. 

Pozsony, 1907 aug. 27. 
Verebély László dr. Lakits Ferencz dr. Báron Jónás dr. 

biz. elnök. biz. tag. ellenőr, biz. tag. 

Könyvtárosi jelentés. 

A XXXIII. szegedi vándorgyűlés óta könyvtárunk 37 nyo.mtatyány~yal 
s.zaporodott; úgyLhogy ez idő szerint az álladék 235 nyomtatvanybol (kotet, 

~~~----------~~-- -- -- -- --
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füzet és különnyomatból) áll és pedig 170 példány és 65 másodpéldányból 
( duplicatum). 

Ezen kivül 41 darab rendezett emlékérem és 9 tagsági jelvény 
őriztetik. 

Pozsony, 1907 augusztus 25-én. Verebély László dr. 
könyvtáros. · 

Miskolez város meghivója. 

Méltóságos 
Dr. Chyzer Kornél min. tanácsos úrnak, mint a magyar orvosok és 

természetvizsgálók vándorgyülései állandó központi választmánya elnökének. 
Budapest. 

Méltóságos Uram! 
Már az 1905. év folyamán is kifejezett óhajunkhoz képest városunk 

a legigazibb örömmel látná a magya.r orvosokat és természetvizsgálókat 
falai között. 

Ezen meghivást megismételve teljes tisztelettel kérem Méltóságodat, 
sziveskedjék odahatni, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók leg
közelebbi vándorgyülésüket Miskolczon tartsák meg. 

A döntő elhatározásról szives értesitést kérek. 
Miskolcz, 1907 április hó 22-én. 

kiváló tisztelettel Szentpály István dr. 
polgármester. 

4. Az orvosi szakcsoport (szakosztályok) jegyzőkönyvei. 

Jegyzőkönyv az orvosi szakcsoport 1907 augusztus 26. délelőtt tartott 
megnyitó üléséről. 

Elnök: Pávai-Vajna Gábor dr. kir. tan., áll. kórh. főorvos. 
Jegyző: Auszterweil László dr. törvényszéki orvos. 
1. Elnök üdvözli a megjelenteket s <(Az orvosi és gyógyszerészi rend 

a reklám piaczáni> czimü előadás megtartásával az ülést megnyitja. 
A mindvégig osztatlan figyelemmel hallgatott s az orvosi és gyógy

szerészi rend életbevágó kérdéseit tárgyaló tudományos előadást 
a hallgatóság nagy tetszéssel fogadta. 

2. Elnök indítványozza, hogy az orvosi szakcsoport három szakosz
tályra, t. i. belgyógyászati, sebészeti és közegészségügyi szakosztályokra 
oszoljék; egyben pedig az üléselnökök és jegyzők, valamint a szakválaszt
mány megválasztását kéri. 

3. Bayer Antal indítványa, hogy tekintettel a vándorgyűlésen részt
vevő gyógyszerészek s a bejelentett gyógyszerészi előadások tekintélyes 
számára még egy gyógyszerészi szakosztály is alakittassék 

egyhangulag elfogadtatott. 
4. Elnök inditványára : 

Üléselnökökké megválasztattak: Bókay Árpád dr., Dobrovits Mátyás 
dr., Dollinger Gyula dr., Hutyra Ferencz dr., Kenyeres Balázs dr., 
Komád Jenő dr., Schmid Hugó dr„ Tóth Lajos dr., Udránszky 
László dr. 
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Ülésjegyzől:ké választattak: Auszterveil László dr., Bilaskó György 
dr., Dóczi Imre dr., Fischer Ignácz dr., Hollander Hugó dr., 
Királyfi Géza dr. 

A szakválasztmányba beválasztattak: Aich Nándor dr., Alapi 
Henrik dr., Bayer Antal, Bartha János dr., Baumgarten Egmont 
dr., Béla Pál dr., Bexheft Ármin dr., Biringer Ferencz dr., Borszéky 
Károly dr., Adler Nándor dr., Chyzer Béla dr., Chudovszky Móricz 
dr., Detre László dr., Dobnál József dr.,,,Dorner Béla dr., Epstein 
László dr., Fabinyi Rudolf dr., Faragó Odön dr., Fenyves Adolf 
dr., Fialovszky Béla dr., Gáspár Ferencz dr., Gebhard Ferencz 
dr., Glaser Marcel dr., Grosz Emil dr., Hahn Dávid dr., llainiss 
Géza dr., Hangel Ignácz dr., Hardtmutb Károly dr., Hückl Ernő 
dr., .Jácz István dr., Johan Béla dr., Kétly László dr., Koch Béla 
dr., Kopits Jenő dr., Kuzmik Pál dr., Lénárt József dr., Lév~y 
József dr., Lippay Sándor dr., Löcherer Lőrincz d1·., Moravcsik 
E. Emil dr., Móricz Ernő dr., Munker Henrik dr., Muzsa Gyula, 
Nagy Albert dr., Nyitrai Pál dr., Ofner Oszkár dr., Pákozdy Károly 
dr., Papp Gábor dr., Parády Ferencz dr., Petz Lajos dr.,_ Plechl 
Szilárd dr., Polgár Gyula dr., Porosz Mór dr., Posgay LaJOS dr., 
Poszvék Lajos dr„ Révffy Jenő dr., Rüll János dr., Sebein Mór 
dr., Suschny Henrik dr., Steiner Fülöp dr., Szelényi Oszkár dr., 
Szigeti Henrik dr„ Tonay Dezső dr., Török Aurél dr., Tóth Imre 
dr., Tüdős Kálmán dr., Utby István dT., Vadnay Szilárd dr., 
Vámossy István dr., Varságh Zoltán, Wosinszky István dr., Zsigárdy 
Aladár dr. 

5. Bókay Árpád dr. : «Vegyes narcosisokról )) czimen -
6. Hainiss Géza dr. : <1 A bélmosltsok és belső gyógyszerek értéke a 

gyermekkori bélburutoknál» czimen,-: . . . 
7. Gáspár Ferencz dr.: <1Kelet-Azsia és Nyugat-Amenka orvostarsadalm1 

és egészségügyi berendezései)> czimen -
8. Okolicsányi-Kuthy Dezsé5 dr. : 11A szanatorium és dispensaire értéke 

a tüdővész elleni küzdelemben» czimen - tartották meg előadásukat. 
Hozzá szólott ez utóbbihoz Nagy Albert dr.: Korányi Frigyes 

őméltósága kénytelen volt elutazni, az ő felkérésére és az ő meg
bízásából bátor vagyok Kuthy tanár előadásával kapcsolatban, 
őméltósága nézetét a következőkben elmondani. 

Személyesen szivesen részt vettem volna a diskusszióban, hogy 
megkérdezzem, kétkedik-e valaki abban, hogy a mostaui kolosszalis 
védekezési akczió a Brebmer-szanatorium sikereinek ismeretéből 
indult ki? - Kétkedik-e vajjon valaki abban . hogy a mostani 
antituberculozus mozgalom Brehmer nélkül legalább is tiz évvel 
később indult volna meg? - Kétségbe vonhatja-e valaki, hogy a 
hygiéniás diaetetikus therápiai módszer kifejtését a szanatoriu
moknak köszönhetjük, hogy ez a módszer hatásos, és h~gy leg
szabatosabban szanatoriumban kivihető? - Kétkedik-e valaki benne, 
hogy e módszert még ott is teljes haszonnal lehet alkalmazni, a 
hol nem a typikus kedvező klima áll rendelkezésére? - és hogy 
iskolát az orvosok között, valamint a nagyközönségben legnyoma
tékosabban a szanatoriumok alapítottak a phthysiotberápia terén? 

Képzelje el valaki a tuberculosis elleni védőmunkát úgy preven-

9. 
adását. 

37 

tiv, mint curativ irányban a multban és jelenben egyaránt szana
toriumok nélkül s ha nem teljesen elfogult, nyilatkoztassa ki nézetét! 

Persze, hogy a szanatoriumok minden egyebet feleslegessé 
tennének, a tuberculosis elleni küzdelem többi fegyvereinek elha
nyagolására jogositanának fel, ezt megint csak a nagy védő akció 
eszközeinek nem ismerői hangoztathatják. Józan megfontolással 
ilyent senki sem állithat. 

Kétségtelen azonban, hogy a szanatoriumi kezelés és az azt a 
vagyontalanoknak is hozzáférhetővé tevő népszanatoriumok, a tuber-
culosus elleni harcz egyik igen fontos fegyverét alkotják. . 
Alexander Béla dr: <1Az X-sugarakról» czimen tartotta meg elő-

Egyéb tárgy nem lévén, elnök értesíti a jelenlevőket, hogy a 
szakosztályok délutántól kezdve külön-külön fogják üléseiket meg
tartani s az ülést bezárja. 

Pozsony, 1907 aug. 26. 
Auszterweil László dr. 

jegyző. 

Pávai- Vajna Gábor dr. 
elnök. 

Jegyzőkönyv a belgyógyászati szakosztály 1907 augusztus 26. 
délután tartott üléséről. 

Elnök: Udránszky László dr. 
Jegyző: Királyfi Géza dr. 
1. Fischer Ignácz dr.: «A moralis vakság elmekórtani jelentősége» 

czimen tart előadást. 
2. Schlesinger Miksa dr.: ((A heveny fertőző láz hydriatikus kezelé

séről» czimen tart előadást. 
3. Konrády Dániel dr.: <1Az öröklékenység kérdése az immunitás 

tanában» czimen tart előadást. 
4. Királyfi Géza dr.: «A klinikai és kórboncztani diagnosis)> czimen 

tart előadást. 
5. Baumgarten Egmont dr.: <cGégetünetek a sziv nagy edényeinek 

megbetegedéseinéb> czimen tart előadást. 
Pozsony, 1907. augusztus 26. 

Királyfi Géza dr. 
jegyző. 

Udránszky László dr. 
elnök. 

Jegyzőkönyv a sebészeti szakosztály 1907. augusztus 26-án 
délután tartott üléséről. 

Elnök: Schmid Hugó dr. egyet. m. tanár, kórházi főorvos. 
Jegyző: Bilaskó György dr. orvos. 
Előadók: 
1. Farkas László dr. : «Epitomák az orosz-japán háboru badegész· 

ségügyi szolgálatárób>. 
2. Lévay József dr. : <c Balesetek folytán keletkezett sérülések». 
3. Kopits Jenő dr. : ((A scoliosis functionalis kezelése». 
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4. Fejér Gyula dr.: <<A terhesség és szülés befolyása a szembajokrall. 
1 5. Bilaskó György dr.: ((Az érzéstelenítő szerek értékéről» tart elő
adást Több száz kisérletről számol be, melyek foghuzásokra vonatkoznak. 
Eleinte controlkisérletképen 500 foghuzást figyelt meg minden érzéstele
~litő nélkül, azután 100 esetben szuggerálni próbálta a betegeket úgy, hogy 
destillált vízzel ecsetelte a foghust, ezt valamely érzéstelenítő eljárásnak 
mondva, 100 esetben destillált viz befecskendezéssel szövetfeszülési vagyis 
mechanikus arne.sthesiát hozott létre. 

· Ezen eljárások által rájött, hogy a foghuzás több esetben minden 
érzéstelenités nélkül nem fáj vagy enyhe fájdalommal jár, továbbá, hogy 
&. suggestiónak a foghuzásnál semmi hatása sincs s hogy a szövetfeszü
léssel bizonyos foku érzéstelenítést lehet létrehozni; az ezen eljárással elért 
eredményt mindig levonja a vegyi szerek által elért anresthesia értékéből s csak 
a mi ezen felül marad tekinti a szer valódi hatásának. Kísérleteinek neve
z.etesebb szereit egy táblázatban foglalja össze, melyből kitűnik, hogy leg
kevesebb érzéstelenítő hatással bir a benesol, tonocain, s hogy a novocain 
sem érte el a kívánt eredményt, mert csak valamivel jobb a destillált viz
llél. Legjobbnak bizonyult az alypin suprarenin. 

Hozz'ászólások : 
Dr. Fejérnek a tonocainról ellenkező tapasztalatai vannak, mert már 

vagy 20 esetben szemenucleatiónál használta befecskendezések alakjában 
s mindig fájdalmatlanul végezte a műtétet. · 

Glaser Marczel dr. a novocaint védi s azt állítja, hogy dr. Borosnak 
szintén küldött az említett szerből kísérletezés végett s az első esetekben 
szintén nem felelt meg a várakozásnak; de később fecskendőjét desztillált 
vizzel kimosta, majd a szert is valami preparálás alá vette s azóta fényes 
eredményei vannak. . 

·, Bilaskó dr. zárószavával él s dr. Fejérnek azt válaszolja : lehetséges, 
hogy lágy szövetekben jobban alkalmazható a tonocain -oldat, mint a; 
kemény foghusban; de azért mégis ajánlja Fejémek, hogy ő is kísérleteket 
tegyen destillált vizzel, hátha egyforma lesz az eredmény s akkor talán·· 
oJyan nagy vérzést sem fog okozni, mint a milyenről a' tonocain alkal
mazása után beszélt. 

,, Glasner dr. megjegyzésére azt feleli, hogy ha a dr. Boros eljárási 
módját közli vele, hajlandó tovább kísérletezni e szerrel. 

6. Alapi Henrik dr. egyet. m. tanár: <(Az intussusceptio tüneteiről és 
gyógykezeléséről» tartott előadást. 
' ' ' Pozsony, 1907 augusztus 26. 
Bilaskó György dr. Schmid Hugó dr. 

jegyző. elnök. 

. . 
Jegyzőkönyv a közegészségUgyi szakosztály 1907 au,gu,szti.M 26-án 

délután tartott ü,_iéséről. 

Elnök: Kaiser Károly dr. 
Jegyző: Hollander Hugó dr. . . 

'· ·- Elnök üdvözli a megjelenteket s az ülést megnyitJa. : 
1. Plechl Szilárd dr. : ((A heveny fertőző betegségek ,complicatiói el

kerülhetők·e, és vörheny·therapiánk helyes-e ? 11 cz~men tartja m!l_g elő
adását. 

2. Bukovszky György dr. : ((Az országos fertőtlenítő tanfolyam)) czimü 
előadásához. 

Hozzászólt : 
Kosztka József dr., ki a vándor fertőtlenítő gépek beszerzésének hasznát 

fejtegette. 
3. Chyzer Béla dr.: "A fertőző betegségek elleni védekezésről a vasuti 

forgalomban 11 czimü előadását tartja meg. 
Hozzászólt : 
Grósz Gyula dr„ ki az eljárások egyszerűsítését ajánlja a szakosztály 

figyelmébe. 
4. Grósz Gyula : <(A gyermekkori tuberculoE'lisról» tart előadást. 

Hollander Hugó dr. 
jegyző. 

Kmf. Kdiser Károly dr. 
elnök. 

Jegyzőkönyv a gyógyszerészeti sza!cosztály 1907 au,gi„sztu,s 26-án 
délután tartott üléséről. 

E lnök : Bókay Árpád dr. 
Jegyző: Ernyey József. 
Megalakulván a szakosztály, az elnök meleg szavakkal üdvözli a meg

jelenteket s megemlékezvén az első szakosztályi ülés fontosságáról, sikeres 
haladást kíván a jövőre is. 

1. Elnök indítványozza, hogy elnökhelyettesül Bayer Antalt, dr. Deér 
Endrét és Jármay Gyulát válaszsza a szakosztály. 

Egyhangulag elfogadtatik. 
2. Az elnök megnyitó beszédére Bayer Antal, mint az Orsz. Egylet el

nöke válaszol. Megköszöni az elnöknek, hogy szíves volt e tisztet elvállalni 
s utal arra, hogy a szakosztály megalakulásával a karnak egyik régi vágya 
teljesült. Kifejezi e felett való örömét s ígéri, hogy az Orsz. Egylet, vala
mint annak minden tagja iparkodni fog, hogy e szakosztály állandósittassék 
s a vándorgyűlésen a magyar gyógyszerészet még nagyobb számban vegyen 
részt. 

3. Az alaki megnyitás után Bókay Árpád elnök felkéri dr. Deér Endrét, 
hogy hirdetett előadása (Discreditált gyógyszerek) helyett <(Jalappa-gyanta
vizsgálatok» czimü tanul:rµ!tnyát mutassa be. 

A köztetszéssel fogadott értékes tanulmányért az elnök köszö
netet mond s hivatkozással elfoglaltságára az elnöki széket Jármay 
Gyulának adja át. 

4. Ezután Ströcker Alajos: <(Néhány hazai dróg é1·tékéről» czimü ta
nulmánya került bemutatásra. Tekintettel arra, hogy a szerző személyesen 
nem jelenhetett meg, tanulmányát a tél folyamán tartandó Gyógysz. tudo
mányos és technikai szakosztály egyik ülésén tárgyalják. 

5. Végül néhány aktuálisabb szakkérdés megvitatása következett, a szer
telen hirdetések ügye, kapcsolatban P. Vajna Gábor előadásával, a debre
czeni kongresszus stb. ügyek, mely vitában Múzsa, Csippék, Deér, Filó és 
Bayer Antal vettek részt. 

Egyéb targy nem lévén, 
Ernyey József 

jegyző. 

elnök az ülést berekeszti. 
Kmf. Bókay Árpád dr. 

elnök. 
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Jegyzőkönyv a belgyógyászati szakosztály 1907 augusztus 27 -én 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök: Pávai-Vajna Gábor dr. 
Jegyző: Auszterweil László dr. 
1. Sarbó Arthur dr.: <1A tabes gyógykezelése a modern irányelvek 

alapjám czimen tart előadást. 
2. Tüdős Kálmán dr.: <1A tüdővészesek szanatoriumi és házi gyógyi

tása» czimen tartotta meg előadását. 
3. -Farkas Benő <lr. : (!Adatok a tüdővész elleni védekezéshez» czimen 

tart előadást. 
Hozzászól: 
Dorner Béla dr. : Tanitani kell a népet, hogy ne köpködjön akárhol 

a földre, hanem kendőbe; sajnos, nem köpköd edénybe s igy a lakás évekre 
fertőződik. A népet iskola s pap világositsa fel. 

Előadó : rossz még az uszály hordozás, a mi nagy porfészek. 
4. Detre László dr.: c1A Pirquet-féle tuberculin-reactio a tuberculin

therapia szolgálatában1> czimen tart előadást. 
Hozzászóltak: 
Biriuger Ferencz dr. ki még nem tartja biztosnak ez alapon a diag

nosist. 
Tüdős Kálmán dr. örömének ád kifejezést az előadás felett, közegész

ség szempontjából ugyanis fontos a betegség emberi vagy állati eredete, 
mert igy más és más az intézkedés. 

Előadó válaszában kiemeli, hogy ő csak akkor alkalmazza differen
tialis eljárását, ha a betegség gümős természetét a mikroskop segitségével 
már megállapitotta. 

5. Porosz Mór dr.: «Betekintés a homosexualitas és a perversitas 
homályos kérdésébe1> czimen tart előadást. 

Auszterweil László dr. 
jegyző. 

Kmf. 
Pávai- Vajna Gábor dr. 

elnök. 

Jegyzőkönyv a sebészeti szakosztály 1907. augusztus 27 -én 
délelőtt tartott üléséról. 

Elnök: Schmid Hugó dr. 
Jegyző: Limbacher Rezső dr. 
1. Borszéky Károly dr.: «Kisérleti adatok a gastro-entero anastomosis 

értékének elbírálásához a pepticus gyomorfekélynél és az ulcus pepticum 
j ejunis retiologiáj ához ». 

2. Lantos Emil dr.: <1A női gonorrhrea jelentősége és,gyógyitása11. 
3. Id. Elischer Gyula dr.: <1Adatok a Bier·féle kezeléshez a nőgyó

gyászatbam, -
4. Velits Dezső dr.: «A mébmyoma gyógyitásáról». 
5. Limbacher Rezső dr. : (IA rendes helyen tapadó lepény idő előtti 

leválásáróh, -
6. Fleischmann László dr. : <•A csecsnyujtvány-műtétek indicatióiról, 

különös tekintettel az otogen intracranialis complicatiókról», -
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7. Béla Pál dr. : «A blenorrhrea cenjunctivae neonatorum gyógy
kezeléséről», -

8. Lippay Sándor dr. : <1 Sulyos szemsérülésekről» tartottak előadást. 
Hozzászólások nem voltak. 

Limbacher Rezső dr. 
jegyző. 

Kmf. 
Schmid Hugó dr. 

elnök. 

Jegyzőkönyv a közegészségü,gyi szakosztály 1907 augusztus 2 7-én 
délelőtt tartott ü,léséről. 

Elnök: Tóth Imre dr. Jegyző: Kerekes Pál dr. · 
1. Rözsényi Iván Balló Mátyásnak: <<A burgonyából készült kenyé1· 

elbírálásáról» szóló munkálatát ismerteti. 
2. Fialowszki Béla dr.: ccA részegség törvényszéki szempontból» czimen 

tart előadást s azon elvet állitja fel, hogy a részegség magában egyedül is 
büntetésre rászoruló cselekmény s igy a részegségben elkövetett bűntények 
elbírálásánál mentő okul vagy a büntetés enyhitéseül nem szolgálhat. 

3. Szigeti Henrik dr.: c1A délvidéki arsenmergezési perekben szerzett 
tapasztalatokróh czimen tart előadást. Vázolja a kórisme megállapitásának 
nehézségeit, illetőleg gyakran lehetetlenségeit az arsennel mérgezett föld
miveseknél, azon okból, mert a paraszt legtöbbször csak egyszer fordul 
orvoshoz s igy a halál után akárhányszor csak évek mulva merül fel az 
arsen·mérgezés gyanuja s igy a bullában talált, illetőleg kimutatott arsen 
kimutatása szolgál a biróságnak irányul, a büntetésre. Felemliti, hogy a 
bullában talált arsen nem szolgáltat bizonyító okul azért, mert Gottier 
normalis emberekben is mutat ki minimalis arsent s ezt az arsen-mérgezé
aekre gyanus esetekben figyelembe veendőnek tartja. 

4. Tóth Imre dr. : «Az alkalmazott hygiene a bányászat és kohászat
náli> czimen tart előadást. 

5. Hauer Ferencz dr.: <•Az államvasutak gépgyárában 15 év alatt 
előfordult ipari balesetek statisztikája» czimen tart előadást. A sérülések 
legnagyobb száma vasárnap és ünnepnapra következő munkanapok reggeli 
óráiban fordulnak elő, oka az alkobolismus; a munkás még az előbbi 
napon élvezett szeszes italoktól nem józanodott ki. 
Kerekes Pál dr. Kmf. Tóth Imre dr. 

jegyző. elnök. 

~ 

Jegyzőkönyv a gyógyszerészi szalcosztály 1907 aUJgusztus 27 -én 
délelőtt tartott ü,7,éséről. 

Elnök: Bayer Antal dr. Jegyző: Ernyey József. 
1. Elnök megnyitja az ülést és felkéri Csippék Jánost, hogy napi· 

rendre kitűzött felolvasását: <•Adatok a felvidéki házaló gyógyszerárusok 
(olejkárok) történetéhez» tartsa meg. 

Az előadó rövid beszédben válaszolja tanulmánya erkölcsi inten
cióit s a szakosztály engedelmét kéri, hogy czikkét Ernyey József 
olvashassa fel. 
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A szakosztály · az engedelmet megadja. A czikk főbb fejezetei 
bemutattatnak. 

A tetszéssel fogadott felolvasás után a szerzőt számosan üdvözlik. 
Hozzászól : · 
Deér Endre dr. párhuzamot -von az egykori és a mai reklámhősök 

között s oda konkludál, hogy a történelem önmagát ismétli. 
. 2. Az elnöki széket Deér Endre dr. foglalja el. . 

. ~nent Gyula dr. bemutatta kétrendbeli tanulmányát: 1. Fejedelmi 
alch1m1sták. 2. Pharmacochemiai vizsgálatok. ' 

A t~tszésse_l fogadott előadások után az elnök konstal~lja, hogy 
a napirend kimerült. Abbeli reményének ad kifejezést, hogy a jövő· 
vándorgyűlésen szervezendő szakosztály jókor szervezkedve gazda
gabb programmot fog nyujtani. Megköszöni az előadók és a tagok 
buzgalmát s a szakosztály üléseit befejezi. 

Ernyey József Kmf. Bayer Antal dr_ 
jegyző. elnök. 

Jegyzőkönyv a belgyógyászati szakosztály 1907 au,gu,sztus !27 -én 
· délután tartott üléséről. 

Elnök: Pávai-Vajna Gábor dr. 
Jegyző : Auszterweil László dr. 
1. Sebein Mór dr.: ((Az őszülés okairól» czimen tartott előadást. 
2. Ernyey József: «Orvosi magániskoláink a XVII. századbam czimen 

tartotta meg előadását. 

3. Preis Károly dr.: <1A syphilis bacteriologiai kórismézése élő s fes
tett Spirochrnte pallida bemutatásáva1" czim en tart előadást. 

4. Auszterweil László d1·. : <1A nemi betegségek gyógyítása>> czimen 
tartja meg előadását. 

Hozzászól: 
Glaser Marczel dr. Szerinte az egyéni prophy laxis a húgycsőbefecs

kendezés formájában post coitum igenis hathatós eljárás, a mint azt számos· 
statistika bizonyítja. 

5. Holliinder Hugó dr. és Pécsi Dani dr: (1 Ujabb tapasztalatok a 
rákbetegségek atoxil-chinines kezeléséről» czimen tartották meg előadásukat. 

6. Weyner Emil dr.: «Trntoválás a kosmetikában» czimmel tartott 
i;ilőadást. 

Auszterweil László dr. Kmf. Pávai- VaJna Gábor dr. 
jegyző. elnök. 

Jegyzőkönyv a seb'észi szakosztály 1907 augusztus !27 -én 
délután tartott üléséről. 

Elnök: Schmid Hugó dr. 
Jegyző: Limbacher Rezső dr. 
L Leitner Vilmos dr.: <1A :fiatalkori vakság . okairól» cz1men tartja 

meg előadását. 
T,irnbacher Rezső dr. Kmf. Schmid Hugó dr. 

jegyző. elnök. 

-

Jegyzőkönyv a belgyógyászati szakosztály 1907 augusztu!; !28-án 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök: Pávai-Vajna Gábor dr., később Alexander Béla dr. 
Jegyző: Auszterweil László dr. 
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1. Bókay János dr. : «A meningitis cerebrospinalis kezelése systema
ticus lumbal punctióva1" czimen tart előadást. 

Pávai-Vajna Gábor: a punctió szükségességét indokoló diagnostica 
pontosabb ismertetésére és a meningitis cerebrospinalis ragályozó termé
szetének behatóbb kifejtésére kéri az előadót, mert a gyakorlatban a punctió 
keresztülvitele igen kényes kérdés és ha nem válik be, a gyakorló orvos 
reputátiójának ártalmára válik. · · 

Előadó válaszában kitejti a punctió fontosságát s azon végeredményre 
jut, hogy ;;tzt végezni kell. A meningitis cerebrospinalis ragályozó képessége 
kicsiny s legtöbb :figyelem fordítandó a zsebkendő, orrtörlő, párnacziha, 
fehérnemű desinficiálására. Punctíó után a kezet és eszközöket alaposan 
fertőtleníteni kell. Különösen az orrváladékra kell ügyelni, köhögés, prüsszögés 
alkalmával a fertőző anyag két méterre is továbbitható. 

Pávai-Vajna Gábor elnök az előadó fejtegetéseit megköszönve . meg
jegyzi, hogy ezen kérdések bővebb ismertetését azért látta szükségesnek,: 
mert különösen a napi sajtó szertelenül nagyítja a ragályozó képességet. 

· 2. Friedrich Vilmos dr.: <1A tüdőgümőkóros betegek sanatoriumi és 
sanatoriumon kívüli kezeléséről» tart előadást. 

Hozzászól : · 
Pávai-'Vajna Gábor, ki a hygienicus szempontokat tartja legfonto

sabbaknak. 
3. Auszterweil László dr.: <1A korlátolt beszámitásróli> tart előadást. 
4. Epstein László dr.: <1Az elmebetegek intézeti kezelésének ujabbi 

irányairól 1> tart előadást. 
5. Fabinyi Rudolf dr.: <1Az elmebetegek családi ápolása Magyarorszá

gon és a külföldön 1> czimen tart előadást. 
Hozzászólott: Fischer Jakab dr. 
6. Wosinszky István dr.: «Az alkohol és a syphilis befolyása az epi

lepsiára11 czimű előadását tartotta meg. 
7. Nagy Albert dr. felolvassa Vas Bernát dr.-nak «A chrónicus pen

tosuriáról» szóló előadását és Bauer Lajos dr.-nak «A Falieres-féle Phospha
tinról» szóló előadását. 

Egyéb tárgy nem lévén elnök az ülést berekeszti. 

Auszterweil Lásztó dr. 
jegyző. 

Kmf. 
Alex ander Béla dr. 

elnök. 

Jegyzőkönyv~ sebef;~~t( szakosztály_ 1907 a°ugusztus !28 -án 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök : Schmid Hugó dr. 
Jegyző: Hauer, Ernő dr. 

' 1. Néuinaún Henrik dr.: «A labyrinth genyedések diagnostikájáról és 
sebészi kezelésérőli> tart előadást. 
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2. Erdélyi Jenő dr.: <1A Highmor-üreg chronicus genyedéseinek radi
calis műtéte helybeli érzéstelenitéssel és annak indicatiója» czimen tart 
előadást. 

3. Neubauer Adolf dr.: ccA csecsnyujtvány-műtétek és azok ujabb 
utókezelése1> czimü előadását tartja meg. 

4. Hückl Ernő dr.: ((A Kocher-féle radicalis sérvműtétnél követett 
módosított eljárásáróli> tart előadást. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

Hauer llrnő dr. 
jegyző. 

Kmf. 
Schmid Hugó dr. 

elnök. 

Jegyzőkönyv a közegészségügyi szakosztály 1907 augusztus 28 -án 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök : Viola Imre. 
Jegyző: Jankó Zoltán. 
1. Ifj Angermayer Károly: ((A városrendezés modern egészségügyi 

alapjairól» czimen tartott előadást. 
A szakosztály az előadást elfogadja és javasolja, hogy az a 

vándorgyűlés évkönyvébe felvétessék. 
2. Tihanyi Mór dr. : <1A prostitutio rendezése és a székesfővárosnak 

erre vonatkozó szabályrendelete» czimü előadását tartotta meg. 
A szakosztály elfogadván az előadó javaslatát, megkeresi a ván

dorgyűlés központi választmányát, hogy irjon fel a m. kir. belügy
miniszterhez az iránt, hogy a prostitutio a székesfővárosnál kor
mányhatósági jóváhagyás alatt álló szabályrendeletének szellemében 
országosan rendeztessék. 

3. Maszák Elemér dr.: «A magyar munkásbiztositó törvényi> czimü 
előadását Kaiser Károly dr. olvassa fel. 

A szakosztály azon javaslattal terjeszti az előadást a központi 
választmány elé, hogy a mennyiben azt jónak látja, az előadás az 
évkönyvbe fölvétessék. 

4. Dobrovits Mátyás dr. : A lepráról szóló előadásait a pozsonyi áll. 
kórházban tartotta meg, itt csak előadásainak kivonatát ismerteti. 

Több előadás bejelentve nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

Jankó Zoltán 
jegyző. 

Kmf. 

Viola Imre 
elnök. 

Jegyzőkönyv az orvosi szakcsoport 1907 augusztus 29-én 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök: Pávai-Vajna Gábor dr. 
Jegyző: Auszterweil László dr. 
1. Dóczi Imre dr.: ((Az orvosok és kórházak viszonya az alcohol 

kérdéshez» czimen tart előadást. 
Hozzászólottak : 
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Pávai· Vajna Gábor dr. ki az alcoholnak a betegszobából és gyógy
szertárból való kiszorítását lehetetlennek véli s kellő körültekintéssel, külö
nösen lábbadozóknak ezután is roboránsként nyujtandónak tartJa; 

Fischer Jakab dr. az alcoholt a thempiából nem, de a diretából 
kiküszöbölendőnek tartja s hivatkozik az elmebetegek ~kezelésénél szerzett 
tapasztalataira. · 
' Előadó zárószavában annak ád kifejezést, hogy az alcohol a therapiá-
ban is nélkülözhető, de a diretából feltétlenül kiküszöbölendő. 

2. Eisenstein Jakab dr.: ((A congenitalis szemhéj-colobomáróh tart 
előadást. 

3. Urszinyi Gyula dr.: «Az iskola-egészségügyrőli> tart előadást. 
4. Assinger Lajos: ((A calium-sulfoguajacolicum oldatáróli> tart előadást. 
5. Urszinyi Gyula dr.: «A gyomorelőkészités befolyásáról az emész

tésre (Pawlow állatkísérletei és saját tapasztalatai alapján)» czimen tart 
előadást. 

6. Gebhardt Ferencz dr.-nak <1A testi nevelés és testgyakorlásrólii 
szóló előadását dr. Kaiser Károly olvassa fel. 

7. Munker Henrik dr.: «A pozsonyi lépfene esetekrőh szóló elő
adását az állami kórházban tartotta meg, itt csak előadásának kivonatát 
adta be. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

Auszterweil László dr. 
j egyző. 

Kmf. 
Pávai- Vajna Gábor dr. 

elnök. 

5. A természettudományi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

Jegyzőkönyv a természettudományi szakcsoport 1907 augusztus 26-án 
délelőtt tartott megnyitó üléséről. 

Elnök : Ortvay Tivadar dr., pápai kamarás. 
Jegyző: Szilády Zoltán dr., tanár. 
Elnök számos tag és vendég jelenlétében megnyitja a szakosztály 

működését ((Természettudomány és prffihistoria1> cimű megnyitó előadásával. 
A nagy tetszéssel fogadott előadás után elnök az egyes ülések 

elnökéül ajánlja: Baumler András, Krenner József dr„ Lakits Ferencz dr„ 
és Török Aurél dr. urakat; jegyzőkül: Bezdek József, Gotthard Egon, Lóssy 
József és Szilády Zoltán dr. urakat. A nagy választmányba tagoknak jelöli 
a fentieket és Hankó Vilmos dr., Konkoly Miklós dr., Ilosvay Lajos dr„ 
és Perényi Lajos dr. urakat. 

Mindannyian egyhangulag megválasztatnak. 
1. Török Aurél dr., megtartja <1A koponya mesterséges eltorzítása» 

című előadását hazai és kaukázusi macrocephalus koponyák bemutatásával. 
2. Ilosvay Lajos dr., <1Az elemek átváltozásai» cimmel értekezik ezen 

aktuális tudományos kérdés mai állásáról. 
A szakosztály egyhangulag elhatározza, hogy mindkét elhangzott 

előadást a Munkálatokba felvételre ajánlja. 

Szilády Zoltán dr. 
jegyző. 

Kmf. 
Ortvay Tivadar dr. 

elnök. 
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Jegyzőkönyv a természettudományi szakcsoport 1907 augusztus '1!6-án 
délután tartott üléséről. 

Elnök: Török Aurél dr„ egyetemi tanár. 
Jegyző: Gotthard Egon, iparművészeti növendék. . 
1. Bezdek József «A természettudományok oktatása hazánkbam mmen 

tart előadást, melyben sürgeti a gyakorlati órák bevezetését. 
Hozzászólt : 
Szilády Zoltán dr., aki általános tanterv-reformot óhajt a természet

tudományok javára. 
Az elnök is ily értelemben emel szót, mire a szakosztály egyhan

gulag óhajtja, hogy a vándorgyűlés hivja fel a közoktatásügyi kormány 
figyelmét erre a nagyfontosságú kérdésre. 

2. Mocsá1·y Sándor dolgozatát ((A lepkebábokban élő fémdarázsok
ról» távollétében Szilády Zoltán dr. mutatja be. 

Elnök az előadóknak és a hozzászólóknak köszönetet mondva, a dévé
nyi kirándulásra való tekintettel feloszlatja az ülést. 

Gotthard Egon 
jegyz ő. 

Kmf. 
Ortvay Tivadar dr. 

elnök. 

Jegyzőkönyv a természettudományi szakcsoport 1907 ai1;gusztus 2 7 -én 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök : Baumler András. 
Jegyző: Bezdek József, fő gimn. tanár. 
Elnök megnyitja az ülést. 
1. Simonkai Lajos dr. egyetemi magántanár tart előadást <1Növény

földrajzi vázlatok hazánk flórája körébőlu. 
2. Lóczy Lajos dr., tudomány-egyetemi tanár tart előadást <1Magyar

ország hegységeinek csoportositásáról ,, . 
Hozzászól: 
Cholnoky Jenő dr., ki ez előadást a földrajzi tudomány terén határ

ként kiemelkedőnek jelzi s még néhány kisebb megjegyzés után ismét 
csak elismerését fejezi ki. 

3. Lovassy Sándor dr„ tanár "A keszthelyi Hévviz tündérrózsáiróh 
szóló előadását tartja meg. 

4. Rezdek József, főgimn. tanár felolvassa ((A szentgyörgyi S~r erd~
rőln szóló tanulmányát s ismét szót emel a természettudományok mtenz1-
vebb tanítása érdekében. 

Hozzászól: 
Posch Károly botanikus, aki Pozsonymegye moszatfiórája tanulmá

nyozására óhajtja felhívni a szakosztály útján a helybeli Természettudo-
mányi Egyesület :figyelmét. . 

5. Györffy István dr., <1Pozsony környékének máJ- és lombos moh 
flórája)) című dolgozatát Lósy József mutatja be: , , . , , 

6. Horusitzky Henrik geologus "A ~.ostphoce,nkoru J?u~~ de~taJ~r?l 
Pozsonynál és annak kihatásáról a mezogazdagsagra11 c1mu eloadasat 
tartja meg. 

47 

Hozzászól: 
Lóczy Lajos dr., ki az előadást jelentősnek tartja. 
7. Halaváts Gyula főgeologus tartja meg még ez alkalommal elő

adását: <1 Szászsebes környékének geologiai alkotásáról 1i. 
Az elnök köszönetet szavaz a szakosztály nevében az előadó uraknak 

az előadásokért s ezzel a gyűlést berekeszti. 

Bezdek József 
j egyző. 

Kmf. 
Baumler András 

elnök. 

Jegyzőkönyv a természettudományi szakcsoport 1907 augusztus 27 -én 
délután tartott üléséről. 

Elnök : Baumler András. 
Jegyző: Bezdek József. 
1. F. Szántó Károly dr., ((Pozsonymegye Morva vidéke11 cimű dol· 

gozatát olvassa fel. 
Elnök az előadónak köszönetet mondva a kirándulásra való tekin

tettel feloszlatja az ülést. 

Bezdek József 
j egyző. 

Kmf. 
Baumler András 

elnök. 

Jegyzőkönyv a természettudományi szakcsoport 1907 augusztus 28-án 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök : Lakits Ferencz dr. 
Jegyző: Lósy József. 
1, Lósy József polg. iskolai tanár ((A faj és fajta» czimű előadását 

tartja meg. számos cserebogár-fajta bemutatásával. 
2. Pantocsek József dr. előadást tart <1A növények érzéki életéről». 
3. ifj. Entz Géza dr. <•A protisták elterjedéséről» értekezett. 
Elnök kérdésére a szakosztály mind a három előadásnak a Munká

latokba való felvételre ajánlását határozza el, mire az elnök rövid időre 
az ülést felfüggeszti. 

A szünetben Fialovszky Lajos dr. nyug. főreáliskolai tanár bemu
tatja és megmagyarázza a kristály alakok felépitkezését demonstráló készü
lékeit. 

Elnök az ülést újból megnyitja. 
4. Szi lády Zoltán dr. ((A barlangi medve koponyája11 czimű elő

adása kapcsán bemutatja a topánfalvi barlang őskori leleteinek egy részét. 
Hozzászóltak : 
Halaváts Gyula, a ki kétségbevonja, hogy a lelettel egyidejű létére az 

ősembernek lehetne következtetni, míg Józsa András, felszólalásában ezt 
igenis megengedhetőnek tartja. 

5. Massányi Ernő dr. <1A légköri fizika modern kutatási eszközei" 
czimű előadása kapcsán kéri a szakosztályt, hogy a nagyszalóki csúcson 



felállitandó magaslati observatorium és a Kecskemét határában létesítendő 
sárkány- és léghajó-állomás mellett foglaljon állást. 

Elnök a szakcsoport határozata értelmében kimondja, hogy ezen 
inditványt elfogadja és a nagyválasztmány elé terjeszti; utóbbi két elő
adást pedig a Munkálatokba felvételre ajánlja. 

Lósy József 
jegyző. 

Kmf. 
Lakifa Ferencz dr. 

elnök. 

Jegyzőkönyv a természett71.;dományi szakcsoport 1907 augusztus 29-én 
délelőtt tartott iJ,léséről. 

Elnök: Lakits Ferencz dr. 
Jegyző: Gotthard Egon. 
1. Wagner Lajos dr. felolvassa tanulmányát «Comenius a természet

tudományok tanításáról» czimen. 
2. Dudinszky Emil munkáját <1A Nagykálló környékén levő és volt 

mocsarak puhatestű állatai" czimmel Biró Lajos ismerteti és bemutatja. 
3. Hanusz István <1Erdők Magyarországom czimű tanulmányát ugyan

csak Biró Lajos ismerteti és mutatja be. 
4. Biró Lajos előadást tart <1Az apró darázsfélék (Microhymeno-

ptera) tanulmányozásáról». · 
5. Arató Frigyes <1 A természettudomány térfoglalása világfelfogásunk

ban" czimen tart felolvasást. 
A szakcsoport az előterjesztett előadásokat a Munkálatokba felvételre 

11,jánlja, mire az elnök nehány búcsúszóval a szakcsoport üléseit bezárja. 

Gotthard Egon 
jegyző. 

Kmf. 
Lakits Ferencz dr. 

elnök. 

6. A társadalmi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

Jegyzőkönyv a társadalmi szakcsoport 1907 augusztus 26-án 
délelőtt tartott megnyitó üléséről. 

Elnök: Perjéssy Mihály dr., kir. ítélőtáblai biró. 
Jegyző: Tonelli Sándor dr. 
Elnök üdvözölve a megjelenteket, az ülést megnyitja. Ezután meg

tartja 11Társadalmi programm" czimű megnyitó előadását, melyet a nagy 
számmal megjelent vándorgyülési tagok és vendégek zajos tetszéssel 
fogadtak. 

Elnök a szakcsoport további üléseinek tisztikarába ajánlja a követ · 
kezőket. Elnököknek: Dobrovits Mátyás, Gaál Jenő, Molec Dani, Sziklay 
Ottó, szakosztályi jegyzőknek: Bihari Károly, Scheffer Vilmos, Tonelli Sán
dor dr. urakat. 

A nagyválasztmányba választmányi tagoknak ajánlva a következőket: 
Ágh Géza, Arató Frigyes, Brolly Tivadar, Hankó Vilmos, Kovács Ferencz, 
Lázár György, Palugyay József, Rauschmann Cecília, Wollmann Emma. 

A szakcsoport az elnök által ajánlottakat egyhangulag megválasztja. 
A szakcsoport megalakulása után 

Geötze Sarolta tart előadást «A modern feminizmus» czimmel. 
Előadás után az elnök külön köszönetét fejezi ki az igen érdekes és 

szakszerű előadásért, mihez a közönség zajos tetszéssel hozzájárul. 
Elnök tekintettel az idő előrehaladottságára javasolja, hogy a szak

csoport ülését délután 21/2 órakor folytassa, mihez a szakcsoport hozzá
járulván, elnök az ülést bezárja. 

Tonelli Sándor dr. 
jegyző. 

Kmf. 
Perjéssy Mihály dr. 

elnök. 

Jegyzőkönyv a társadalmi szakosztály 1907 augusztus 26-án 
délután tartott üléséről. 

Elnök: Perjéssy Mihály dr. 
Jegyző: Tonelli Sándor dr. 
Poszvék Lajos dr. «A franczia kormány , gondoskodása az elme

gyenge gyermekekről». Az előadást a megjelent közönség élénk tetszéssel 
fogadta és elnök a szakcsoport nevében köszönetét fejezte ki. 

Tonelli Sándor dr. 
jegyző. 

Kmf. 
Perjéssy Mihály dr. 

elnök. 

Jegyzőkönyv a társadalmi szakosztály 1907 augusztUJs 27-én 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök: Perjéssy Mihály dr. 
Jegyző: Tonelli Sándor dr. 
1. Konrád Jenő dr. megtartja előadását «Létezik-e Lombroso-féle 

született gonosztevő?» 
Az előadáshoz hozzászól: 
Pattantyus Ábrahám Márton dr., az illavai fegyintézet orvosa. Több, 

évi megfigyelés és tanulmányozás alapján teljesen osztozik előadó néze
tében, mert maga is úgy találta, hogy vannak született gonosztevők, akik
nél nem lehet a mai büntetési rendszert gyakorolni, hanem akik részére 
lehetőleg egy a börtön és elmegyógyintézet között álló középfokú intézetet 
kellene létesiteni. 

Elnök hozzáteszi az előadáshoz saját tapasztalatait s kifejti, hogy 
a mai büntető rendszeren, amely már lejárta magát és czélját egyáltalán 
el nem éri, feltétlenül változtatni kell. A mai büntetések helyét indivi
duális büntetéseknek kell elfoglalni. Egyébként elnök az előadónak a szak
csoport nevében köszönetét fejezi ki. 

2. Fülei Szántó Károly dr„ előadást tart <1Pozsony műemlékei" 
czimmel és az egyes nevezetesebb műemlékeket külön illuszt:rácziókon is 
bemutatja. ~ ; 

Elnök a szakcsoport nevében köszönetét fejezi ki. 
Vándorgyülés munkálatai. 4 



3. Tonelli Sándor dr., megtartja előadását <1Az amerikai kivándorlás» 
·cii:imen. 

Elnök hozzáfűzi az előadáshoz, hogy a kivándorlási törvény, mely
;nek intencziói kétségkívül igen tiszteletreméltóak czélját nagy részben el
·tévesztette, amennyiben a törvény nyomán keletkezett szerződés és a 
!kivándorlás hirtelen emelkedése között okozati összefüggés forog fenn. 
Minthogy a szakcsoport részéről hozzászólás nincsen, az előadónak a jelen
levők bozzáj árulásával köszönetét fejezi ki. 

4. Bihari Károly dr., előadást tart «A siketnémaság okai» czimen. 
A szakcsoport az előadást nagy tetszéssel fogadta és köszönetét fe

jezte ki. 
5. Szilády Zoltán dr., előadása <1A lelencz-ügy a nemzeti politika 

szempontjából». 
A szakcsoport az előadást tetszéssel fogadta és az elnök köszönetét 

fejezi ki. 

:Tonelli Sándor dr. 
jegyző. 

Kmf. 
Perjéssy Mihály dr. 

elnök. 

Jegyzőkönyv a társadalmi szakosztály 1907 augusztus f37 -én 
délután tartott ü,léséről. 

Elnök: Perjéssy Mihály dr. 
Jegyző: Tonelli Sándor dr. 
Cserei Zsigmond megtartja előadását <1A munkaerőnek mint a nem

:zeti vagyonnak védelmérőlu czimmel. 
Hozzászól: 
Tonelli Sándor dr. és azt fejtegeti, hogy a tőke és munka a nemzeti 

termelésnek egyenrangú tényezője, miért is a tőkét nem szabad olyan 
mértékben korlátozni, hogy a termelés lehetetlenné váljék. A mai terme
Jési rendszer tőke nélkül el nem képzelhető és minden bűnt a tőkére tolni 
'nem lehet. A statisztika azt mutatja, hogy a halandóság épen a tőke 
Tendszer kialakulása óta csökkenőben van. Egyáltalán az állam beavatko
_zását túlságosan fokozni nem szabad, hanem érvényesülni kell hagyni az 
erők szabad játékát. Ezt a kérdést az evoluczió fogja megoldani. 

Cserei Mihály viszonválasza után elnök a vitát bezárja és úgy az 
-előadónak, mint a hozzászólónak köszönetét fejezi ki, mihez a szakcsoport 
hozzájárul. 

Tonelli Sándor dr. 
jegyző. 

Kmf. 
Pm·jéssy Mihály dr. 

elnök. 

Jeg yzőlcönyv a társadalmi szakcsoport 1907 augusztus f38 -án 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök: Perjéssy Mihály dr„ majd Sziklay Ottó, országgyűlési kép
viselő. 

Jegyző: Jankó Zoltán. 
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Hankó Vilmos dr., megtartotta előadását ,, Magyar erő a feltalálás 
ban„ czimmel. 

Jankó Zoltán 
jegyző . 

Kmf. 

Perjéssy Mihály dr. 
elnök. 

Jegyzőkönyv a társadalmi szakcsoport 1907 augusztUJs 29-én 
délelőtt tartott üléséről. 

Elnök: Perjéssy Mihály dr. 
Jegyző: Bihari Károly. 
Bexheft Ármin dr. előadást tart <1Adatok középiskolai tanulóink élet

módja és az idegesség kérdéséhez„ czimmel. 
Elnök bezárja a szakosztály tárgyalását. 

Kmf. 
Bihari Károly 

jegyző. 
Perjéssy Mihály dr. 

elnök. 

7. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyülései központi 
választmánya által kezelt alapok és forgó tőke kimutatása. 

I. 

A pályadíj-alap áll: 
Pályadíj-alap. 

1. A tem?svári-?uziási · helyi bizottság 100 aranyából (999 korona). 
2. NagFarad va~osa 100 aranyából (1081) korona). 

. 3. A b1har1?-egyei .?rvos-~yó~yszeré~z-egylet 300 koronájából. Kiegé-
szitve 600, koro.~ara a kozpont1 valasztmany által adott :lOO koronával. 
.. A palyadIJ·alap az időközi kamatokkal ( 1906. évi január hó 1-ig) 
osszesen - - - ---- ·- __ _ __ _ 3329 kor. 17 fillér. 

II. 

Dr. Kovács József-érem alapja. 

!: pesti ~~,zai takarékpénztár-egyesület budai fiókjának 05022/D. 2. 
sz. konyvecskeJ~ben ~an letéve 1000 korona, mely tőkének a kamat' a 
(64 kor. 75 filler) az eremveretés költségére fordittatott. ~ 

III. 

Forgó tőke-kimutatás a pénztári könyu alapján. 

Bevétel. Pénztári maradvány 1906 január 2-án _ __ 3808 
Kamat (a forgó tőke után 1906 julius 1-éig) 86 

kor. 1 5 fillér 
(( 64 

396 fizető tag után a 12 korona 4752 
Eckstein Bernáttól hirdetésekért _ ---- ---__ - __ -- 288 33 

Össz-e-se_n_ : --;:8;-;;9:-;:;3c:::5-c:-k--1,_lí)._ fi_ll_'_ 
or. "' er 

4* 
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Kiadás. A pozsonyi nagygyűlés elökészitéseért (posta-
38 fillér költségek és apró kiadások) _ -· .„. 

Schmiedl nyomdász számlája _ .. „ .. „ 
Orvos- egyesület szolgájának tiszteletdij a 
Orvos-egyesületi ülésdijak __ „„ •. „ 
Déli vasuti igazolványokért .„ -· _ _ _ 
Államvasuti igazolványokért 
Franklin-Társulatnak (megbivók, nyomtatványok) 
Divald Károlynak (arczképekért) .. „ .„. _ 
Franklin-Társulatnak a munkálatokért -· 
Postaköltség a munk4latok szétküldéseért ·
Pozsonyi iroda költségei (felszerelés, postakölt-

ség, hordár, szolgák) „„ __ __ _ „„ 

Rómer Flóris koszorujáért _ _ 

246 
141· 

20 
28 

4 
10 
91 

160 
2429 

162 

102 
30 

442 
500 
400 

kor. 

(f 

10 (( 

50 

30 (( 

(( 

74 (( 

80 Pozsonyi nyomdának (a napi közlönyökért) 
Tiszteletdij két titkárnak (a 250 kor.) .„. 

Tiszteletdíj a pénztárosnak _ _ „„ _ „„ 

Össz_e_s~k-ia-d~a-,s~: ~~~~~----,--,----=-c~ 4767 kor. 82 fillér 
4167 30 Marad egyenlegül a forgó tőke javára „„ 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Összesen: 12 fillér 8935 kor. 
Budapest, 1907 október 4-én. 

Dr. Kaiser Károly 
pénztáros. 

8. Jegyzőkönyv. 

Felvétetett a magyarországi iskolaorvosoknak a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyiUésével kaposolatosan tartott országos 

értekezletén. 

Dr. Pákozdi Károly a végrehajtó bizottság nevében megnyitja az 
ülést; jelenti, hogy az iskolaorvosok és egészségtantanárok szakbizottsága 
ezen értekezlet előkészitése czéljából végrehajtó bizottságot küldött ki, a. 
mely az ő elnöklésével a szükséges teendőket elvégezte. Az értekezlet 
tisztikara a következőképen alakult meg: Elnök: Schuschny Henrik Buda
pest. Társelnökök; Révfy Jenő Szabadka, Szabó Sándor Budapest, Tóth 
Imre Selmeczbánya. Alelnök<?k: Biringer Ferencz Nyitra, Limbacher Rezső 
Pozsony. Titkárok: Bexheft Armin Budapest, Fialowszki Béla Nagy-Becs
kerek, Waldmann Fülöp Budapest. Jegyzők: Ohristián János, Pozsony, 
Szelényi Oszkár Pozsony. 

Az értekezleten ezen javaslat elfogadása után Schuschny Henrik 
elfoglalva az elnöki széket, a következőben nyitja meg az értekezletet. 

Midőn 20 évvel ezelőtt Trefort miniszter kinevezte az első iskola· 
orvosokat, az egész világon csodálták Magyarországot az iskolaorvosi intéz
mény életbeléptetéséért, de nemsokára követte példánkat a külföld. Csak
hogy a külföldön más alapra fektették ezt az intézményt, szerves össze
köttetésbe hozták az iskolával. Szóló azt tartotta volna helyesnek, ha az 
intézményt a népiskolában szervezik, mert ott van annak a helye. Vissza
pillantást vet az intézmény 20 éves multjára, az iskolaorvosok hasznos 
tevékenységére, s idejét elérkezettnek véli annak, hogy a kormány az iskola
orvosokkal és ezen instituczióval behatóbban foglalkozzék. 
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. Az elnöki megnyitó után dr. Bexhef't Ármin «Az egészségtan taní
tása az iskolákbam czimen tartott előadást s javaslata, melyet az érte
kezlet magáévá tett, így szólt: 

1. Az országos értekezlet az egészségtan kötelező tanitását valamennyi 
iskolában úgy a köz-, mint az egyéni egészségügy érdekében feltétlenül 
.szükségesnek s elodázhatatlannak tartja. 2. Addig is, mig az egészségtan 
mint kötelező rendes tantárgy beilleszth~tő lesz az egyes iskolanemek tan
.tervébe, ideiglenesen akként véli az 0. E. a kérdést megoldandónak, hogy 
az egészségtant, ahol t. i még nem tanították, mint rendkivüli tantárgyat 
tanitsák az iskolákban, de egyszersmind gondoskodjanak arról, hogy azt 
így is a megfelelő osztályok összes növendékei tanulják. 3. A középiskolák 
IV. osztályában is szükséges az egészségtan tanitása. 4. Azon iskoláknál, 
melyekben szaktanitás divik, egyesAgyedül az okleveles iskolaorvosok és 
egészségtantanárok illetékesek annak tanítására s ilyenek alkalmazása ez 
okból is mellőzhetetlen. 5. Az elemi népiskolákban a rendes egészségtan
tanitás a tanitóra bizható. Ezenkivül alkalomadtán az iskola egyes osztá
.lyai t látogató iskolaorvos is tartson rövid egészségtani fejtegetéseket. 

Dr. W ctldmann Fülöp ismerteti ezután az iskolaorvosi és egészség
tantanári intézményt hazánkban. Kiemeli elsősorban. hogy Magyarország
ban tanitották legelsőbben az iskolákban az egészségtant és itt honosították 
meg leghamarább az iskolaorvosi intézményt. 

Az intézmény nem fejlődik oly arányban, miként azt az ügy fontos
.sága megkívánja. Oka ennek, hogy nem alkalmaznak minden középisko
lában egészségtantanárt és iskolaorvost. Az egészségtan nem kötelező tárgy. 
Azt rendes tárgygyá kell előléptetni. Az iskolaorvosok fizetését kell szabá
lyozni. A tanoncziskolába is bele kell vinni az egészségtani szaktanitást. 
.Az iskolaorvosnak helyiséget kell adni, a hol a vizsgálatokat végezhesse. 
Vizsgáló eszközöket kell adni az iskolaorvosnak, megfelelő taneszközöket 
az egészségtantanárnak, hogy szemléltetően adjon elő. 

Az iskolaorvosi szervezkedést hangoztatja. 
Dr. Szigeti Henrik temesvári kir. törvényszéki orvos előadása fejezte 

be az értek1:1zletet. Dr. Szigeti szükségét találja annak, hogy köziskolai 
kórházegylet létesittessék, továbbá, hogy az egészségtant szemléltető módon 
tanitsák a középiskolákban. Egészségügyi muzeumok felállitását sürgeti. 

Tóth Imre hozzászólása után a két indítványt átteszik az Iskolaorvo
sok és Egészségtantanárok szakbizottságához. 

Elnök: emliti, hogy három év mulva Miskolczon tartsák meg a 
magyar Orvosok és Természetvizsgálók vá~dorgyülését. ~ avasolja, hogy 
akkor tartassék meg a második Iskolaorvosi Ertekezlet. Az Ertekezlet ehhez 
hozzájárul. 

Di·. Walduuinn Fülöp 
titkár. 

Dr. Schuschny Henrik 
elnök. 

~-------------~-----------~~_... _______ _ 
-------------~--------
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9. A pozsonyi vándorgyülésen megjelent kir. törvényszéki- és fogházorvo
sok értekezletének jegY,zőkönyve. 

Elnök: Moravcsik Ernő Emil, egyetemi tanár, udvari tanácsos; -
Jegyző: Auszterweil László. 

Jelen vannak: Moravcsik Ernő Emil egyetemi tanár, Kenyeres Balázs 
egyetemi tanár, Fischer Jakab Pozsony, Szigeti Henrik Temesvár, Urbanecz 
Temesvár, Zsigárdy Aladár P9zsony, Biringer Ferencz Nyitm, Fialovszky Béla 
Nagybecskerek, Pattantyus Abrahám Márton Illava, Poszvék Lajos Sopron", 
ifj. Chrfatián János Pozsony, Kecshméti István Kecskemét, Auszterweil 
László .Arad; utólagosan csatlakoztak a mozgalomhoz Sipőcz Géza Pécs, 
J ellachich István Pécs, Kramolin Gyula Szegszárd, s Posgáy István Arad. 

Szigeti Henrik részletesen előadja és indokolja, hogy az 1874-ben 
kiadott ((Az orvosi bűnvádi költségekrőh szóló miniszteri rendeletet elavult 
és tarthatatlan; a rendkivüli alacsony és csaknem szégyenteljesen kevés 
költség;-. egállapitás nemcsak hogy nem felel meg a mai pénzbeli viszo
nyoknak, hanem ezenfelül tételei~ egymással ellentmondók, érthetetlenek; 
a modern és a modernebb vizsgálati eljárásokról, meg egyáltalán említést 
nem tesz, úgy hogy az ily vizsgálati eljárások és működések dijazása csak
nem egyáltalán lehetetlen és így ezen az igazságszolgáltatás czéljairá. 
nagyon is szükséges tudományos methodusok az igazságügyi közszolgálat
ban az elavult és használhatatlan díjszabás miatt tért hóditani nem képe
sek ; ezért szükséges megalakulnia a Törvényszék-orvosi Társulatnak, a 
mely a régebbi Minnich-féle elaboratum alapján önálló elaboratumot dol-
·gozzon ki és nyujtsa be a miniszteriumhoz. · 

Hozzászól Poszvék Lajos. Itt az ideje már, hogy az orvosszakértő 
állása méltóságának megfelelően megvédessék; puskaműves néhány percznyí, 
az orvosi tudomány magas álJáspontját meg sem közelítő eljárásáért szinte 
6 koronát kap, mint az orvosszakértő ; a legfőbb ideje már, hogy a törvény· 
széki orvosok jogos és méltányos érdekeik megvédésére egy tárwlattá 
tömörüljenek ; egy polgári ügyből kifolyólag pl. a következő arczpirító 
eljáráwak Yolt részese: midőn télvíz idején az utczán parasztszekérben 
fekvő beteget körülményesen kellett megvizsgálnia és ezen orvosszakértői 
működéseért, - midőn a fél ügyvédje a felszámitott 10 koronát ki akarta. 
fizetni, a bíró a következőleg szólt közbe: «elég lesz 6 koronai>. 

·. Dr. Fischer Jakab: köszöni Szigetinek, hogy fáradtságot vett magá· 
nak ezen értekezletet egybehivni; nézete szerint a régi Minnich-féle memo
randumot ebből az értekezletből kifolyólag szorgalmazzuk; örömmel kell 
üdvözölnünk ·a törvényszék-orvosi társulat megalakitását, a mely emelni 
fogja a kari összetartozás érzését is, fejleszteni fogja az orvos-törvényszéki 
tudományt és majd a Társulat elnöksége bízza majd meg . bizonyós tárgyak 
elreferálását. . 

Dr. Fialovszky Béla: a díjazást reformálni kell, de nem kell uj 
memorandumot szerkesztenünk, hanem a régit szorgalmazzuk. 

Dr. Moravcsik Ernő Emil: annak idején én referáltam el a memo
randum ügyét, én akkor már, mint nem törvényszéki orvos, referátumomba 
a törvényszéki orvosok minden keserűségét beleöntöttem; ezen időpontot 
csakhamar miniszteri válság követte ; a miniszteriumban meg van a jó
akarat az ügy iránt, Sólyom barátom is élénk érdeklődéssel és jóakarattal 
kiséri az ügyet; uj memorandumot szerkeszteni nem volna jó, hanem, a. 

mint dr. Fischer véli, a vándorgyűlés keretén belül, illetve ezen értekez
letből kifolyólag a régi Minnich-féle memorandumot szorgalmazzuk. 

Dr. Szigeti Henrik: a Minnich-féle memorandum egy tételét kifo
gásolja, ugyanis a megfigyelésnél nincs átalány, én jobbnak vélem a . 
pausalét. 

Dr. Biringer Ferencz: én is hozzájárulok ahhoz, hogy a régi alapon,_ 
a Minnich-féle memorandumot a mai értekezletből kifolyólag szorgalmazzuk; 
a törvényszéki orvosok dijazásának felemelése és hatáskörének körvonala
zása érdekében tartott értekezlet elé a további teendőkre nézve a következő · 
inditványt terjesztem elő: 

1. A mai értekezletből kifolyólag válasszunk egy a következő tagok
ból álló végrehajtó-bizottságot: Minnich, Szigeti, Fialovszky, Auszterweil 
urakból. 

2. Ezen végrehajtóbizottság értesíti az összes töl'Vényszéki orvosokat. 
a mai megállapodásokról. 

3. A végrehajtóbizottság előkésziti egy küldöttség összeállítását, mely 
az igazságügyminiszter ur elé járulva felkéri, hogy a törvényszéki orvosok 
helyzetének javítására irányuló és a multban felterjesztett memorandumot. 
figyelembe véve, ugyanabban érdemlegesen határozzon. A küldöttséget. 
esetleg a mai értekezletből kifolyólag lehetne összeállítani. 

Az indítvány egyhangulag el lett fogadva. 
Elnök: határozatilag kimondja, hogy : 
1. A benyujtott Minnich-féle memorandumot szorgalmazni kell; 
2. küldöttség menjen a miniszter urhoz, a melyet dr. Kenyeres 

Balázs egyetemi tanár vezessen; 
3. a megalakuló Országos Törvényszéki Orvosi Társulat a vándor

gyüléseknek mintegy izét képezze. 
Biringer inditványára dr. Fischer Jakab főorvos urat az értekezlet 

felkéri, hogy értekezletünk határozatáról tegyen jelentést a vándorgyűlés 
választmányának. 

Dr. Auszterweil László Dr. Moravcsik Ernő Emil 
jegyző. egyetemi tanár, udvari tanácsos, elnök. 
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A MEGNYITÓ ÉS BEZÁRÓ KÖZÜLÉS 
ALKALMÁVAL TARTOTT 

BESZÉDEK ÉS ELŐADÁSOK. 

• 



11 

1 

• 

GRÓF APPONYI ALBERT V. B. T. T. KÖZOKTATÁSÜGYI 
MINISZTER ELNÖKI MEGNYITÓ BESZÉDE 

Igen tisztelt hölgyeim és uraim! 
Nagy megtisztelésnek veszem, hogy a magyar orvosok és ter~észet

vizsgálók e vándorgyűlésének elnökévé választottak és üdvözlöm Onöket 
mélységes hódolattal a tudomány iránt általában, de különösen a tudo
mánynak itt képviselt ágai iránt. Nem mint szakférfiu jelenhetek meg e 
díszes körben, de mégis képviselek valamit, a mi jogczimet ad e · kitüntető 
helynek elfoglalására. Képviselem hivatalomnál és törekvéseimnél fogva a 
magyar kultura egyetemét és e kultura társadalmi és nemzeti feladatait. 
Midőn szakmáik valamely kitűnősége . helyett engem ültettek gyűlésük 
elnöki székébe, ezzel bizonyára hang"súlyozni akarták e sza~mák beillesz
kedését az egyetemes nemzeti kultarmunkába. (Ugy van!) Es én viszont, 
midőn választásukat hálával elfogadtam, hangsúlyozni akartam tudományos 
és gyakorl~ti munkájok értékét a nemzeti egész szempontjából. (Hosszas 
éljenzés) Igy jutott Saul a próféták, - a politikus a tudósok - 1özé. 
De nem jöttem önök közé mint heterngén elem. Nem csak azért merem 
számomra a homogenitást igénybe venni, mert ezek a vándorgyűlések 
a multban a szorosan vett szakbeli kérdéseken kívül a társadalmi, tör
ténelmi, közgazdasági, nevelésügyi kérdések egész sorozatát karolták fel 
és nemcsak azért, mert éppen annak a kormányzati ágnak vagyok ez 
időszerint hivatalos vezetője, mely a tudományos mnnka állami gondozá
sára is hivatva van, igénylem a lelki rokonságot, az együvé tartozást, hanem 
saját egyéni politikai hitvallásomnál fogva, mely fölötte áll a külső hely" 
zetek változó alakulásainak. A magyar nemzeti egyéniség önálló érvénye
sítése: ez ennek az én hitvallásomnak magva. (Élénk éljenzés.) Ámde ehhez 
kettő szükséges: a nemzeti jelleg és az emberi tartalom. A semminek~ 
vagy a kevésnek, vagy a selejtesnek, vagy a kikölcsönzöttnek nemzeti 
mázzal való bevonása még nem nemzeti egyéniség, legkevésbbé pedig öndlló 
nemzeti egyéniség és - ha így szabad mondanom - legeslegkevésbbé 
életképes nemzeti egyéniség. A mily féltékenyen kell őrködnünk nemzeti 
életünk külső függetlensége felett, ép oly erélyesen kell azt megtöltenünk 
életképes tartalommal, erkölcsi szilárdsággal mindenekelőtt, mely a tudásnál 
is többet ér, a tudás értékének előfeltétele; azután tudással, mely felemel, 
felfegyverez, minden egyébnek kivívására képesít, továbbá testi épséggel, 
egészséggel, erővel és gazdasági általános jóléttel, vagyonszerzési képes
séggel. Csak ha mindezeket ·összhangzóan odáig fejlesztettük, hogy az 
·emberiség közkincseit nem csupán fogyasztjuk, hanem gyarapítjuk is, hogy 
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az emberi nem valamit vesztene nemzeti egyéniségünk elenyésztésével: 
csak akkor biztositottuk nemzeti jövőnket, csak akkor nem kell félnünk a 
világtörténelem~ek ama könyörtelenségétől, melylyel elpusztit mindent, a 
mi fölösleges. (Eljenzés.) 

Ez, hölgyeim és uraim, a politika, a mint én azt felfogom és úgy 
hiszem, hogy ennek a politikának itt szóhoz lehet jutnia, .. mert kevés 
becsesebb munkatársakat ismerek, mint a milyenek épen Onök. Volna 
működésük tisztán és elvontan tudományos, minden látható és közvetlen 
vonatkozás nélkül a nemzeti életbel\,! még akkor is a mondottak szerint a 
nemzeti politika munkatársaiként üdvözölném Önöket. Mert nincs az a 
tudományos kutatás, melyről azt mondhatnók, hogy haszna nincs, még 
ha ezt a hasznot ma nem látjuk "is; különösen pedig a természet felkuta
tása, bármely ponton kezdjük azt, mulhatatlanul közelebb hoz az emberi 
nem egyik nagy i·endeltetésének teljesitéséhez, mely abból áll, hogy eszével 
az anyag félelmes erőit a maga uralmának alávesse s hogy hazánk részt 
vegyen az emberiség természetkutató munkájában, hogy ezen a téren is 
önálló tényezőként szerepeljen, hogy itt valamit teljesitsen, a minek elma
radása hiányként éreztetnék, ez hozzá tartozik világtörténelmi létfeltételeinek 
megszilárdítása nagy feladatához. De ha valahol, úgy itt a tompa érzék is 
kézzelfoghatónak tapasztalj a a tudomány és az élet összefüggését. A kik 
itt egybegyűltek, tovább viszik a természet törvényeinek ismereteit, kiter
jesztik az ember uralmát a természet erői felett, hogy ezt az öregbitett 
ismeretet és ezt a kiterjesztett uralmat felhasználják az emberi élet meg
hosszabbítására, megelőzvén és - há megelőzni nem sikerült - gyógyítván 
betegségét, elháritván a veszélyek mindenféle fajtáját, mely testi és lelki 
épség\ink ellen szüntelenül áskálódik. 

Onök tehát kétfélekép szolgálják a nemzetet: először azzal, hogy az 
emberiség ma már nehezen nélkülözné azt, a mivel a magyar természet
tudományi és 01·vosi kutatás az ő közkincsét gazdagította és gazdagítja. 
Elég e tekintetben a Semmelweisz szoborra utalnom, melyet az egész művelt 
világ orvosai emeltek egy uttörő magyar orvostudósnak, - elég saját 
egyéni tapasztalásomra hivatkoznom, mint a ki a földmérők nemzetközi 
szövetségének kérésére támogatom egy köztünk ~lő magyar tudósnak, 
Eötvös Lóránd bárónak korszakalkotó kutatásait. (Eljenzés.) De szolgálják 
az e gyűlésen képviselt szakmák művelői egész közvetlenül a nemzet fenn
tartását, megerősödését, fiainak, leányainak, szóval a nemzeti testnek 
fenntartása, erősebbé tétele által. Prius est vivere, deinde philosophari, így 
szól egy régi közmondás, a melynek axiomatikus igazsága szembeszökő. 
Nos, tehát a pri~s-t, a primum-ot, a mi nélkül a többi nem is képzel
hető, szolgálják Onök tudásukkal és azzal az önfeláldozó munkával, mely 
e tudásnak az életbe átültetéséhez szükséges. Igenis, önfeláldozó munkával, 
melynek rugója a szeretet! S ha ebben a társaságban, abban a munkában, 
melyet ez a társaság képvisel, az elmélet, a mint mondom, szembeszökőleg 
egyesül a gyakorlattal, ha ebből az egyesülésből jogczimet vonhatnak le 
~ülönös figyelembevételre és megbecsülésre, úgy legmagasabban az emeli 
Onöket, hogy a kapocs, a mely elméleti kutatásaikat gyakorlati működé
sükkel · összeköti, a legmagasztosabb · emberi érzés, a legszükségesebb erény: 
a szeretet. 

Szeretet minden egyes ember iránt, a kit gondozás alá vesznek, már 
születése előtt, egészen a sirjáig; szeretet a látatlan, egyénileg nem 

61 

ismert embersokaság iránt, melynek megteremtik a testi és lelki épség 
feltételeit; szeretet e haza és e nemzet iránt, melynek erejét fenntartj,ák 
és fokozzák. A szeretet e melege nélkül meddő maradna tudományuk. Esz 
és sziv együttműködése e~eli azt magosra, teszi áldásossá nemünkre, 
fajunkra, hazánkra nézve. (Elénk éljenzés.) 

Azzal a forró óhajjal, hogy ez a találkozásuk mértföld-jelző legyen 
a magyar természet- és orvostudomány haladásában, áldásainak terjedé· 
sében, a gyűlést megnyitottnak nyilvánitom. (Hosszas élénk éljenzés 
és taps. ) 

2. 

TITKÁRI JELENTÉS. 

El őterjesztette: Ke1·ekes Pál dr., a központi választmány titkára. 

Tisztelt Nagygyűlés! A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók másod
ízben gyülnek össze e régi koronázó város vendégszerető falai közö~t. 
1865-ben jártunk itt először. Az volt „a XI-ik vándorgyűlés - ma pedig 
a XXXIV-iket nyitotta meg elnökünk 0 Nagyméltósága. 

Negyvenket év nagy idő. Az első gyülés eseményeinek képe még 
talán azok emlékezetében is elhalványodott akik abban részt vettek, ill ő 
nek tartom hát, hogy ezen, egyik legfényesebb vándorgyülésünk emlékét -
legalább rövid vonásokban felfrissítsem. 

A nagygyűlés elnökségét a tudomány és zenekedvelő, bőkezű főur: 
gróf Ziehy Károly vállalta el, ki azzal tette emlékezetessé elnökségét, 
hogy Pozsony város és környékének, a legkiválóbb szaktu~ósok _által meg
írt monografiáját saját költségén kinyomatta s ezzel szegenyes irodalmun
kat egy még ma is értékkel biró természettudományi munkával tette gaz-
dagabbá. . 

A gyűlés alelnöke az orvosi karnak tudásra, értelemre, Jellemre egy
aránt legkiválóbbja, karunk büszkesége: dr. Balassa János, a sebészet 
méltán nagyhirü professora volt. 

De nem felejtkezhetem meg különösen a vándorgyűlés titkárairól, 
mert ezek egyike dr. Kanka Károly, volt állami kórházi igazgató és orszá
gos szemész, orvossá avatásának l\O éves jubileumát i~ jó .. e~.észségben 
elérvén, testi és szellemi erőnek teljes birtokában ma is koztunk foglal 
helyet s a Pozsonyi Orvos-Természettudományi Egylet mai, jubiláris disz
gyülésén tartandó megnyitójával részt is vesz ezen vándorgyűlés munkál
kodásában. 

A másik titkári állást nem kisebb ember, mint Pozsony város és 
hazánk tudományos életének egyik büszkesége: Rómer Floris töltötte be. 

Jól eső elfogódással nézzük Pozsony város müvelt polgárságának 
a város szülötteivel szemben tanusitott megható ragaszkodását és szere
tet ét, midőn zajtalan, de annál melegebb - mondhatnám családi ünnep-
lés keretében nagy fiainak emlékét egymásután megörökiti. . 

Ma mi is egy ilyen családi ünnep részesei leszünk. Rómer Flons 
érczalakját, mint a törhetetlen hazafiság, a tudományszeretet és a fárad
ha tatlan munkásság hármas erényének örök tanuságát csak az imént vette 
át szeretetteljes gondozásába a város polgársága és ezen második vándor -
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gyűlés csak elmulaszthatatlan hálás kötelességet teljesit, midőn néhány 
szál virágot áldoz egykori titkára és sok éveken át buzgó lelkes tagja 
emlékének. 

Boldog város, maly sohasem fogy ki a közérdekért lelkesedő s mun
kálkodásukkal az egész országnak diszére váló férfiakból - de még bol
dogabb, hogy magasfokon álló műveltségével és kulturális intézményeinek 
segítségével nevelni is tud ily férfiakat. 

A dicsőséges mult emlékeitől bucsuzva szükségesnek tartom még 
megemlíteni, hogy midőn az elmult szegedi nagygyűlés Miskolcz város 
szives meghívásával szemben Pozsony város hívószavának engedett, tette 
ezt nemcsak azért, mert egy emberöl.tőt meghaladó idő után ismét vágyott 
e város falai közzé, melynek kegyelettel gondozott évezredes történeti emlé
keit a haladó kor modern intézményei teszik még értékesebbé - de elfo
gadta ezen meghi vást másodsorban azért, hogy jelen lehessen egy testvér 
egyesület a «Pozsonyi Orvos-Természettudományi Egylet 50 éves fennállá
sának ünneplésén. Ez az egyesület ma tesz tanubizonyságot arról, hogy 
az idők mulása nem mindig egyértelmű a hanyatlással, a vénüléssel s 
egy tudományos egyesület életében a hosszu kor éppen a folytonos hala
dás, az élénkség és a munkabírás jele s mi széles e hazának tudomány
kedvelői ide vándoroltunk, mert osztozni kivántunk a Pozsonyi Orvos
Természettudományi Egylet örömében. 

Ezek után áttérve tulajdonképen való feladatomra, a központi választ
mánynak a szegedi vándorgyűlés óta kifejtett tevékenységét a következők
ben van szerencsém vázolni: 

Az elmult 2 évnek legfontosabb eseménye s legtöbb időt is vett 
igénybe, a szegedi vándorgyűlés 26 ívre terjedő <1Munkálatainab össze
állítása, melynek szerkesztését a központi választmány megbízásából 
dr. Prochnov József, Biró Lajos és Csiki Ernő a tagok legnagyobb meg
elégedés~re teljesítették s nem az ő buzgólkodásukon és szorgalmukon, de 
a közbejött R nagyobbrészt nyomda technikai nehézségeken mult, hogy 
.ezen értékes kiadványunk csak Hl06. év elején kerülhetett ki a sajtó a.lól. 

A szegedi nagygyűlés óta eltelt 2 év alatt tartott 5 választmányi 
ülésen, melyeken a választmány meghívása folytán több izben Brolly Tiva
dar kir. tanácsos, Pozsony város polgármestere és dr. Fischer Jakab áll. 
kórh. főorvos is. részt vettek, eleget tettünk a szegedi vándorgyüléstől 
nyert azon megb1zatásunknak, hogy a pozsonyi vándorgyűlést előkészitsük, 
annak tisztikarát megválasszuk s ft nagygyűlés programját megállapítsuk. 

A «Kovács József» előadás tartására egyhangulag nagy mesterünk· 
nek életében is hozzá legközelebb álló tudós tanitványát, dr. Schii.chter 
Miksát, kértük fel ki e megbízatást a legnagyobb készséggel el is fogadta. 

Az elmult 2 év eseményei közül meg kell még említenem, hogy 
.a központi választmány tisztikarának egy része - az elnök és az egyik 
titkár megbízatása lejárván - ujabb választás alá esett. Elnökké egy
hangulag ujból dr. Chyzer Kornél eddigi s ezután is nélkülözhetetlen 
elnökünk választatott · meg, dr. Prochnov József titkár azonban - bár 
intézményünk iránt tanusitott lelkesedése változatlan maradt - hivatásá
val járó másnemű elfoglaltsága miatt a titkári teendők további vezetésére 
nem volt rábírható. 

Legyen szabad itt egy perczre megállnom s a központi választmány 
.nevében elbucsuzni dr. Prochnov József titkártól, ki 13 éven keresztül és 
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4 ülésszak alatt a legnagyobb buzgósággal, példátlan pontossággal végezte 
ugy a központi választmány ügyeit, de különösen a nagygyűlések alkal
~ával felhalmozódott tengernyi teendőit s e mellett szeretetreméltó, nyá
Jas nyugodtságával a tagok - sokszor türelmetlen igényeit is - min
denki megelégedésére s mindig ki tudta elégiteni. 

Midőn az ő leköszönésével valóban megüresedett helyét a központi 
választmány megtisztelő bizalmából ez alkalommal, a nagygyűlés előtt 
elős_z~r van szerencsém elfoglalni, nemcsak azt tudom és érzem, hogy 
eddigi munkálkodásommal ezen megtisztelő kitüntetést ki nem érdemel
hettem, de tudatában vagyok annak is, hogy ő utána nehéz lesz ezen 
hivatalt közmegelégedésre betöltenem, miért is - különösen a régibb 
elkényeztetett tagok szíves elnézését kell kérnem a magam számára. 

Szomoru kötelességet is kell még teljesítenem. - Az elmult 2 év 
alatt a halál is aratott köztünk és soraink ujból megritkultak. Akik gyak
rabban megfordultak vándorgyüléseinken talán észre is vették, hogy két 
megszokott tagtársunk: György Aladár és dr. Hőgyes Endre elmaradtak 
tőlünk. 

Először 

György Aladár 

hagyott itt bennünket. 1906. január 16-án halt meg. Külsőségekkel nem 
sokat törödő, egyszerű alakja, örökké mosolygó, közeledésre biztató okos 
szeme többé nem köszönt vidám nyajassággal felénk. Minden udvarias
kodás nélkül való, kedves, természetesmodora a legzárkozottabb tagok 
rideg tartózkodását is lefegyverezte s szerénysége daczára már első talál
kozásra mindenki régi ismerősének tekintette. 

De az is volt, régi ismerős. Már az első pozsonyi vándorgyűlésen 
is részt vett. Tanulónak van bejegyezve, kinek szaktárgya: a füvészet. 
A XX-ik vándorgyűlés óta pedig egyről sem hiányzott s 1886 óta - tehát 
20 éven át a választmánynak is tagja volt és összesen 16 vándorgyűlésen 
vett részt. 1844-ben született s így összesen csak 62 évet élt, de - a 
gyermekkort leszámítva - szakadatlan munkában. Tanulmányainak bevégezte 
után több évet töltött külföldön s alig van tudományág mely ne érdekelte 
volna s melylyel nem foglalkozott volna, innen származott sokoldalu művelt
sége. Haza kerülvén az irodalomnak szentelte a tanulás és olvasásból fenn
maradt minden szabad idejét. Irt politikai, szépirodalmi és szaklapokba. Müvé
·szet, művelődéstörténet, socialismus, földrajz, statistika, nevelésügy voltak ked
vencz tárgyai s. czikkei és önálló munkái egy egész könyvtárt tennének ki. Leg
utó_bbi időkben a nőnevelés és a nők társadalmi helyzetének javitása kötötte le 
legjobban figyelmét, de kedvencz tárg_ya és foglalkozása mégis a kisded
nevel~s és óvónőképús volt s ezen ügynek szolgálatában tevékenysége 
nem ISmert határt. Az óvónők atyjuknak tekintették s egymást közt nem 
is hívták másként mint (<György atyusnaku, Szeretetüket és hálás ragasz
kodásukat mi sem bizonyitbatja ékesebben, mint az, hogy halála után 
néhány hónappal már diszes síremléket állitottak neki, még pedig nem 
lármás felhívásokkal telt országos gyűjtés utján, de saját, nagyon is keser
vese~ megkeresett fllléreikből. Tagja volt a Petőfi társaságnak, a Törté
nelmi, a Földrajzi Társaságnak és valamennyi óvónői és tanítói egyesület
nek, melyek nagyrésze -- mint a Dorottya-, Lujza-, Klotild-egylet, Klotild
:Szeretetház, Tanitónők-Otthona és még több más egylet jó részben az ő 
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fáradhatatlan tevékenységének és agitatiójának ~öszöni ~é~_ezését. Barát~í 
mé ma is siratják, ellensége pedig nem marad~ es ~z .az o onzetlen becsu-
1 tg unkában eltöltött életének legékesebb bizonyiteka. 
e es fciőrendben György Aladárt temettük el előbb, de 

dr. Hőgyes Endre 

előbb halt meg a tudomány és a mi számunkra. A mit 1906. szepte~
ber 8-án a sirig kikisértünk, az már c_sa~ a P?r é~- ha~u vo~t. Haldoklasa 
már 1904-ben kezdődött s tanitványa1 es a kik kozel~ben elt~k, -~~g~dva 
tapasztalták munkás agyának kifáradását, erős akaratanak gyonguleset s 
tudós szellemének elborulását. . . . . . 

1 
tt 

Hőgyes Endre 1847-ben született s igy ahg elt 59 evet~ s bar eza a. 
i en sokat dolgozott, csak sajnálni lehet, hogy a ~oll k!eset~ m~n_kas 
k~zéböl. Már orvosnövendék korában kitü~t s~orga~~aval es ~itartas~~al 

·· · 11' dolgozatai révén több kitüntetés es palyadiJ ban volt resze. M1ota 
s ona o 1 k ··1t t""bb · egye orvosnövendéknek beiratkozott, tulajdonképen e sem er~ ~ e az . -
temről, mert tanulmányai bevége~te után nyomban tanarseged lett s 4 e~ 
mulva Kolozsvártt már tanszéket is kapott, honnan 1883-ban a bud_apest1 
egyetem általános kór- és gyógytani tanszé~ére hivatott meg. A. ki ne~ . 
ismerte, külső megjelenése és kissé egyhangu, vontatott, hal_k beszede utan 
kényelemkereső, nyugalmat kedvelő egyénnek tarthatta, pedig sohas_ei;n volt 
az. Kolozsvártt ép ugy mint Budapesten fáradhatatlan }o.~t t~mtas_bai:, 
a munkálkodásban s a tanártestület és az egyet.e~ belso. ugyei~ek. mt~-

, 'b is ő volt a legtevékenyebb. E mellett ra ert buvarkodm, v1zs~a-
zese en d ··1r ··1· és irt lódni, szaklapot szerkeszteni, ott volt min en e~_yesu e 1 g~u ~~en .. 
nemcsak kisebb munkákat és referatum~kat, de kote!ekr_e .te~Jed~ s a kul
föld előtt sem értéktelen műveket. Daczara, hogy ~lo~das~ t~rgyat nagyon 
szerette s azt folyton előbbre vinni igyekezett - mm~1g k1 v~gyott a labo
ratoriumból s a sebészetet kivéve alig van az orvosi tudomanY:nak olyan 
á a, melyben ne dolgozott volna. Mind?nhez yo~t kedve ~ ~ mihez ked_ve 
glt . kitartása és türelme is volt hozza. Egy idoben valosagos harczo_l,at 

V? 'tt hogy a beteg ágynál is dolgozhasson és kisérletezhessen. Legtobb 
vivo • · " 'lt 1 l 't "t tt és beren sikert ért el a veszettség gyógyítása teren s az o _a a a . e e~1 ~ . , , , -
dezett mintaszerű budapesti intézetben meghonos1t~tt UJ ol:as1 ~lJarasa~.al 
méltán kiérdemelte a magyar Pasteur nevet. Ebbeh munkalk?da~a a _kul
föld előtt is ismertté tette nevét s Nothnagel . nagy bel~yogyaszatan:i-~ 
a veszettségről szóló részét is ő irta m_eg eg! t?rJed_elmes kotetben; Tan~n 
pályáján része volt nemcsak abban, a ~mt tamtvan~a1.~a~ ~zeretete es tai:a:
társainak bizalma és elismerése nyuJthat, de mukod~set az ?~~lkodo is 
:fi elemre méltatta, midőn királyi kitüntetésben részes1tett~, kesobb pe~1g 
a ~iniszteri tanácsosi czimmel is kitüntette. Ren~es .tag_!a volt az _Aka
démiának, legtevékenY.~bb tagja a Természettudo~a:nyi Tarsulati:ak es az 
0 ··1 t k O alakitotta meg a Kolozsvan orvos-termeszettudo-rvos-egyesu e ne . V · d ·· 1 · 
mányi társulatot, s az utolsó években buzgón láto~atta ~ an ~rgyu e-

k t · A XXXI-ik bártfai vándorgyüléskor lett tagja a va~asztmanynak, 
~e s~rs1skérlelhetetlensége miatt azonban csak 2 ülésszakon viselhette ezen 

tiszte~őgyes Endre is, György Aladár is maradandó nyom.o~ hagytak haza~ 
tudományosságunk történetében s igy csak önmagunk irant tartozando 
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kötelességet teljesitünk, midőn emléküket ezen vándorgyülésünk alkalmá
~ól kiadandó <1Munkálatok» lapjain s a választmányi ülésekről felvett. 
Jegyzőkönyvekben is megörökítettük. 

Tisztelt N agygyülés ! Végére értem immár a két év eseményeiről be
számoló jelentésemnek, de mielőtt munkába fognánk, legyen szabad még 
néhány szóval felujitani, hogy a mi vándorgyüléseinknek nemcs·ak a tudo
mányok művelése és a tudományos ismeretek terjesztése és népszerüsitése 
a czélja, de mint nagynevű elődeink, Bugát Pál és Bene Ferencz mondot
ták, hazánk megismerése - tehát a tanulás az okulás is. És mi ma olyan 
városban vagyunk, ahol valóban tanulhatunk is. :Figyelemre méltatva e 
város önerejéből létesített kulturalis, socialis és humanitarius intézményeit 
tanuljuk el, hogy mire képes egy értelmesen vezetett város valóban művelt 
polgársága és ezzel tegyünk bizonyságot arról is, hogy megérdemeltük e 
nemes város vendégszeretetét. 

3. 

HALADÁS ÉS CONSERVATIVISMUS AZ ORVOSTUDOMÁNYBAN 

«Kovács József-előadás•. 

Dr. SCHACHTER MIKSA egyetemi magántanártól. 

Nyár derekán volt. Tíz éve ép most múlt, hogy egy te3ti és szellemi 
erőre egyaránt nagy férfiú és orvos betegágynak dűlve szenvedte végig a 
kínokat, melyeknek 38 évi orvosi pályáján oly gyakran volt szemlélője és 
segítője. Csakhogy az ő kínjai még nagyobbak voltak. Nem enyhíthette 
azokat a remény. Ismerte bajának természetét és művészetének termé
szetszabta határait. <cA végnek kezdete11, így értette azt · ő, így mondta. 
nyugodt megadással tanítványának, kinek kezébe csak azért adta a kést, 
hogy legalább pillanatnyi enyhülést szerezzen. <cSem gyógyulásról, sem 
javulásról nem lehet szó - mondá - csak a fájdalom csökkentéséről. Tehát 
csak gyorsan, egy mély metszéssel.>> Így intézkedett. És midőn néhány 
nap mulva ismételni kellett a metszést, mélyíteni kellett a sebet, ugyan
olyan nyugodtan de határozottan kivánta az . altatást, mely pedig az ő 
állapotát tekintve, kétszeresen veszélyes volt. «A műtéttől nem életmentést, 
de némi fájdalom-csillapítást várok, - oktalan volna e csillapodást még 
nagyobb fájdalmak árán szerezni. A narcosis veszélyét ismerem, engem 
nem riaszt.» Ily tiszta látással, határozott logikával szemben banális lett 
volna minden vigasztalás. Némán engedelmeskedtünk, mint a hogy meg
szoktuk, midőn köztünk élve és velünk dolgozva, mint erős mesterünk rövid. 
okos parancsával irányította gondolatainkat és kezeinket. 

Pedig nekünk magunknak is fájt a seb, melyet tanárunkon ejtettünk. 
Az orvos tmgikuma, ki reménytelenül és tehetetlenül áll azok betegágyánál 
kiknek életét leginkább szeretné megmenteni. És ilyenkor legmélyebbe~ 
vésődik kedélyünkbe annak a beismerésnek fulánkja: mily csekély a mi 
tudásunk a természet nagy törvényeivel szemben, melyek a betegségeket 
és az enyészetet is szabályozzák. Nem volt és nem lehetett az máskép ez 
esetben sem és valóban igaza volt ö~.eg mesterünknek: a végnek kezdetét 
nemsokára követte a teljes befejezés. 0, a kit még csak rövid idő előtt sok 

Vándorgyülés munkálatai. 5 
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, ll' f, ·fi, k ismertek, majdnem hirtelen 
-0ldalról támado~t, ~a:i;czba~ a ~, :r uf~szott, hogy az örök álom, mely 
elcsendesedett es bekere ter~. Solt 'bgy . oly éles látású szemekre borult, 

, ' sak nemreg o Y e er es · · l · most mar a meg c . , " maradvanya1va m-
még emlékét is elborítja é~ s~ervet~ten~~t ~sn:~;;l~elik Hisz őt magát is 
geniumának, tudásá~ak, .. t~tt~me eme ezeé e én az ókori . nagy pessimista 
életének tapasztalata_i-, kulonos~n „ ~~1~ak :tt~k ' ki már több mint kétezer 
írónak, a~ Eclesiastikusnak :.roJev; é~v a baigának emléke egyaránt nem 
év előtt hudette„ .~ogl d« a t fo lcs;éesbe merít haj ! a bölcs és a balga egy-
tart örökké, az ido mm en e e ' . 
aránt ;negh~l~ak 1> • d , elynek ő szolgálatában állott és mely 

Es meg1s az a tu omany, m" k i·s maradanilóságát hirdeti, meg-
k hanem az erone · . . · d . 

nemcsak az anlagna ' ar orvosok és természetv1zsgalók ~an ?I -
czáfolta e pess1m1~must. A .magy d százail óta ápolja és terJeszti e 
gyűlése, mely maJdnem h_aromne~ye. el nek az elhúnyt nagy orvos 
hazában a termész~tn.ek is;netretet es tma' rs!lat melvnek létéért és fenn-

k , ·, k y reszet szan a, ez a ' ·' · d" k mun aJana eg.. . .k . 1 k" dött nem engedte hogy betelJese Je a 
tartásáért ő soka1g es s1 erre i:z k emléke is a 'balgákéval együvé ke
szomorú jóslat és ennek . a .nagy e:~e vert ki a gyep Kovács József 
veredj ék, a sz~r~e semm1segb~~oso~gésnt:1:1mészetvizsgálók trencséni vándor
sírhalman, m~don a magy~r„o 'ndi friss virágot ültet reá, mely kedves~b
gyűlése elhatarozta, hogy elo., f 1 k 5 érez hirdesse a jövő nemzedek
ben és tanulságo~abban :nm \ef bev:g~ ará'.nt az igazért küzdő és úgy
nek egy a ~.udomanyban les, azt: f. ·fiú e~lékét. E derék czélt szolgálták 
szólván e ku~dele~ben e„ver~e ki) e:Uel eket tíz év óta e vándorgyűléseken 
azok a <1Kovacs J~zsef eload~so k t . y kiváló férfiak tartottak és ennek a 
az orvosi és termeszettudomanyo . eren "l 'sek vezető férfiai ma reám. 
feladatnak teljesít.ését bí~ttk ~"van~~~~~l:st mint inkább a kedély mo
Nyilván nem annyira a ?1er ege.~„me m tudo~ányunk valamely nagyhírű és 
mentumát juttatták érve!lyre, m1 on ne k a· 111'tottak sorba kinek leg-

, · l" ' t hanem csa engem ' 
nagyt~hetségű kepv1se o)e . k'tartó tanítványa volt a mesternek és kit .ép 
főbb erdeme az, hogy h.ivenl 'k1 . . daz mi ez alkalomhoz és ez emlek-

. ·t a tíz éves fordulo em e e, es mm ' 
ezer . "d'k 'l bben hatnak és ihletnek meg. . , 
hez fúzo i -, me ye . d" decennium eseményei és tapasztalatai va-

Valóban ma, mi on ~g,Y, . tetteinek közvetlen megfigyelésétől, 
lasztanak el tanító~ o~tata~f.~ol esd' amája húsban vérben megtestesült 
úgy áll előttem alakJ a mmt , e 0 p:r\ 

1f " kŰzdelmén~k : a haladás és a 
példája hivatásunk,„ tudomhan~u~ k e o~ot a kire :fiatal sebész korában kór-

t . · unetlen a1 czana · , · t t · conserva iv1smus sz b ' . t ttól tartottak hogy - mm re-
házi osztályt a~ért haboztak iz~~· .~e; e~álni az egész 'szenvedő ember~s~
fásan emlegetm szokta -:- meg ·1!J p al vádolták hogy nem haszna.lJa 
get, haladott korában ~geszen nyi :.~ a:beriség érd~kében. Igaz, ha más 
eléggé az istenadta kest ~, szenve ois e n u odhatnánk e változásban. Az 
térről vesszü~. ~z ~nalogiat: d~:ár hal~d~kból idővel a higgadt, hab?z~, 
eget ostromlo ifJakbol, a fon a a t eramentumot lohasztja, mérsekh, 
sőt maradi status-fé.r~ak leszne: l; at ~mp szervezetnek hanyatló ereje és 

't' k . al Jaró tapaszua a es a . d , ban tomp1 ~a a orr . . , k. 1 "k hogy az orvosi tu omany 
természetes involut1óJa. De 1:1gy . epzlet~? a'k helye nincs hogy itt nem 

. k ·1 tban ily invo u ion ' < •• t . ' és az orvosi gya or a, . h 1 d, t hogy itt csak előre kell torte m es 
lehet és nem szabad fekezm, a ka :,ts '6 kerékkötő conservativismusnak. 
semmi jogosultsága a habozo, a a a yoz ' 
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Sajnos e téren is sok bajnak és félreértésnek forrásai: a jelszavak. 
A haladás alatt mindig a jó czél felé közeledést kellene értenünk, pedig 
általában, nem a jobb, hanem többnyire csak az újabb megy haladás
számba. Es ezzel a fogalom-összetévesztéssel szemben valóságos szerencse, 
hogy a conservativismus az orvosi tudományban és ennek gyakorlatában 
nem a maradiságot, hanem a szervezet épségének conserválására irányúló 
törekvést jelenti. Igaz, hogy a minden újat nyomban felkaroló, minden 
új elméletért és orvosságért rajongó orvost ő maga és hívei haladónak 
szeretnek nevezni; de <tconservativl) orvosnak a szó igaz értelmében azt 
tekintik, ki minden körülmények között minél többet óhajt betegének 
épségéből megóvni. Az orvosi tudományban és az orvosi hivatás terén 
a haladás nem ellentéte a conservativismusnak, hanem igen gyakran 
leghatalmasabb eszköze. Ellentét csak ott vetődik föl, a hol a haladás a 
radicalismusba csap át. 

Ha tudományunk új módszereket talál arra, hogy a gümős cson
tokat és izületeket a végtagrészek megcsonkítása. nélkül, véres beavatko
zások mellőzésével gyógyíthassuk meg, úgy ez a haladás a conservativ 
orvoslás szolgálatában áll. Ha azonban a haladás nevében valami bajnak 
megszüntetésére drastikus beavatkozást ajánlanak, ha például a várakozó és 
belső kezeléssel is gyógyítható bélbaj ellen a gyors hasmetszést ajánljuk 
és végezzük, úgy ezzel a radicalismussal szemben áll, mint küzdő elv áll 
szemben a conservativ irány. Ha a csecsemők emésztési zavarai ellen, 
melyek az egy éven aluli gyermekek óriási halálozásának és így úgyszól
ván az emberiség állandó megtizedelésének főokai, ha ezen baj ellen a 
haladó tudomány észszerűbb táplálást, a csecsemők tisztaságának fokozot
tabb gondozását ajánlja, úgy ez a haladás a legconservativebb orvosi 
irányt szolgálja. De ha a gyermek sírásának engedő szülőt vagy dajkát 
az által akarja a sűrűbb és így kártékony etetéstől elszoktatni, hogy a 
csecsemőt chloráUal elbódítja és így nyomja el a sírását, - ha mint azt 
Kovács tanár az ő egyenes és igaz dialektusában mondaná : a szülők 
ostobaságát a csecsemő megmérgezésével akarjuk kúrálni, - úgy ezzel 
a haladásnak mondott iránynyal harczra kél a conservati vismus . 

Nincs máskép, mint a jelszavak legnagyobb csataterén : a politikában. 
Mint ahogy a liberalismus jelszava alatt nem ritkán már a legfanatikusabb 
türelmetlenség és a conservativismus jelszava alatt a legféktelenebb anarchia 
terpeszkedtek, úgy az orvosi tudományban is a haladás gyakran csak a 
régihez való visszatérés, mint a hogy egy franczia orvos találóan fejezte 
ki: souvent il n'y a de nouveau que ce qui a vieilli, - hogy gyakran nincs 
egyéb új, mint a mi már régi lett, és viszont a conservativismus az, mely 
az állandó változást, a folytonos ingadozást és hátrafelé haladást is meg
akadályozza, mely útját akarja állni annak, hogy, mint egy kiváló párisi 
belgyógyász, Germain-Sée nemrég mondá: «Le medecin est un homme qui 
change souvent d'idées fixes!) •hogy az orvos olyan embernek mutatkozzék, 
ki gya}rran változtatja tudományos meggyőződésnek mondott rögeszméit. 

Es fontos a jelszavak zűrzavarában való eligazodás, az orvosnak és 
az orvosi tudományra szornló beteg embernek szempontjából egyaránt. 
Ha ezelőtt 25 évvel azt hirdettük, hogy a sebre alkalmazott carbol a leg
hatásosabb mentőszer a fertőzés ellen és ha ma azt hirdetjük, hogy a 
sebekre nagy buzgósággal reárakott mégoly gyenge carbolborogatások is 
veszedelmesek, mert üszkösödést okozhatnak, úgy ez a változása az orvosi 
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, , , az orvosok dolga, hanem azé a nagy közön -
tudomány tetelenek nem csupai;i , . b lt % éven át népszerüsí-

, , . 1 k emében h1teben m1 a car o ..,, . .. k 
sege is, me ynel szk h"t 'b .:1 a t további huszonöt év alatt is ahg lesz un 
tettük és a me yne 1 e o z 
képesek kiirtani. d , , a kevésbbé tudományos irodalom utján fel-

Ha ma a tu omanyos es . 11 . , etho-
biztatjuk embertársainkat v~ame~et~od~~~:-~u~o:s1:él;ei~~i n~~g~%zzük 
dusra és holnap meg enne .. a h ma bizon os bacillusok veszedelmes
eléggé ~ang?_~an .figheimezte:~; a amegijesztetf embereket ezen bacilluso~ 
ségét hirdetJuk es o nap „ . • ez nem csupán az orvosi 
ártalmatlanságáról iparkodunk meggkyoz:i1 -emugyorvosok állandó nyugtalaní-

, k · d · sa de az orvoso es n 1 k 
nezete m~a oza. ' , t 1 ' lt t a klassikus satyra-írónak, Juvena na „ 
tása és majdnem, iga~~~fo sz? ~~n;nyal hirdette : ulnnumerabiles morbos 
ki már kétez~r ev e o maro .; a betegségek szertelen nagy számát cso
miraris? Medicos numera„ - a 

, k · láld mea az orvosokat. 
dalod,Mcsat h1· sa· zbaam indokol]. ;k a tudomány haladásával azt, hogyl dttegtn~p 

er . . , , lt k mert a gyu a eru -, 1 d · t hideggel és Jeggel azert orvoso u , , 1 meg a gyu a as . , , lt ·t i ma meg azert orvoso -
letről a vért akartuk m~nél m~a?b tavo ~I aa~ért a yuladt területre akar
juk meleggel, köpüvel, erle~zontassa~, me~ orvos el~tt egyaránt gyanússá 
juk minél ink~bb , odaterel~1.k: ó~~~t~k esei°:zon régi igazság elől, hogy az új 
válik e haladas es nem zar , . , k . 

, k · · ek de talan a JOna - is. , , 
ellens~ge ~emcsa a regm , . t d mányos t ételek ú. n. haladasaban 

Es teny hogy az orvosi u 0 . · k .. ··k gondolko· ' , . d , b f l:vásolJa a nem orvosi oro 
mutatkozó állando mg.a ozas e 'ko ·. sok naay vándorgyűlésén elhang-

, , . E , tavaszan az amen a1 orvo " " ·1 · t h dasat is. z e~ , b . , t a bír az egész ujságtermelo vi ago ' ogy 
zott egy előadas kapcsan .eJa~ ~ tüdővészesek gyors elpusztítását nagy 
egy kiváló orvos a r~i;ieny e ~n e be űlt orvosok ezen aján-
morphium·dosisokkal aJanlot~a es hogy az 1 ~Ivo!y lap dicsérendő buzgó-
latot nagy tetszéssel foga_~tak. Edgyl angok , kiderült hogy ebből az 

ára J art a o ogna es , , , b , 1 
sággal gy?rs~:i :iyo~ , be űlt orvosok ujjongó hozzájárul~sa o. 
emberölési aJa~lasbol es azl egy €?Ylap ezt megállapítva még azt Jegyzi 

t " az Az ango orvosi . , · · ·s egy be u sem ig . . . 1 k, telen dolog mit az ujsag1ro e 
· l 't z1k mncs o Y ep ' , · 

meg, .h~g!. <'.ugy a s h" ' ha orvosokról állítják». E tanulsag igaz -
olvasokozonseg el ne , mn~, , ot Mert nem tagadható az sem, h?gy 
de tartalmazza az egesz ~ga~sag . , van azoknak is kik e tudomany 
az or~o~i tudom~ny ily b1te~e~enb::::1:ek és írnak, és' kiknek majdnem 
haladasanak neveben oly so. ~ ti. ·a eredményezi azt, hogy az a 
beteges, az elmét megbetegito sugges . OJ t domány részéről oly haladást, 
közönség, mely képesnek ta~t az orv.?:taít~ roe az emberek életét, más
hogy az szándékosan morphm~mal ro, t "nd~nféle lehetetlen vállalko· 
felől mintegy biztatja az orv?si _tu oftan? t:\Ja ha nem is az élet meg-
zásra és a legképtelenebbet is igazo nha bb, 't''sa't i"ge'rí 

k Ó 'k" aló meg ossl?ia 1 .a · . 
mentését, hanem csa . ra ig ~ , le elintézett ügy és kérdés nmc.s, 

Igaz hoay az orvosi tudomanyban veg , gt s abad hogy a baladas 
• "· · 1 h t De azer nem z • ú. n. res judic~ta nem _is e e . . , . , ule ro res n'est qu'un se~pei;it 

módJ·a beigazolja Cabanes sententiaJat, h 1 daps ~lyan kigyó mely mmdig 
. d 1 _ hogy ez a a a ' . k 

qu1 se mor a queue„ . t domány haladása az orvoso 
. , 'b h ·8 hogy az orvosi u .. 11 b a saJat teste e arap, e 'k h a rna okvetlenul meg ke ogy 

előtt is csak olyannak mutatkozze ' ogy 
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hazudtolja a tegnapot, és a holnap megjelenő orvosi tudományos mun
kát holnapután már az antiquarius se merje elhelyezni kirakatába. 

És a haladás ily kül~őségekben mutatkozó túlzása mellett mégis az 
a különös kapcsolódás, majdnem azt mondhatnók, hogy kaczérkodás a 
multtal ! 

Minden alkalommal azt halljuk és azt olvassuk, azt tanítják és azt 
tanuljuk, hogy az igazi orvosi tudomány szelleme, ennek a tudománynak 
igazi, egyedül helyes alkalmazása az, melyet Hippocrates, a nagy görög 
iskola mestere már Krisztus előtt négyszáz évvel tanított. Voltak azóta is 
nagy orvosok, de nagyok épen azért voltak, mert a nagy görög szelleme 
hatotta át munkásságukat. Pedig Hippocratesnek tanításai között foglal
tatik ez a tétel is: A ki új utat keres, vagy azt hiszi, hogy újat talált, az 
vagy csaló vagy megcsalt. Tehát ezt a tanácsát is kövessük-e? Hisz ez 
minden haladásnak örök akadálya volna; pedig a legmodernebb, leg
haladottabb orvosi tudomány azt követeli, hogy hippocratesi alapon álljunk. 

De nem ez a tiltakozás új út keresése ellen az alap, hanem a hip
pocratesi iskola azon tanítása, hogy tudásunkat a természet ismeretére ala
pítsuk, hogy ne parancsolni akarjunk, hanem engedelmeskedni tanuljunk 
a természetnek, az a mit Verulami Bacon igy foglalt össze, matura non nisi 
parendo vincitur», hogy csak törvényeinek engedelmeskedve válunk a 
természet uraivá. Minden igaz haladásnak ez" volt az iránya Hippocrates óta. 

És még egy nagy tanítását nem tudtuk és nem mertük félredobni, 
azt, a melyet könyveinek élére írt Hippocrates: nporov µr; {Jlarrutv - az 
első feladata az orvosnak, hogy ne ártson. Lehettek az azóta lefolyt évszá
zadokon és évezredeken át orvosok, nagyhírű és úgynevezett nagysikerü 
orvosok, kik félretették a µr; {Jlanrstv törvényét és mégis nagy orvosok
nak tartattak, de ezek hivatásuknak csak nagy sarlatánjai voltak; hirüket, 
emléküket ugy elnyelte az idő, hogy nyomuk sem maradt tudományunk 
fejlődésének történetében. 

Nem ártani: kétezerháromszáz év előtt hangzott el az igazi orvosi 
conservativismus e jelszava, és a mi azóta haladás, az idők viharában el nem 
pusztult, hanem folytonos haladás az orvosi tudomány terén, az ép a mem 
ártani 1> jelszó, a conservativ orvosi feladat nevében és érdekében történt. 

Egyik kairói kórháznak, a Kasr-el Aini intézetnek falára van egyebek 
között följegyezve annak az arabs orvosnak neve, ki könyvet írt e czí· 
men: A jó orvosok ritkaságáról és a rossz orvosok szaporaságáról. Maga 
a könyv nem maradt reánk és így azt, hogy a derék arabs orvos mikép 
vélekedett a jó orvosok ritkaságának és a rossz orvosok szaporaságának okai
ról, nem tudjuk. De ez talán fölösleges is. Hippocrates már régebben mon
dotta, hogy <wzímre sok az orvos, de valósággal kevés11. 

Nem egyszer tette eímélkedése tárgyává Kovács, egészen komolyan 
mondva, hogy nagy hasznára válnék az orvosi hivatásnak és a szenvedő 
emberiségnek, ha két harmaddal megapadna orvosainak száma, azokkal, 
kiknek tudásában nem érvényesül a természet ismerete, hivatásuk gyakor
latában nem uralkodik a p.r; {J'J.a;rrstv - a nem szabad ártani - elévül
hetlen törvénye. Annyira rettegett szigorlatainál is előtte mindig az a czél 
lebegett, hogy az orvosi gyakorlatra lehetőleg csak azokat bocsássa, kikben 
a jó orvos imént jelzett nélkülözhetlen sajátságait éles szemeivel meglátta 
és arra törekedett, hogy a már az arabs orvos által is megállapított fölös 
számát a hivatásra alkalmatlanoknak a maga részéről ne szaporítsa. «Ha 
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valamit nem tudunk, szokta volt ő ily alkalmakkor mondani, ne a tudo
mányt okoljuk ezért, hanem saját elégtelen tudásunkat» - és bár nt:m 
tudta, hogy azt egy jeles angol .. sebész szokta mondani, majdnem szó sze
rint idézte: <tAdná Isten, hogy Onök elébb használják a szemüket és csak 
aztán a kezüket1>. Nem az új és legújabb találmányok, könyvek és szerzők 
ismeretét követelte az orvosjelölttől, hanem a már megállapított tények 
megértését. Nem a sok operálásra, hanem a kellően megokolt, szükséges 
operatiokra kivánta ő oktatni tanítványait, mert a legnagyobb veszedelm~t, 
a beteg embene és az orvosi hivatás hitelére egyaránt, az oktalan es 
vakmerő vállalkozásokban, a haladás czimére hivatkozó egyéni hiúság
ban látta. 

Tényleg a sebészet az, melynek haladására ma leginkább ir~nyítv~k 
a nyilvánosság szemei és a melynek területén leginkább észlelbetó a tul
csapongó radicalismus és a conservativismus küzdelme. Míg régebben a 
sebészmesterség nem tartozott a tisztességes foglalkozások közé és sebész 
gyermekeit a czéhek nem fogadták be még a kézmívesek társaságába . sem, 
addig ma a sebészet ugyszólván élén halad az orvosi gyakorlatnak es az 
angol király még csak imént azzal tüntette ki Treves angol jeJes sebészt, 
hogy a királyi czimer egy részének viselésére jogosította föl. Es e i:naga~ 
csucsot, melyről ma úgyszólván az egész orvosi tudományt .áttekmt.em 
lehet, a sebészet ugy érte el, hogy fölfelé haladásában a termesze~. utJel
zését követte és legkiválóbb képviselőiben nem tévesztette szem elol con
servativ czélját. 

Maga a most említett Treves, ki nagy hirét a hassebészet terén 
elért sikereinek köszöni, és kit a Transzvalban folyó barcz terére azért 
küldtek, hogy ott nagyban gyakorolhassa művészetét, ott nem a sok ope
rálásban hanem a műtétek lehető megszoritásában, elkerülésében kereste 
ambitiójá.t. És ily értelemben conservativek voltak azok mind, kik körül~ 
belül 200 év óta a sebészet nagyra fejlesztésében közreműködtek. Az, a k1 
megindította a nagy haladást, a borbélylegényből a franczia hadsereg ve
zető orvosává előlépett Pare Ambrus, a vérzés·csillapítás új módjával, 
az átvágott erek nyilásának bekötésével a s&bészetet conservativ, igazán 
életmentő tudománynyá avatta, és midőn őt ellenségei a párisi orvosi 
fakultáson hóhérnak is mondották, ő ezzel szemben csak úgy védekezett, 
hogy hivatkozott a régiekre, kik a vérző erek bekötését már szinte gyako
rolhatták. Nem többet operálni, hanem a szükséges operatiók sikerét 
biztosítani kívánta Pare és a sebesült emberek kínjait enyhíteni, kiknek 
sebeit addig forró olajjal és tüzes vassal pörkölték. És a sebészet e nagy 
reformatorának jelszava mégis az volt: ((Un remécle experimenté vaut 
mieux que' un nouveau inventéJJ - a kipróbált orvosság többet ér az 
újnál. 

És hogy a legmodemebb, minden ujitást a legnagyobb lelkesedéssel 
hirdető sebészek egyikét, a chirurgia terén is művész számba menő Billrothot 
említsük, összes szép és szellemes sententiái közül talán egy sem éli őt 
annyira tul, mint az, hogy ((Wegschneiden ist nicht heil1m1>, - a szerve
zet megcsonkításával járó gyógyítás nem lehet eszménye a sebészetnek, 
melynek, ugy mint minden orvosi szakmának, igazi rendeltetése a conser
válás. 

. . .A conservativ chirurgiára fordította legelőször is új találmányának 
al~asat a.z. a nagy ~ngol orvo~, kit még ?sak imént részesített az egész. 
muvelt„ v~.la.g a meg~rden;ielt .~odolatban. Lister, kinek nevéhez egy uj műtét 
se:'11 fuzod1.~ a ch~rurgia ~?r:énet~be_n' .. a. sebek . új kezelésének előnyeit. 
mmde~ek~lott a. nyilt ~sont:oresek „es 1zi:let1 se?zesek gyógyításában óhaj~ 
t~t~a ervenyre Jutt.~~m: M1g ~~elott mmd~n ily sebzésnél a végtagcson
k~tas volt az egyeduh eletmento eszköz; Lister sebkezelésével ugyszólván 
ki?.s~varta a sebész ke~?ből ~ csonkító kést. A leggyakoribb és legnépszerűbb 
mutetek, az amputahok valtak ugyszólván elavultakká az új sebkezelés. 
kap.c~.án és a .. kéz meg láb nélkül béna, csonka nyomorékok, koldusok 
ezretol menekult meg a társadalom, a Lister találmányából hasznot húzó 
conservativ chirurgia révén. ' 

És ~zok ~özött, kik a nagy angol. orvos tanitását megértették és 
ha :'1em .. 1s .eskudtek a tanító minden betűjére, de szellemét legtisztábban 
fogt.ak fol es leghelyesebben valósították meg, Kovács József az elsők 
egyike volt. 

I_Ia a ~agy eh:i:iét minden téren, a statuspolitika, a művészet és a 
tu~~~any ter~:°' .. az. Jellemzi, hogy az igazság lényegét már akkor látja, 
m1don az a. kozo~seges halandó előtt még rejtve van, ugy e kriteriumát 
a nagy ~lm~nek, ep azon a téren üti meg Kovács József, a melynek tudomá
n~~nk ~s h1vatasunk haladása a legujabb és legnagyobb vívmányait kö
szonhetJ. 

. Még épen .~óditó ~tj~t kez~te meg Lister antiseptikus sebkezelése, 
z:r;mt a .szenvedo embensegnek es a tudománynak is egy ujabb megvál
tasa, rr;.ar . csatlakoztak ~ tudományos forradalomhoz nagy elméjű gon
dolkodok. e~ gondolk~dm :'1e~ .tudó fanatikusok, az imént még hitetle
neket val.osagos psych.1kus mfecfao ragadta magával és a carbolnak, thymol· 
nak, sa,h~ylnek, subhmatnak akószámra áldozásával, még a levegőnek is 
car?olpar~kk~l . való telíté~ével vélték. megalkotni a_zt a bűvkört, melyen 
be.lul a fertozes daemonJanak nem Juthat hely. Es Kovács már ekkor 
~md~bben csak a s~llan.got l~tta é~ meglátta a mások előtt még rejtett 
igazsagot: a sebkezeles lenyegenek ISmerve föl a fertőtlenítő szerek nél
kül is elérhető és sikerrel alkalmazható tisztaságot. 

Ha ma már ~zok, ~ik még tizenöt évvel ezelőtt esküdtek az antisepti
kumokra: azok.at unnepelyese.n excommunikálják, ha ma már nem carbol
la.l mo~sak ~ezuket: hanem trnzta keztyűben operálnak, ha ma a szigorú 
L1s~er-1skola~ak ~ar csak a történelemben maradt híre és a legmodernebb 
sebesz az antisepsis hel!e~t a~ as~psis~ vallja credojának, ugy rögzítenünk 
kell a~t a nagy~o.ntossagu . h1stonkus igazságot, hogy Kovács József mind
ezt mar akkor vilagosan felismerte, kijelentette a midőn ezért a ma banális 
igazságért a tudomány hazai esküdtszéke e!Őtt elítélték és kevés hija 
hogy nem justificálták. ' 
. A lehető legnagyobb tis.ztaság ~ seb körül, a sebbel érintkező tárgyakon 
es kezek~n?. a .sebbe magab~ pedig nem valamely ártalmas antisepticum, 
~anen;i k,ozonseges Ryeng~ s.as-oldat, mely legkevésbbé támadja a vérsejtet 
~s nyilvan a .seb .szovetei~ is. Nem vagyunk képesek a bacteriumokat tel
~esen elpusztitam., L.ega!abb .a .sebnek, az élő szövetsejteknek épségét óv
JUk,. ezekn.ek e!lenal.lo .. kepe~sege~ ne rontsuk azáltal, hogy az antiseptikus 
sz~rnkkel eletkep~sse?uket ~amadJuk. Ilyen egészen egyszerűen és világosan 
feJtegette ezt mar tobb mmt egy negyedszázad előtt Kovács. 



De ép mert egyszerű volt, nem hitték. Egy nagy orvosnak, Boerhavenak 
sírfeliratáúl a leydeni székesegyházban, ugyan azt választották, hogy 
« simplex est sigillum veri», - az egyszerű az a mi igaz ; de úgy látszik, 
hogy ez ~sak ,sírf~li~·atn.~k jó, az. életbeD: ritkán_ fogadjuk el. Es Kovács 
egyszerű 1gazsaga is igy J a:t - « W isd?m c:ies, ou ~ m the. street, and no m~n 
regards it)) - az okossag az utczan kiabal es senki sem hallgat rea: 
Fallstaff szájába adja ugyan a nagy angol költő Bölcs Salamon e mondását, 
de azért nem kevésbbé igaz. A tisztaságot, a sós vizet kigúnyolták, senki a benne 
rejlő okosságra nem hallgatott - míg az idő nem változott. Mert m~ a ~iszta· 
ságot a sebkezelésben már annyira becsülik, hogy szinte metaphys1kai ~og_a· 
lommá avatják és a sósviznek, Kovács sósvizének bámulatos a carnerJe. 
Ezt a gyenge sós oldatot ma úgy ,hívjuk, hogy <1physiologik:is, é:ettani olda~.» 
úgy is, hogy «mesterséges vérsavo 1>,, mely~yel ne~c-~ak a friss es ne~ ferto; 
zött sebeket öntözzük, hanem halalra valt fertozott betegeknek bore ala 
és ereibe fecskendezve, ezeket életre ébresztjük. 

Ha pedig azt hinnők, hogy az úg;vnevezett hist~ri~us i~azs~~. ezek, utá;i 
már most elismeri Kovács érdemeit az egyszeru 1gazsag fohsmerese es 
hangoztatása körül, úgy száraz czáfolatként kell utalnom a mi TudománY:os 
Akadémiánk által csak három évvel ezelőtt, tehát hét évvel Kovács halala 
után, díjazott munkára, mely «a~ _antis?ptikus, és asepti~us o:voslásmód~k 
történetéről» szólva, a történelmi 1gazsag neveben Kovacs Jozsefnek meg 
a nevét is elhallgatja. Mintha mégis igaza volna annak a szellemes német 
írónak Blilmenthalnak, ki egy jeles német litteratnsnak még halála után 
is agy~nhallgatott dicsőségéről szólva, azt mondja: Der ~st n~r noch nicht 
todt genug, denn es ist mit der Aussaat des . Ruhms, wie ~it ~o ~ancher 
anderen Aussaat: sie muss unter der Erde re1fen - ez a ferfiu meg nem 
halt meg eléggé, mert a dicsőség vetőmagj,áv~l úgy vagyunk, mint sok 
egyéb veteménynyel: a föld alatt kell megerme. . , .. „. 

De még ha el is ismerjük, _hogy nem az v.alamely _eszrr;i-e utt?roJ~, 
ki először hirdeti, hanem az, a ki oly hangosan es oly kitartoan hirdeti, 
hogy mindenkit annak meghallgatására kényszei;ít (~id~ey_ Smith) ~~ ha 
concedáljuk azt is, hogy az a magyar orvos, ki eloszor ISmerte fol ~z 
epochalis újításnak igaz és egyszerű lé~yegét, nem eléggé hangosa~ es 
nem eléggé türelmetlenül ostro~olta . a ~o~fi?yelmet ----;- e~ ,;iem_ ~~nti, ~z 
igazság elhallgatását, a ~upres~10 .ve~~ ve,tseget azok reszerol, kik ot megis 
meghallhatták - mert hisz elegge kozeleben voltak. 

Ma bámulattal registrálják a tényt, hogy a japán sebészek a háború-
ban mily egyszerű eszközökkel értek el csodálatos e;e~~ények~t és. ho~y 
nem használva semmi antisepticumot a sebek orvoslasanal, egyik kis ta
bori kórházukban 680 súlyos sebesült közül csak 32 halt meg és egy 
sem sebfertőzési bajban. Talán ha a japán sebészek tud_nák, hogy egy m~
gyar orvos már negyed század e~őtt ~i~·.dette ~z ő igéJüket,: az egyszeru, 
rationalis tisztaságot a sebek kezelese korul, a mJlyen embersegtudók ezek a 
kicsiny, okos sárga emberek, munkáikban tisztelettel emlékeznének meg 

Kovács Józsefről. . 
Igaz, hogy ezeknek az okos kis sárga ember~knek európai t~nul-

mányútjaikban föltünhetett az is, hogy a nagy, hala~as a, mod~rn _sebeszet 
terén külső megnyilatkozásában nagyon h~sonht az o, talan ma: tobb ezer 
esztendős, nagyon népszerű ~yógyí~ásmódJukho~, mely_ abban all, hogy a 
templomokban fölállított Bmzum-lBten szobrahoz mmden beteg azt a 

i3 

iestrészét dörgöli oda, mely neki fáj. Valósággal a Binsum-fetishhez 
h,a~onlóv_~ vált a modern sebkezelés által a sebészet és ma már minden 
faJo tagiat a sebészethez dörgöli a cultur-emberiség. 

„ .«A modern skepticismusról a gyógyszerek hatása iránt» tartva nemrég 
el,oadast Br~mpton, természetesnek találja, hogy a beteg emberek ma in
k~bb a sebesz~.ez fordulnak,, ki activ assistentiát nyújt, mint a belső orvos
sagokkal k~zelo orvosho~. ki csak úgynevezett passiv resistentiára biztatja. 
Azt orvos. es n~n;i-orvos is egyaránt tudják már, hogy a természetnek van 
ugyan haJlandosag~ a ~e~egségek gyógyítására, de hogy a természet elég 
g:r.a~ran, muta.~ haJlandosagot a . beteg megölésére is. Ilyen körülmények 
kozott eszszeru, ha a betegnek is nyújtanak némi chanceot nemcsak a 
-termé~zetnek. _Ezér~ a n~gy bizalom a sebészethez. És mert ~z újabb idők 
haladasa a chirurg1a fele t~relt~ a biza.Imat, kifejlődött az, mit a németek 
~elyesen neveztek el (lcb1rurg1scher Grossbetrieb»-nek - sebészi nagy-
1parnak. 

. N~m fér ez ?lőadásnak ~zükségkép szűkre szabott keretébe, hogy 
.ez igazan_ nagyon erdekes nagyiparnak egyes ágait tárgyaljam. Csak arra 
kell szor:~ko,znom~ hogy kitűzött kérdésem : a haladás és conservativismus 
szempo~tJabo~ tekmtse~. A~ évente százával szaporodó új műtéti metho
dusok, e~ az e~~~te szazezrevel szaporodó operált esetek, tényleg bámula
tos k~p~t nyuJ~J ak nem~sa~ az ~rvosi tudás, hanem az orvosi bírás nagy 
haladas~nak. Es ha mmd1g meg nagyobbat és még többet akarunk, ez 
n em baJ. 

_A türelm.etl~.n~ég a gyógyítani tudás terén ugyan melegágya volt az 
?rvosi sze~takepzodesnek, de még az annyira támadott homoeopatha-szekta 
is - ne~ is .s~olva arról, hogy_ tudományunk legújabb haladása, például a 
ser:im-gyo~y1~a~ , a h?,~oepatb1a némely tételét igazolni-látszik - az ex· 
pe~1m~ntahs irany, eloterbe tolásával nagy hasznára vált az orvoslás tudo
~a~yanak._ Az e~?gedet~enség a haladásnak egyik rúgója, még ha túloz 
is, Jobb mm~ az onmagava~ mE>gelégedett megnyugvás. Nincs még okunk 
meg?yugo.~~1 abb~n, a illlt t:idunk és hacsak nem az vezérli újításunkat, 
a mit a kulonben Jeles franczia sebész Dupuitren vallott elvének: <1faire 
.a~trement1>: ~ogy csak ~á~kép ~ell, c,sinálni:, ~i.nt mások, ha nem ily indító 
?k va~ a, h~tt~rben, az UJitas, a Javitas, a bov1tes még akár a sebészi nagy
ipar rev~n 1s Jogosult. Ha. vetót mondanánk az újításoknak, ma nemcsak 
~z. ?rvos1, de, a i:em-orvos1 ~öz~nség is ütközőkőnek tekintené a tudomány 
utJaban - es ugy magyarazna, hogy nem haladunk a korral és elmara
-Ounk a tudománytól. 
.. Igaz, m~ 1?ódunkban van i;nég, pr~ba~épen is megnyitni mély test
uregeket, a nelkul, ~ogy .a beteg, eletet mmdig közvetlenül veszélyeztetnők. 
Mert a n_agy se~ek JS_ szepen gy_ogyulnak. Igaz, hogy a legkiválóbb mesterei 
-a szakm~nak_ ehsmenk, hogy mmden diagnostikus eszközünk és tudásunk 
mellet~ _is bizto~at ai:ról, mi baj ".an a hasban, csak akkor tudunk, ha 
m~gnyi~JU~. Tehat nyi_ssuk meg. Es mégis ezzel az irányzattal szemben 
mar ~legge hango~an Jelentkezik a józan conservativismus, mely Mansell 
~oulin:nal nemreg azt mondatta, hogy (la sebésznek nincsen cserkészési 
Joga mmden beteg ember hasábam. 



Nem a tudomány és nem a szenvedő emberiség szolgálatában hirdeti~ 
a főherczegeken végzett sikerült hasműtéteket és fejlesztik ekképen a sebészi_ 
nagyipart. A St. James Gazetteben egy elő~elő állású ,hölgyn~k megmen
téséről adtak hírt és arról, hogy ezt a sok hires orvos altal mar (deladott11 
beteget a párisi ezermester sebész, Doyen mentette me~ ?űvés~ ké.s~~el. 
Néhány nap m.ulva pedig ugy~nannak ~ .hölgyne~ halalat adJa hirul a 
Times. Egy komoly angol orvosi lap, a Brilish Med~cal Journr:Z, n~m n;iu
lasztja el ez alkalomból m.egjegye~~i, hogy ~ szegeny lady ~;zonyara u?y 
járt, mint a hogy a híres angol iro, Pope Jelezte: akedvezo symptomak 
között halt meg)). . . 

És nem.csak az újsághírek által nagyra fújt vakbel-operatiókkal, ha-
nem. az ugyancsak a napi sajtó szárnyaira vett rákm.űtétekkel szemben 
is nagyon idej én való a conservativ álláspont. Azon úgyszólván c.oncen~
rikus törekvés, mely művelt világszerte e betegsé~ lényegén~.k kik~tata.~ 
sára és gyógyítására. irányul és. mely .nagy s~:llemi m.unk~ero.kke~. es bo 
anyagi eszközökkel is rendelkezik, rem.enyt nyuJt arra, hogy itt is kozelebb 
jutunk a czélhoz. De ma még távol vagyunk t~le. Ha, h~ladi;ti akaru~k, 
nem szabad e tekintetben se magunkat, se m.asokat am.itam. M~ aze.rt 
tartjuk a rák m.egoperálását czélhoz vezető. orvoslásnak, mert mas m.~~ 
még egyáltalában nincs. De azért nem bizonyos, hogy nem ~esz. ~ot 
Owen, ki nemrég tartott e kérdésről nagy előadást, azt mondja : (<~iz
tosra veszem., hogy a rák fölött való végleges győzelem nem. egyedu~ ~ 
kés hatalmában áll» és ugyancsak ő azt hiszi, hogy már m.egére.tt a,z ido 
arra, hogy a rák gyógyításának is megérkezzék a maga Jem:erJe. Es h.a 
az a mire Owen czéloz: a rák infectiosus eredete tényleg bebizonyul, mit 
ke~dünk azzal a sok biztatással, melyet jóhiszem.űleg ugyan, de tévese!1 
a késhez, a véres, a minél véresebb beavatkozáshoz, az úgynevezett rad1-
calis rákm.űtétekhez fűztünk? Igaz, hogy a tényleg beteg, vagy csak meg
ijesztett emberiség nem. kéri n;iajd számon té;edésün.~et, ha csak más és 
több reményt nyújtó módot ajánlunk, de. azer.t nekunk i;na.g~nkna.k ~ell 
fékezni és nem. a kés alá rohanásra raJta-rajtával buzditam, de mkabb 
megnyugtatni, csendesíteni. , , , , , , „ „ , 

Rigby néhány hó előtt (la sebesz hatalmarol elet es halal folott» irt 
nagy föltűnést keltő közleményt az Indepenclent Reviewbe?, ~elybe~ ~issé 
drasztikusan festi a mai helyzetet és ostorozva az operativ tulbuzgnsagot, 
azt állít.ja, hogy gyakran igen fiatal és tapasztalatlan orvos~k végzik a 
kórházakban az életbevágó műtéteket. Ez általában véve nem igaz, de ha 
a czikkét ért támadások ellen védekezve, Rigby hivatkozik egy ép a 
Lancetben közölt esetre, melyben a gyógyíthatatlan gégerákban s~env~dő 
emberen a sürgős gégemetszést zsebkésével végezte a fiatal orv?s es ~iv~l 
időközben a szív működése is elállt, a hason ugyancsak a zsebkessel kesz1-
tett seben át, mint azt újabban .ajánlják, a szívet massá~ta,, m.i~e a szív
verés és a légzés tényleg m.egmdult, de a b~teg. eszmeletet v1sza ~.er;i
nyerve, két óra m.úh'a meghalt - ha azt ké:i;d1 R~gb!, . hogy ez, a m.utet 
kinek és minek volt jó? úgy nem tagadhato a kerdes JOg?sultl"aga.. . 

A becsületes kételkedés, még ha némi keserűséget okoz is, nem k1csmy
lést és gyűlöletet, hanem. a józan conservativism.us sz~lgála,~ában ;néltán!
lást érdemel és ha féket vesztett haladásunk között m.egszivlelJuk, talan megov 
oly szem.rehányásoktól, mint a minő annak a.z. im.é?t elhalt pá~isi külön~z
nek, Sollernek egy milliós hagyatékában rejlik, ki ezt a nagy osszeget arra 
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a czélra hagyta, hogy kamataiból díjazzanak egy nem-orvos-tudósokból álló 
bizottságot, mely állandóan ellenőrizze a párisi kórházakban működő orvo
sok és sebészek munkáját. 

Ezen és ilyen ellenőrzés ellen joggal tiltakoznak az orvosok. Mert 
még ha egyesek túlkapásai ártanak is az orvosi hivatás hitelének és ha 
némelyek ethikai felfogásukban túl radikálisak is, az orvosi hivatás embe
reinek java és zöm.e ebben is conservativ. Azon az alapon állunk ma is, 
melyen Hippocrates idejében állottak orvoselödeink és ma is a harmad
félezer év előtti orvosi eskümintát tartjuk az orvosi ethika fundamentumá
nak. Akármikép haladt tudományunk, hivatásunk erkölcstana nem változott 
és mi sem jellemzőbb, mint az, hogy midőn ma a mohamedán világ 
egyik centrumában, Kairóban egy új orvosi iskolából kerülnek ki orvosok, 
annak növendékei Allahra és Mohamedre esküdve majdnem. szó szerint 
azt az esküt ismétlik, melylyel ezer évek előtt a görög orvosok fogadkoz
tak szép és nehéz hivatásukra. 

Idők mulásán, népek, országok elmulásán, társadalmi alakulások tudo
mányos nézetek változásan keresztül az orvosi hivatás abban nem ;áltoz
hatott, hogy az igaz erkölcsöt tekinti alapjának; mint a hogy a párisi 
sebésztársulat pecsétjére vésette ({Réalité dans la science, m.oralité dans 
l'art)) -. a .tudom~nyban az igazságot, a hivatásban az erkölcsöt tartják 
nagyra igazi nagyjaink. Tronchin a XVIII. százacl egyik legkiválóbb 
orvosa azt hirdette: ({Az orvos első, nélkülözhetlen sajátsága a becsületesség; 
azu tán jön a tudomány» és midőn Nothnagel bécsi tanár néhány év előtt 
Quinti~i~n':snak a szónokokra vonatkozó azon sententiáját, hogy ({orator 
non ms1 vu probus esse potestll, hogy igazi szónok csak becsületes ember 
lehet, úgy variálta, hogy (1Ein guter Arzt kann nur ein guter Mensch 
seim - e kijelentését az egész orvosi világ tetszéssel fogadta. 

Ma is, minden lehető alkalommal ismétlik kiváló orvos-iróink Hippo
cratesnek azt a híres mondását is : Az orvosi tudomány iránti szeretet, 
az istenek iránti tiszteletre és az emberek iránti szeretetre vezet. És mi 
s~m jell~mzőbh, m!nt az orvostudományon át való ily összekapcsolása a 
tiszta deismusnak es a humanismusnak - még napjainkban is. Az angol 
orvosok swanseai vándorgyűlésén ezelőtt négy évvel Mayo Robson, a sebé · 
szet tanára előadást tartva, a (( hassebészet haladásáról, egy harmadszázadra 
terjedő .tapa~ztalat és 2000 saját operált esete alapjáfü előadása végén 
ezeket ~on~Ja :* (1A tudományban haladva hiba volna azt gondolni, hogy 
az orvosi hivatás elvesztette érintkezését a magasabb hittel. Lord Kelvin, 
na.?~ :physikusun~: ne~rég '.1zt mondotta: A tudomány határozottan meg
erositi, a teremto erot. Mi Istent csak teremtményeiben isrrerjük, de a 
tudo~any absolute a:rra kényszerít, hogy egy igazgató hatalmat ismerjünk 
el'., mas ~atalmat, , mmt a minő a physika.i, dynamikai vagy elektromos 
ero ». Nmcs akadalya a szabad gondolkodásnak, de ha fegyelmezetten 

* Szó szerint az angol így hangzik : ln becornina rnore scientific it is a rnistake 
to si;ippose, that t~e rnedical yrofession, ~as lost t?~~h with higher be.liefs. As Lord 
Kelvm has so h~pp1l.y stated it lately «Science posit1vely affirms creat1ve power. We 
only know God m .h1s ~ork~, but we a!e absol.utely forced by science to believe with 
pe.rfect confidei;ice m a d1rect1ve power m an. mfluence other than physical, or dyna
rnwal or electncal force». Th~re is no harrn ii;i fr~e thinking, for if one think strongly 
enough. we are forced by sc1ence to the behef m a higher power - wich is the 
foundat10n of all religion. 
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gondolkodunk, a tud?mány ma~a kénysz!Jrít 3: i;?agas~b~ erőb~n való ~itre, 
a mely minden vallasnak alapJall. - Es mrdon nehany hettel ezelőtt a 
nyolczvan éves Lord Listernek átnyúj~ották a .~u-~ldhallba~ , London dísz
polgári ok~evelét, .a. nagy a~gol Orvostars~~at ko.zlo~ye, a v.ilag legnagyobb 
orvosi lapJa a British Medic. Journal ez unnepelyrol referalva, legnagyobb 
bámulattal a nagy férfiú szerénységéről szól, ki csak azt m,ondotta köszönő 
szavaiban, hogy <1lsten áldásával sikerült neki oly sok». Es az angol lap 
hozzáteszi, hogy Lister bizonyára ép oly őszintén hivatkozik Istenre, mint 
nagy elődje Pare Ambrus, _kinek. á~lan~ó szavajárása volt «~n meg~per~l
tam a beteget és meg fogJa gyogy1tam az Isteni>. Ha pedig azt hmnok, 
hogy ez a felfogás csak a híres angol pietismusnak felel meg, úgy ott van 
Pasteur kiről Glower ez év elején tartott egy előadásában emlékezvén 
meg és 'arról a jelentős eseményről szólva, hogy Francziaországban ren
dezett plebiscitum őt tartja a nemzet legnagyobb fiának, ki egymaga több 
ember életét mentette meg, mint a hányat a Napoleonidák megöltek, ez 
alkalommal azt is mondja, hogy «Pasteur vallásos katholikus volt és semmi 
tudományos sike1·e sem humanismusát, sem hitét megzavarni nem volt 
képesll. A példák egy sora, melyek minden argumentálásnál jobban bizo
nyítják, hogy vallás és tudomány, melyek az idők folyamán oly gyakra~ 
kerülnek egymással szembe és oly hevesen ütköznek meg, a legbarmom
kusabban kapcsolódhatnak az orvosi tudománynak haladó és mégis con
serváló szellemében. 

Befejeztem előadásomat. A miket mondottam - majdnem mind annak 
a tanításnak szelleméből merítettem, a melyben Kovács tanárom sokad
magammal engem is részesített. Negyvenkét év előtt a pozsonyi vándor
gyűlésen volt, hogy ő e~őször szó.lait föl eg! 01;vostu~omán~i v~táb~~-· erő
sen bírálva egy vélemenye szennt eredmenyeben tulbecsult es folosleges 
operatiót. Már ekkor látszott, hogy. ő b~lőle minden. ~n~ább_ .les~, ?sa~ ~z 
opportunismusnak művésze nem. Ugy is lett; - kivalo sa1atsagai koz.u! 
hiányzott az, mit egy vele úgy látszik rokon szellemű, nemrég elhalt pá~isi 
sebész, Tillaux úgy analysált, hogy «complimenteun ebből származik: 
complet-menteur. A hamisságot tökélyre vivő i;i-dvariasságh?,z n~m ~rte~t. 
Volt valami benne abból a nagy angol orvosbol, Hunterbol, ki szaz ev 
előtt halt meg és kit ma nem győznek honfitársai magasztalni és emlékét 
minden évben tartott nagy előadásokban dicsőíteni, de kit midőn me~
halt és még azután is sokáig senki kiváló orvosnak nem tartott, kit 
tanítványai is elhagytak és ki tanártársaival is többnyire feszült viszony
ban élt mert érdes modora és szabad nyelve több ellenséget szerzettek 
neki, mint nagy elméje és alapjában jó szíve barátokat. De mindez válto
zott idővel és a kar- és kortársak félreismerésén át is utat tört idővel az 
okérdem. Mint a hogy az os Portia mondja a Velenczei kalmárban: 

Hány dolgot érlel a kellő idő 
Való tökélyre és igaz becsére. 

És ezért bízva-bízom én abban, hogy azok, kik az idők folyamán, évek 
és évtizedek múlva fognak megemlékezni e gyűléseinken Kovács József
ről, mind jobban, tisztábban, határozottabban fogják látni e nagy férfiú
nak és orvosnak igazán hatalmas arányait. 

~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Mert egyike ő azoknak, kiknek sorsából merítették már ezer év előtt 
élt keleti bölcsek azt a szép, nagy és vigasztaló tanulságot: <1Nőnek, 
folyton nőnek, - az élők között nőnek a halottak». 

4. 

VANNAK-E MÉG VADEMBEREK ÉS EMBEREVŐK? 
Brnó LAJos-tól. 

Az em!°Jeriség fejlődésében általánosan föltételeznek egy olyan kor
szakot, a, n;i1kor az ember úgy egyéniségében, mint embertársaihoz való 
vonatkozasaban a legkezdetlegesebb fejlődési fokon állott. Föltételezik, 
hogy ~es~e, ?a o!yan. volt is alakjában, mint a mostani emberé, még 
sok. kulso belyeget viselte magán valami emberforma állatnak talán 
maJomnak; lelki tulajdonságai szintén valami hasonlóak voltak az ~mberé
hez és a fejlődési kapcsot alkotó állatfajokéhoz. Meg lévén az elméleti 
a~ap, meg, lehet.ett festeni _a~ il~en. ember kezdetleges lelki tulajdonságait, 
t~rs.a~alma~! ef5esz ~z~ll.~1?-1 eletet, es le lehetett vezetni az emberiség fej -
lodeset a tortenelm1 idokrg, onnan pedig a mai napig. Igy lett meg az az 
al~p, a melyen a ma élő emberiséget is művelt, félig művelt és vad 
nepekre lehetett osztályozni. Irunk és beszélünk vad népekről vad em-
berekről. ' 

Az úgynevezett vad népekről, vad emberekről való tudósításaink 
felette hiányosak és megbizhatatlanok, nem hiába, hogy a valódi tudomá
nyos ethnographia még egészen új és ki nem forrott tudomány. Az a rop
pant nagy anyag, megfigyelés, a mi eddig összegyűlt, alapos átvizsgálásra 
szor.ul. Lef5nagyo~b részét természettudományosan nem képzett hajósok, 
regenyesseget haJszoló utazók adatai után irták össze Európából ki nem 
mozdult. tu.dó~~k .. Magamnak is elég alkalmam volt tapasztalni, hogy ott 
a .h~lyszrnen Ja:o, ~em term~sze~tudományosan képzett emberek agyában 
m1kent kavarodik ossze a mit !attak azzal, a mit olvastak, hallottak és 
k?pz~ltek, .~ ~é.gül mivé. válik m.indez a különösséget váró európai közön
seg erdeklodesenek szehd nyomasa alatt?! A legtöbb messzeföldi utazónak 
b~telessé.?é.~ az p~csé~eli meg, hogy ő ennyi meg annyi évig élt ilyen 
nepek kozott, pedig bizony sok ember nem tud annyit megfigyelni 30 év 
alatt, mint a vizsgálódás módszereiben jártas ember ugyanannyi nap alatt. 

A vadaknak nevezett népek között is a legutolsók közé szokták 
soro~ni az Ujgui?e_á?a~ élő P.áp.u~k.at és az Ujguinea körül levő szigetség 
lakóit, a 1;lle~~nezia1 es polmezrai. név alá foglalt természeti népeket. 
Nagyobb ~eszuket csa~ a legutóbbi pár évtized óta érinti európai forga
lom, keves hel~e.n, rit~a időközökben; népük legnagyobb tömege még 
sohase látott faJtankbeh embert s az eddigi szórványos érintkezés még 
semmi nyomot sem hagyott náluk. 

Az európai tudományos felfogás azért tartja őket vadaknak, mert 
sok. helyen. t~ljesen ruh~tlanul járnak, kulturájuk tökéletesen kőkorszak
beli, semmi femet nem ismernek, eszközeiket és ékszereiket fából csont
ból, ~sigák_ból , és kövekből készitik s nagy vidékeken még a főzŐedényt 
sem ismerik. Ambár már megtelepedett földmivelő népek, de iparuk, keres-
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kedelmük nincs, a pénzérték náluk ismeretlen fogalo.m, a tudomány~~k 
nyoma sincs, az állami berendezkedésnek csak elei:n-~1 vann.ak meg,. ~oz: 
igazgatásnak, jogvédelemnek, törvénynek és végrehaJt? szer~eme~, pol~t1.ka1 
és valláserkölcsi felsős.égnek, sőt jóformán még vallasnak is alig talalJuk 
félreismerhetetlen nyomait. Szóval, ezeknek a népeknek társadalma még 
most is valóságos kőkorszakbeli. 

A hogy a mi felfogásunk elképzeli magának .a vad e'Yf!'bert, oly~nt 
a valóságban még a pápuák közt se tal~lu~k. Milyennek is gondoljuk 
mi a vadembert? Megpróbálom röviden le1rm. . , 

Istentől adott emberalak színes bőrrel, szőrös testtel, szabadJara 
eresztett baj- és körömnövéssei, meztelen, piszkos testtel. Egyformán jól 
szalad két lábon és négykézláb, majomügyességgel kúszik a fákon és ~al
fürgeséggel úszik a vízben. B~szédj,e tago~atla.~ ~ang,. éneke .va? ord1to
zás táncza szemérmetlen ugrandozas. Testi szukseglete1ben merteket ne1?
tart indulatkitöréseiben féktelen, szertelen és kíméletlen, csak testi vágyai
nak' él s szellemi életre focrékonysága sincs, ezeknek kielégítésében ember
társára sincs tekintettel; l~p, rabol és gyilkol minden me~bánás .né!kül, 
a hogy bátorsága vagy gyávasága hozza magával. Szóval, m1, a m1 ,tarsa
dalmunk kinövéseiből és torzulásaiból alkottunk magunknak torzkepet s 
ahhoz hasonlítjuk a szegény vadembert. , , 

A természeti embernek vagy vadembernek csufolt papua es szom-
szédjai nem hasonlítanak e torzitott tip~shoz,, b~nem maradnak ~t~.agos 
embernek annak összes jó és rossz tulaJdonsaga1val. Azokat a kulonle
gességeket s eltéréseket, a melyeket náluk és,zrev~he~~nk, m~.gmag~ar.áz
hatj uk éghajlatuk, földrészük és egész termeszeti kornyezetuk masfele-
ségéből. , . 

Alig tudom magamnak megmagyarazm, honnan van az, hogy az ott-
létemkor is köztük megfordult európai emberek legtöbbje a pápuákban 
csak azt a különbséget látta, mely köztük és hazájok népe közt volt, ben
nük csak a nyomorult kőkorszakbeli, szellemileg és kulturá?an el_mara~t 
embert vette észre, és mindenik csupán hibáikat kereste, JÓ tulaJdonsa-
gaikat meglátni sem akarta. .. . . .. , . , 

Talán én is olyan elfogultan mentem volna kozeJok, es epp~n ug_y 
jöttem volna is vissza, ha öreg mesteremn~k, Herman Otto-nak,, elmdula
somkor adott jó tanácsát meg nei:n sz1vleltem v~lna: , ((~zt~n s.oh~e 
felejtse el, hogy azok a vad pápuák is emberek, tulaJdonsaga1k is mmd1g 
emberiek, s a mit náluk vademberi furcsaságnak tartanak, meglehet, hogy 
az sem esetleges, hanem az ottani viszonyokból állott elő. Az embere~et 
csak környezetük és életviszonyaik ismerése után lehet igazán megértem.>> 

Ilyen szempontból indulva ki, én a. pápuákat sem talá~t~m ~ad
embereknek sőt ezután következtetve, ha igaz az, hogy a ma elo nepek 
közt a pápuák, továbbá Melanézia és Polin~zia lakói a művelődés leg· 
alacsonyabb fokán álló népek : akkor azt álhtom, hogy vademberek ma 
már egyáltalában nincsenek. 

A pápuák még most is ha_misita~lan kőkors,zakb.a~ élnek, a féme,k 
használatát talán még soha sem ismertek. Az egyenek ~l~,te, a c~alád es 
társadalmuk fejlődése reánk nézve azért fontos, mert elo protot1pus~ a 
kezdődő társadalomnak, s erről, mint élő példáról, következtethetunk 
legjobban arra, milyen lehetett a mi eleink élete valaha, több ezer évnek 
előtte? 
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, ~ p~pua nem vad ember sem külső megjelenésében, sem egymással 
valo eleteben, sem az idegennel való érintkezésben. Csupán csak hogy 
~~~!éle műveltségű t~rsadalomnak tagja, melyben ő az otthonos, sőt az ő 
korukben az ott i;;ieg)elen,ő európai" tünik fel, v~d embernek, a mint hogy 
annak tartanak ok is barmely muvelt europa1t, mert nem ismeri az ő 
társadalmi érintkezésöknek még legelemibb szabályait sem annál kevésbbé 
az ő világnézetüket. ' 

. Le?el,sőbben is az a furcsa eset áll elő, hogy ugyanabból a dolog-
bol a ketfele . eI?ber kétféle következtetést von. A mezitelen pápuát vad 
embernek tekmt1 az , eu~ópai, mert ~'.-lhája nii;ics és viszont a pápua tartja 
va.?~:m bernek az europa.1t?.. ~ert .ruhaJa van .. Es bizony, mikor látja a ben
sz~lott, hogy az egyenhto1 eghaJlat alatt miképpen izzadunk és tikkadunk 
:m1 a legkön~yebb nyári ruhában is, meg hogy a sűrű erdőben még az 
uton me~ve „1s, bog~ a~.adu~k meg lépten-nyomon a nádpálcza levelének 
horgos tuskeiben, m1g o meg a legnagyobb sürüségben is futva haladhat 
mert má~ érint~sre ~egérzi és ki.kerüli az akadályt: bizony minket i~ 
:lfog ~ ketelkedes, vaJJon nem. neki van· e igaza? Mert ott az egyenlítői 
~lla:z:ido melegben nem a ruhazat az ember első szükséglete, mint a mi 
egalJunk alatt. 

. Más ~~empontból más eredményre jutunk a tisztálkodás dolgában is, 
a ~1.nek hian.:yat nagyon ~o~an, a vadság és műveletlenség külső jelének 
t~rt.iak. Bennunket ott DJgumeaban minél gyakoribb mosdásra fürdésre 
kesztet nemcsak az E~r?.p~b~n megszokott tisztaság és testünk ápolása, 
h~~em az a ke.ll~mes u?ules is; a m~ a. forróságban vele jár. Mosdik, für
dik a mag~ ~od~a szermt a papi;i.a is eleget, de azután bekeni magát jó 
vasta~on ~oro~ folddel ~evert ~laJJal. Európai szemnek ez szörnyen pisz
~os es egeszsegte.l~n, s 1gy ez is egyik bizonyíték, hogy a pápua vadember. 
~n . azonban, m10ta tudom, hogy a szunyogok oltják belénk a tropikus 
eg~_lJ legveszedelmesebb be~egség~t, a malári~t, gondolkodóba esem, hogy 
VaJJOn nem alkalmasabb vedekezes-e ez a mod mint a mienk? 

Más vidék, más ~m.berek; má~ erkölcsök, ~ás életfelfogás. Mi erkölcsi
] e~ alantabb f?kon alloknak tartJ~k a pápuákat, mert a többnejüségnek 
ho~olnak, s h1va~kozu~k. az emberi természetre, hogy álláspontunkat iga
zol.iu~. Ezek pedig l~nez1k az európait, mert - szerintük - egynejüség
ben el?ek, mmt az allatok, holott az embert az különbözteti meg az ok
t~lan allattól, ~ogy több ~saládot is eltarthat. (Azok az állatfajok, melyek
rol az ellenkezore vehetnenek példát, ő náluk nem élnek.) 

Ezekkel az adomaszerüen ellentétesen szembeállított vonásokkal 
csupán azt akartam jelezni, hogy ezek a vadaknak csufolt emberek is 
alkotnak maguknak fogalmakat mi rólunk s azok az ő szemükben nem 
mindig ütnek ki a mi javunkra. ' 

Amde nem ezz~l .akaro1? .én. bizonyitgati;ii, hogy a pápuák sem vad
·~mbere~, ,hanem egyem, csalad1 es társadalmi életük röviden összefogott 
J ellemzesevel. 

A pá~ua k~ls.? megj ~lenésében sem tesz ránk olyan hatást, hogy 
vademb~r all elottunk. Mmtha egy bizalmaskodó, nyájas képű falusi 

·e~?.er allana. ~~t, alacsony termettel, sötétbarna szinben, a lágyékkötőn 
k1vul ruh~ nelkul, felborzolt parókaforma göndör hajjal karjain mellén 
nyakán cs1gá~ból készült, sa~átszerű ékszerekkel. Egyedüi széles ~zimpájŰ 
-Orra ad arézanak szokatlan Jelleget. Arcza legtöbbnyire simára borotválva, 
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vagy vidékek szerint különös módon alakitott szakál-bajusz viselettel. 
NyÚát, dárdáját, ha magával hordozza is, nem jár ellenséges szándékkal, 
inkább csak azért hordja, mert férfiúnak úgy illik. Mozdulataiban, arcz
játékában az indulatok. kifejez~sekor se látszik v:alami oly~n szoka~lan 
vonás a mit nálunk is ne lattunk volna. Szavaiban, tetteiben a naluk 
szoká~os illendőség az irányadó. Európainak legfeltűnőbb az ilyen vadak
nak tartott embereken az a méltóságteljes önuralom. a melylyel indulatait 
fékezi, a mi nálunk is jellemzi a falusi embert. Vigság, fájdalom és _harag 
kitörése bizony sokkal élénkebben nyilvánult a műveltebb európarnkon, 
a mikor a pápua rendesen olyan arczczal vonult félre, mintha valami 
illetlen jelenetnek lett volna akaratlan tanuja. 

Ugyanez a szokásnak és illendőségnek megfelelő önuralom szabá
lyozza a pápua magaviseletét családja tagjaival és embertársával szemb~n 
is. A gyermekeket szabadon hagyják, nem nagyon_ parancsolgatnak n~kik, 
igy engedetlenség is alig fordulhat elő. Feleségeivel szemben nem igen 
hivatkozik erejére, s én többször láttam azt, hogy az asszony verte. az 
urát, mint azt, hogy a férj verte feleségét. Ha férfiaknak egymással baJuk 
van elsőben közvetítőkre bizzák az ügy békés elintézését. 

' Többnejű családjaikban az asszonyok nem élnek háremszerű életet, 
hanem minden asszonynak külön családi háza van, mert csak akkor lehet 
ujabb asszonynyal frigyet kötni, ha . ann~k már előre ház~t. ép,ithetett. 
Különben is a többnejűség nem annyira UJabb szerelem kedveert all fenn, 
hanem hogy az özvegyek férfi védő nélkül ne maradjanak, s legyen, a ki 
elvégezze a nem nőnek való munkát. 

Házasságkötésnél a nőért kialkudott díjat fizet a vőlegény, s az 
asszony hiúságát elégiti ki, ha mennél drágább a f~rjének. De ezt. nem 
tekintik az asszony megvásárlásának, mert ez csak Jutalom a csaladnak 
a nevelésért és kárpótlás azért, hogy egy munkás tagját más családnak 
engedte át. Visszásnak tetszik, ha rágondolok a mi művelt állapotunkra, 
a hol hozományt vár a szerelmes vőlegény, a ki esküszik, hogy válasz-
tottja nélkül élni sem tudna. , . . , . . , . " .. 

Mindenki bizonyos munkat telJesit, a ferfiak irtJak k1 a termofold
nek való erdőket, feltörik a talajt, gondoskodnak beültetni valóról; az 
asszonyok dolga a föld porhanyitása, beültetése, gyomlálása, a napi éle
lem hazahordása. A férfi dolga a házépítés, hajóácsolás, halászat, vadá
szat és erőeebb munka a ház körül, mig a főzés, fonás és apróbb házi 
munka az asszony feladata. A fiuk az apjukkal, a lányok az anyjukkal 
dolgoznak s állandóan velük vannak. Ez helyettesíti az iskolá.zást. 

Politikai egységről Ujguineában szó sem lehet, 11, lako_ssag a rokon: 
ság szerint oszlik meg, még egyes nagyobb községe_kben is_'. J:?e vala~i 
látható feje vagy kormányzó testül~te a fal_vaknak ~mcs, _szukseg szen~t 
gyűlnek egybe és tanácskozna~. , m1g .valam_i eredmenyre„ .iutnak. Terme~ 
szetesen itt is sokszor az az uanyado, a ki okosabb, erosebb, vagy a k1 
szájasabb, döntő pedig a rokonság száma és ereje. , , .... 

Sajátságos Ujguineában a nyelvek s~éttagozottsaga es , rendkiv~h 
száma. Némely részében tiz-húsz falu beszel egy ny~lven, masutt maJd
nem minden falunak külön nyelve van. Valamennyi nyelv egy nyelv
családhoz tartozónak látszik ugyan, de egymást.~! annyira . kül?nböznek 
még nyelvtani szabályaikban is, hogy még cEmk taJnyel~n~k. is alig mond-
hatók. Nyelvük szerkezete éppen nem kezdetleges, szobosege olyan gaz-
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~ag, ho~y csupán az állatok és növények · neveiből néhány százat könnyen 
osszeg~1;1Jt~ettem .. _Ismer~k oly~n pápuan;yelvet is, melyben a magyar nyelv
ben SaJatsagos ta1~_as e~ hat~r~zatla~ igeragozás is minden változatában 
meg van. Ha nyelvuk feJlettseget tekmtjük, azt lehet következtetn · h 
e :vad_nak ~eve~ett nép a kulturának valamikor magas fokáról ha~yatf !ft 
~!a. Es -~nvel itt olyan sokféle nyelven beszélnek, nem ritka a benszü-· 
lotte~ ~ozt .az olyan ember, a ki 3-4-féle nyelven beszél. Gyermekeiket 
e czelbol __ gya~ran ~serébe is adják más faluba nyelvet tanulni. 

. _A fold_ es az mgatlan vagyon rendesen a községé s abból osztanak 
ki m~ndenkmek, ~saládja nagysága szerint, termőföldeket. Községé a vadá
s~at Joga. az ~rdokben, a fahasználat; a folyó és tengerpart halászata é 
sotermel~se szmt~.n a , közsé?é·. Némely község, bár a tengerparton lakik: 
ne;n_ halasz~at, s~t. ;n_e~ ~ .fozes~~z. ~a~ó tengervizet is úgy kell vennie a 
m~s1k falutol. HaJoepitesi es haJozas1 Joga sincs minden községnek 
mmden, cs~lá.dna_k s ebbeli jogaikat féltékenyen őrzik. ' vagy 

. Penzertek ismeretlen a pápuáknál, e helyett csere folyik · t 'k 
~m~en has~.n~lha~ó tárgy, ~ázi eszköz, fából, csontból, csigából' é: :~b~l 
~~szult eszkozok, eksze~·ek es fegyverek. A kereskedés a szárazföldön falu-
101 falura halad,. senkmek se szabad tovább menni a második f l ·1 
csak a_ tengerparti kereskedés kivétel. a una , 

, Erdeke_ik összeü.tközé~e ho~za ellenségeskedésbe néha a pápua lakos-
sa?ot, a . m_~ko: azutan nyilt haborura kerül a sor. Nagy embertöme ek 
mar, _apro kozsegekre sz~kadásuk ,miatt sem állhatnak egymással szemb~n, 
csataik sem nagyon veresek. Tamadó fegyverük a nvíl parittya k .. 
bunkó és f "k ' h · h ·· · , J" • , oves „ o eppen __ ~- .?sszu aptodarda, védőjük a pajzs, hegyes fiíkkal 
betuzdelt verem, kulonosen pedig jól futó lábuk. Ellenség elől meg l d · 
nem s égye "t · "k · 1 sza a ni , ~ . n, so me~ o gunyo ódnak, hogy ellenségük nem éri utól 
A beket ,is -~amar k?tik, ká1·pótlás jár az elesettekért, boszúállás utógon: 
dolata nelkul. Termeszetesen ő náluk is csak a gyengébb f'l t t' 
hűségesen a békét. e aqa meg 

E~kölcsi életük szintén megüti az általános emberi erköl s ·· · · 
tékét. Erzékük van a jó és rossz erkölcsös és erkölcstelen . , ctossl~g me!k· 

· 't · · · k · ' 1ran , e ismeri 
a ,JO , me~roJa, es „a m~guk módja szerint megbüntetík a rosszat; a mi 
nal"?nk_ ereny ~s b?n szamba megy, azt ott is annak tekintik. Az európaiak 
erkolcsi felfogasa es gyakorlata a pápuákon csak ronthat d k 
· ·tb t t 'tk ·k · . . , . , e nem so at J~v1 a , mer ve ei es k1hagasaik átlagos mértéke kisebb mint a · 
tarsadalmunkban. A legfőbb erkölcsbirói fórum na' luk emb' 

1 
• ·k mki ·1 · · . er arsai na ve emenye, vagyis hogy mit mond róluk a világ az a "kk" " ·1 · 

a 1 b "k 'l k? M' k , szu oru v1 ag 
, me Y en o_ e ne . ,m et i~kola, vallás és társadalom rendszeres neve~ 

lesben. buzditan.ak . a Jora, szigorú törvények tiltanak a rossztól, tehát 
h~lis.oknldi~ha~attl~nukl Jobbaknak kellene lennünk e vadembereknél s nem 
va „ ic~ere un r~, hogy, az_ é~et- é_s vagyonbiztonság jobb lábon áll ott 
az oserdokben, mmt europa1 varosamk utczáin. 

. S~elle_mi __ te~!ntetb~n a pápuák körülbelül ugyanolyan életet élnek 
~mt foldresz.unkon akarhol egy világtól elzárt, írástudatlan falu lakos~ 
saga. ~udomany1~ól természetesen szó sincsen, de tanulásban való fo · _ 
k_on:ysa~u~at az nt-ott fennálló hittérítői iskolák tanítói nem győzik elé::é 
d1cserm, es sokszor hallottam őket megelégedve emlegetni hogy hold 
Y?l~a a~. az ~ur?pai. tani tó, a kinek olyan kedvvel tanuló' fogékon ~g 
JOV1seletu tamtvanyai volnának. ' Y es 

Vándorgyülés munkálatai. 
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, . . n ilatkozik kifejlett művészi érzékükbe?, 

Kultura]Uk l~gJ?~.ban „m.eg r.kben énekükben és tánczaikban nyil
mely legszebben diszito ~uvesze ~ asz'nálatra készült kis eszközük, me: 
vánul. Alig v~n olyan .m~n~ennaJe ~kesitenének. Faragott tárgyaik európa.~ 
lyet izléses, faragott d1szitlessekl h. , yzik róluk az aprólékosságig meno 

k t lán kissé eset ene ian „ , . f t szemne a . . . .' d határozott egységes muvesz1 ipus 
kidolgozás, sim1tás es szmezes, e minden egyes részletökben a köz· 
mutatnak, öntud~tosa~ .~l~a;:~:ot::!~l~ányozása különösen kedves fog: 
ízlésnek megfelelök. uves . 1 t asztaltam hogy a legujabb európa~ 
lalkozásom volt, s meglepete~~~ ap pápuák kőkorszakbeli művészeti 
művészet iránya, a szeczessz1„ and, t~ művészeti típus Európa művészei 

. f l' h Tk Ha ez az osere e i t, , . stüusa e e aJ ~ · , . 1 h t tlen hogy ebből használha o UJ esz-
előtt ismeretesse vahk, nen;i e e e ' 
mék termékenyi~ik ~űvészemket. k le általánosabb a kivájt fatörzsből 

Zeneszerszama1k kezdetle~es.e tt a k, g. d b melynek végére feszitett 
készült, szép _far~gá~o·~~~~ d1s~~~tust eS~e~ ;edélyes dalosok, a I}lissz.ió
gyik bőrén venk ene u„ oz a , ... :k hoa ott énekelhetnek. Enekuk
. k láknak is az a legfobb vonzoereJU ' 'Oy , k" , „. a táncznak, 
is o . . f"l . t" hang rendesen csupan iseroJe „ 
ben nincs semmi u ser o . . , , . voltában igazán meglepoen 

1 k változatosságában, meltosagosan szep 
me yne . . , .k . , 'k . , 
nyilatkozik a papnak eszt_et~ a1 erz~. e.. 'rthetetlen vad gesztikulácz10nak 

Tánczai~at még. mir:i en emopa\:·tam kivüi más valaki mé.g gyö
nézte és tartJa; nem is hiszem, ~ogy , ~ek találtam mert megfeJtettem 

i;yörüségét _t~láá!~ vo~avt~~;~l~dó ~u~-~~it az vezeti r'élr~,. hog_y a pápluák 
es elemezm u ~m. , , árostáncznak nezi, mmt a mi yen 
tánczát olyan fa.ita .magant~nc~~a~, v~;i p mindig mozgó élőkép, mely egy 
az európaiaké. Pedig a papu~ .. an e es tánczos csak része az 
összetett ballettel ha~onhtha:~ze~s:::int~e a:rt:Itők meg. Ha tudjuk, ?~gy 
élő képnek, mozdul~ta1 kaz he~~ t. akkor a felálló kolonnokban meglat1uk 
az, a .. mit éppen .la~un 't é~JOa a~~~~rlát képviselő sorokat, az ev~zők m~.~
a haJo.testet,_ az ar ~czo . d vészben-viharban csapongva, a haJosok e~o -
dulata1~ a si~ tengeren, m~Íl d. , t és végül az örömteljes szabadulast. 
ködése1t, m~Jd .. a teng?~.tcs;ta~p~ze:~élő pápua.közönség tetszését, m~lyl~el 
Ekkor me~.ert~uk az ~ ~~f . ező mozdulatait kíséri. Tánczaiknál a m1 szm.: 
a résztvevo tan~zo~~a I ~J 1 l "tt Tánczközben a barna szoborszeru 
házaink jelenetei u.iultak. e e .o ~m. . t a testtartás és a mozdulatok 
alakok mozdulatainál telJese~ ervenyre JU. t .. kbe a ruha hiányáért 

. . elyet ilyenkor nem JU eszun f 1 
plasztikus _szepseg?, m . b ··tvennél több táncz nevét jegyeztem e . 
kárhoztatm. Csupan e.gy .fa11: an d? . k n is méltó feltűnést keltene, de az 
A pápuák táncza eu~opa1 s~mpa Jal? o d"ket járó elhagyatott természet-
megmarad talán meg soka1g az oser o ' 

vizsgáló üdülésének. . értelemben lehet szó a pápuáknál, Tmint mt}t-
Vallásról egészen mas . k··1 „ meanyilatkozása. erem o ' 

'lu k mert hiányzik annak mmden u.so 'O k . d ezek na n , b t, 1 T ·1 tet hisznek ő is, e 
jó és rossz szellemeket, bold?ga.b u v1 agt e e szertartásokban való érzé-
tisztelésének, imádság?~k, balv~nrokban ':!~ik nincsenek. Vanna.k bizo
kitésének jelét nem lat.]uk, papJaik, t~~pl h hatunk a hitélettel, de ezek 
nyos szertartásaik, melyek~t .. von~kozas ~. of:lbecsülném a babonát, hogy 
is inkább a babonát sz?lgalJak. a ~nnyua, uákat nagyon vallásosaknak 
azt vallásosságnak tekmtsem, akkor a PR;P t 1 
,kellene mondanom, mert babonájuk van szam a an. 

_ _ ..___------~-------------------------~---·----
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Vallásos életük nem a nagy nyilvánosság előtt folyik le; a vallás 
és hitélet zártkörű, a mennyiben abba csupán a felnőtt férfiak vannak 
beavatva s azoknak is csak egymás közt bizalmasan szabad róla beszélni. 
Asszonynépség és a fiugyermekek csak éppen a nyilvános szertartásokat 
láthatják, azoknak előkészületei és a szertartáshoz való eszközök előttük 
rejtve maradnak. Legnagyobb ünnepük a balum, az ifju férfiaknak a 
vallásközösségbe való felvétele. Ehhez hasonlítható nagy ünnepünk nekünk 
sincsen. Sok vidéken alig egy évtizedben van egyszer, előkészületei évekig 
tartanak, maga az ünnep is majdnem egész évig, mert ez igazi béke
ünnep, melynek tartama alatt szünetelnie kell minden háboruságnak, 
visszavonásnak, még az egyes emberek haragjának is. Nem csoda, hogy 
hosszas előkészületet vesz igénybe, mig úgy az egyesek, mint messze levő 
falvak és törzsek közt minden ellentétet olyképpen kiegyenlitenek, hogy 
az a békeünnep után se újuljon ki. Ez a balum-ünnep fegyelmezi a pápuá
kat erkölcseikben egymás közt és politikainak nevezhető viszonyaikban, 
még pedig jobban, mint a szeretet vallása az ő nagymiveltségű híveit. 

A békekongresszust már régen megvalósították ezek a vadaknak 
tartott emberek minden politikai szervezetlenségük mellett is, sőt talán 
éppen e miatt tudták megvalósítani. De azért mégis mi tartjuk őket vad
embereknek ! 

Röviden vázolva e természeti nép egyéni, családi és társadalmi életét, 
ismételten csak arra az állításomra térek vissza, hogy nincsenek már mai 
napság vademberek, még kevésbbé vad népek. Ezek a kifejezések csak 
nemtudásunkat és előítéleteinket igyekeznek tetszetős kifejezésekbe bur
kolni. Igenis lehet szó másféle műveltségről, állithatunk fel benne foko
zatokat, de nem humánus, és nem helyes tőlünk, hogy ha az európai 
műveltséget csak azért igyekeznénk magas polczra állítani, hogy az alan
tabb állókat meg se lássuk. Az igazság az, hogy az emberi fejlődés tör
vénye nemcsak a mi társadalmunkra nézve érvényes, hanem a Föld bár
mely félreeső részében levő emberekre is, az általános emberi jó és rossz 
tulajdonságok ugyanazon hatásokat váltják ki a földkerekség minden 
népénél. 

Nem érintettem még az egyik legfőbb okot, melyért a Csendes ten
ger szigetlakóit a művelt társadalom leginkább, s talán legméltóbb okkal 
tartja vadembereknek: a kannibálizmust, az emberevést. Ujguinea pápua
lakói megmenekültek e szörnyű vád alól, mert Ujguinea egyik legelsőbb 
kutatója, a ki a német birodalom számára megszerezte ezt a területet, 
dr. Finsch Ottó, elég elfogulatlan természetvizsgáló volt, hogy ne lásson 
a hajósok és hittérítők szemeivel, kik mindenütt emberevőket és bálvápy
imádókat látnak. 

Az emberevés kétségen kívül a legnagyobb vadság jele, a természet· 
szerüleg társas életet kereső ember természetével meg nem egyezik, tehát 
természetellenes. Nem is általáaos az seholsem a Föld kerekségén, hanem 
mindenütt csak társadalmi kinövés és torzulás. Ez a szörnyű társadalmi 
bűn azonban nem csupán az úgynevezett természeti ember fogyatkozása, 
hanem előfordult ez a mult időkben és előfordul az ú. n. művelt társa
dalomban a jelenben is, még pedig sokkal gyakrabban, mint gondolnók. 
A közbeszédben, rémes történetekben oly sokszor ismétlődik, hogy az 
ember~k a .leg~agyobb szü.kségben csak úgy tudtak segíteni magukon, hogy 
gyengebb tarsa1kat megettek, így nem csoda, ha a végső szükségben levő 

6* 
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ember arra gondol, hogy ilyen utálatos módon mentse meg nyomorult 
életét. S hogy ez így van, tengerparti nagyobb városok törvényszékei t~het
nek róla tanuságot, hol gyakran fordul elő olyan eset, bog~ élelmi~zer 
nélkül maradt hajósok eszik meg társukat. Jut-e az~rt val_akmek eszebe, 
hogy általánositsa az ilyen kivételes eseteket, s mmdnyáJunkat ember
evőknek nevezzen? Nagy városok sötét bünei közt nem példátlan volt 
már, hogy gyilkosság utján szerzett _te~emeket m~~tek ki jó_hiszei;nü vevők
nek. Elvetemedettek vagy őrültek kiveteles tetteiert az egesz tarsadalmat 
vádolni senkinek sem jut eszébe, legfeljebb talán egy khinai, egy más 
társadalmi műveltségben élő idegen volna képes erre. 

Ha megköveteljük, hogy beszámithatatlan esetekért ne _legyen 
felelős egész társadalmunk, akkor nek~nk_ sem marad meg. az a Jogunk, 
hogy szintén kivételes bűnért megvadolJuk a vadnak nezett emberek 
összességét. . . . 

Az emberevés olyan értelemben, a milyennek mi azt itthon elgon-
doljuk, nem divatozik sehol e yilá~on, i:i:iég a külöi;iösen ~mberevők~~k 
ismert melanéziaiak és salamonszigetiek kozt sem. Nalunk ugy gondolJak 
azt el, hogy ezek sokszor inyenczség.ből fa~ato.zzák„ fel egymás közü~ azt, 
a melyiknek teste kivánatos pecsenyene~ latsz1.~, sot hogy ha a csalad~pa 
kedves gyermeke beteg korában megóhaJt egy JO falatot, ennek a kedveert 
feláldozza neki másik gyermekét. Az európai képzelet már felállitja a r~n
des embermészárszéket, hol szabott áron mérnek emberhúst, berendezi a 
hizlalókat és hisz a rendes embervásárokban. 

A ~i következtetéseink messze járnak a valóságtól. Mint tá1:sa· 
dalmi kinövés előfordul az emberevés ma is Ujbritania és Ujirland szige
tén is némely' helyen, de nem ~lyan r~ndszere~ inté~mény;, a mil~e~n~k 
mi elgondoljuk, hanem emberi rosszmdulatbol szarmazo · t~rz~moves. 
Én magam Ujirlandban és _Djbri~~ni~ban. nem éltem . hossz? ideig, nei:i 
is egy egész évig, de a nernet-urnumeai telepeken . allandoan 1000-t~l 
1500-főre menő újbritaniai, újirlandi és salamonszigeti származású, te~at 
azokból a par excellence emberevők~ől toborz_?t~ munká~cs~p?rt ta7to~
kodott közvetlen környezetünkben, sot ezek kozul telt ki haz1 cseledse
günk is, tehát elég alkalmam volt g?ndolkozásmó~jukat. i:iegismern,(!rn. 
De bár tömegesen éltek együtt, s termeszetesen halalos vegu verekede.sek 
sem voltak kfü;tük túlságosan riUák, azért sohse jöttünk annak nyomara, 
hogy embert ettek volna. Történt olyan eset is, hogy egy 1 __ 5 f~rfi és 2 nő · 
ből álló csoport a honvágytól sarkalva, haza akart szokm _egy lopott 
dereglyén, de elfeledvén,, hogy ő~et gőzhajón . hoztá~, azt _ln~ték, hogy 
néhány nap alatt haza ernek s igy cs~~ _k~ves eleseggel .l~ttak ~l m~
gukat; a tenger árja azonban ellenkezo u~n.J'.ba, ~usztral;a _fele haJ
totta őket, s hetek mulva ·a dereglye a Lomsiad sziget~knel ert p~rtot, 
hol már csak két legény és egy leány voltak életben. Es ezek az u. n .. 
emberevők éhen pusztultak el, de ne:n jutott esz~kb:: h,ogy . mások 
élete árán mentsék meg a magukét. ED; nem mernek JOt allam, hogy 
európai szülött meg nem tette volna. Es mégis őket nevezzük ember· 
evőknek! . . 

Én a magam részéről hajlandó voltam egyáltalában tagadm azt. 
hogy a bismarckszigetségi bennszülött.ek embe~evők ~olná~a.k, ha olyan 
hiteles tanu nem állítaná, mint Dr. Fmsch Otto, a ki azt irJa, hogy egy 
ilyen lakomának szemtanuja volt Nusa szigetén 1881-ben. 
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·A,, ~an~i?álizm~snak e~eknél a népeknél tökéletesen az a szerepe 
y~n, sot md1to oka 1s .!'Lz, mmt az európai társadalom egyik szégyenfolt
J~nak, a vérb~szúna,~. Oseink dicséretére legyen mondva, a magyar tör
tenelem a verboszura csak egyetlen esetet ismer, a Zách Klára esetét, 
mel;yet egy ol~s~osan_ gondolk.odó u~alkodó re~~ezett. Zách rokonsága 
add1,g a r~ko~sagi „fokig esett aldozat~l, a m~ly1k1g olasz felfogás szerint 
a verboszu kotelezo a rokonokra, az ovatos verboszú már előre ki akarta 
irta:i;ii azokat, a kiknek megtorló boszújától félhetett. Szerencsére, azóta 
ez ;s~eretlen hazá~kban, és az európai országok legtöbbjében, de ha 
-europa1 társadalomrol szolok, akkor a fehér emberek összességét együtt 
vesze~, é_s ut~lok , a;ra, hog_y a balkánfélszigeti népek néhányánál s 

·egye~rntt is Deleu~opaban, mmden törvény ellenére is, szokásban van. 
A verboszú ott bizonyos becsületügyi eljárás szinében jár s nemzedé
kek~e k?telezőnek, tartják. Nem szólok a párbajról, mely szintén kannibáli 
vonas, es csak azert maradhatott meg, mert a becsület köntösével fedezi 
magát. 

. Az . emberevésben a bismarckszigetségbeliek sajátságos észjárása 
n!1~atkoz1k. meg. Boszút akar állani, lehető legnagyobb boszút, mely ellen
segenek mmden rokonságát erkölcsileg is a legmélyebben sújtja : hogy 
ne lehessen annak embert megillető tisztességes temetése. Mert náluk a 
be~sül~~ben tölt~tt élet legfényesebb jutalma a bizonyos ünnepélyes for
rnak kozt lefolyo eltemettetés, nem rögtön a halál után, hanem sokszor 
egy-két év mulva, mikor már csak csontjait ássák ki az elhunytnak s a 
lefolyt idő alatt a család összegyűjti a tisztességes halotti torra való költ
~éget, illetőleg a hozzávaló élelmiszereket. Az ellenség megalázott család
Jának becsületét csak az állithatja helyre, ha visszaadja a kölcsönt s ter
mészetesen a legtöbbször ártatlan asszony vagy gyermek esik áldozatúl az 
éhes boszúnak. 

A boszúállásnak ezt a formáját csak a legnagyobb elkeseredés hozza 
létre s maguk a benszülöttek is ritkán alkalmazzák mert ezután nincs 
többé kiengesztelődés, a boszú erkölcsi kötelezettsége 'nemzedékekre kihat 
s ha megkezdték, csak az ellenfél teljes pusztulásával érhet véget. E miatt 
a törzsek legnagyobb részében nemzedékek hosszú sora alatt sem fordul 
elő az emberevés. 

, Európai embert még sohasem ettek meg, ő kivül áll a hagyományos 
sz~kasokon, .. mert .. ~~vá.ndorlása legújabb -~eletű. Az ilyen ellenség testét 
szetd,arabolJak, ku~onfele _helyeken eldo?Jak vagy elássák, mindig azzal 
a czelzattal, hogy 1gy neki se lehessen tisztességes temetése. 

. Külö~be:i;i ~z e!11berevés g?~dola~át jóformán az európaiak terjesztik 
mmdenfele. K1vancsian tudakolJak mmdenütt, hogy mely törzsek ember
evők? Természetesen mindenütt az a válasz, hogy ők embert sohasem 
-esznek, de ne merjünk menni a szomszéd néphez mert azok már ember
~vők ! A jámbo~ok ug~anis azt hiszik, hogy mi féltünkben puhatolódzunk 
es e~ akarn~k IJ es~tem, hogy a nekik becses tárgyakat : a dohányt, kést, 
gyaluvasat es baltat, csak náluk cseréljük be, hogy azután ők keresked
hessenek vele tovább. 

Másrészt pedig ők tartanak bennünket emberevőknek, még pedig 
und?k3:bb emberevőknek, mint ők maguk, mert azt hiszik, hogy az 
europaiak a betegségtől megtámadott emberi testrészekre áhitoznak. Bizo
nyitékot abból meritenek, hogy a főtelepen levő kórházban bonczolások és 
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amputácziók történtek, a mi náluk szokatlan lévén, azt a magyarázatot 
találták ki, hogy az európaiak így jutnak csemegéhez. 

Ime tehát tévedéseikben is ugyanazt az észjárást követik, a mit mi. 
Mi őket tartjuk emberevőknek, ők pedig bennünket, s mind a két fél a 
maga módja szerint igyekszik felfogásához Lizonyitékokat szerezni. 

Más világ van ott az egyenlitő alatt, mint minálunk! Másképpen 
süt le a Nap, más csillagok ragyognak ott felettünk! Nincs ott egy fa, 
nincs egy fűszál, még egy kis bogárka se, a mi ugyanaz volna, mint a 
miénk ! Csak az anyaföld ugyanaz, mint minálunk. S ez az anyaföld, 
melyből az ember véteték, ugyanazt az emberfajt szülte, s ha a környe
zet, a különböző természeti viszonyok szinét, haját, arczvonásait külön
bözővé tették is, lelke és erkölcsi érzéke most is ugyanaz. Műveltsége, 
társadalma fokozatokra osztható, de szellemi és erkölcsi élete felett ugyan
azon természeti törvények uralkodnak. Az ember mindenütt ember, az 
általánosan emberi mindenütt egyformán nyilatkozik meg szellemi és 
erkölcsi életében. 

És a tudományos szellemtől vezérelt, keresztény társadalomnak nem 
fog szégyenére válni, ha ezekben a szegény pápuákban és csendestengeri 
szigetlakókban nem lát vad embert, hanem és>1reveszi, hogy erényei és 
hibái, másforma nyilvánulásukban is, ugyanazok, mint az övéi, a kiket 
nem szabad lenézni, hanem úgy kell tekinteni, mint az emberi fejlődés 
őskorának csodálatosképpen példának fenmaradt társadalmát. Éppen ezért 
nem kell lenézni őket, hanem tanulni kell tőlük. 

Én hiszem, hogy úgy lesz! 

5. 

RÓMER FLÓRIS SZOBRÁNAK MEGKOSZORUZÁSA. 

A prímási palotából a vándorgyűlés tagjai és a közönség a Ferencziek
terére vonultak, a hol Chyzer Kornél dr. miniszteri tanácsos a következő 
beszéd kiséretében helyezte el a vándorgyűlés koszoruját. 

Tisztelt Közönség ! 
A polgártársak elismerése a legszebb és legnagyobb jutalom, a melyben 

ember részesülhet. 
Mi, Tisztelt Gyülekezet ! itt oly férfin szobra. előtt állunk, a kinek 

egész élete. minden tette méltó volt arra, hogy az utókor mindig hálával 
adózzék emlékezetének s a mint örömmel látjuk, az ő szeretett szülővárosa 
nem is feledkezett meg arról, a mivel a haza s a tudomány Rómer 
Flórisnak tartozik. 

Messze vezetne, ha ez alkalommal Rómer érdemeit felsorolni meg
kisérleném, de nem is szükséges, hiszen Rómernek irodalma van. Elég 
legyen felemlitenem, hogy egész életét a haza, az egyház, a tudomány s 
embertársai szolgálatának szentelte s ebben pihenést nem ismert. 

Szolgálta a hazát fegyverrel és tollal, az egyházat egész lelkével, a 
tudományt örökös kutatással s az emberiséget egész szivével. A köteles
ségnek ily hű teljesitése megszerezte neki már életében is az elismerést 
úgy felülről, mint polgártársai részéről. 

Most, midőn mi a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándor-
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gyűlésének tagjai e szobornál megállapodunk, lehetetlen, hogy meg ne 
emlékezzünk azon meleg szeretetről, a melylyel ő ezen intézmény iránt 
viseltetett s azon érdemeiről, a melyekkel ő e téren is bir. 

Felismerve ezen kulturális intézmény fontos s nálunk nagyon is 
szükséges voltát, valahányszor csak tehette, részt vett e vándorgyűléseken. 

A 42 év előtt itt tartott vándorgyűlésnek nemcsak egyik rendezője 
és titkára, de lelke is volt. Az ezen alkalomból megjelent pozsonyi 
monographiában ő örökitette meg <<Pozsony régészeti műemlékeit1> s ernye
detlen buzgalommal sze1kesztette, örömünkre még velünk működő 
nestorunkkal Kanka Károly dr.-ral, a gyűlés jeles munkálatait. Ezen 
gyűlésen kivül még más kilencz vándorgyülésünkön vett részt és legtöbb
ször mint oktató előadó. 

A tudomány, melyet hazánkban mondhatni ő teremtett: a régészet. 
De nem volt oly tudományos és emberbaráti intézmény, mely iránt ne 
érdeklődött volna. 

S e változatos tevékenység közepette mindig Pozsonyra gondolt. 
Egyik levelében, melyet Pozsony szab. kir. város akkori ország

gyűlési képviselőjéhez irt s melyben a szülővárosa iránti szeretet csak úgy 
áradozik, ezt mondja: «Egyet sajnálok, hogy ottan nem fogok majdan 
nyugodni, a hol igénytelen bölcsőm ringott.)) 

Igaz, nem nyugszol itt, nemes férfin! de élsz és élni fogsz szülő
városod hálás fiai szívében, kik megörökítették nemes alakodat érczben s 
alkalmat nyujtottak nekünk, hogy mint egykori vándorgyülési hálás társaid, 
mi is adózzunk e szerény koszoruval drága emlékednek ! 

Pozsony fiai! szolgáljon e szobor buzdításul nektek, hogy a hazát, s 
e nemes várost oly hévvel szeressétek s tettekkel szolgáljátok, mint azon 
férfin szerette és szolgálta, kit az hiven ábrázol ! 

Rómer Flóris emléke és szülővárosa éljenek örökké l ! 

Rómer Flórisról nem feledkezett meg a Nemzeti Muzeum sem és 
szintén szép koszoruval rótta le kegyelete adóját, melyet Krenner József 
dr. udv. tan. helyezett el a szobor talapzatán. 

6. 

ELNÖKI MEGNYITÓ A ZÁRÓ KÖZGYŰLÉSEN. 

BROLLY TIVADAR kir. tanácsos polgármester. 

A mindnyájunk által mélyen és nagyon sajnálandó körülmény, a 
mely Nagyméltóságú elnökünket a mai záróülés elnöklésében akadályozza, 
engem - a gyengét - ültet az elnöki székbe. 

Megtiszteltetés, kitüntetés reám nézve, - de felette nagy veszteség 
Önökre. 

In magnis et voluise sat est. Ez )?.yugtat meg némileg elfogultsá
gomban és engedi reménylenem, hogy Onök elnézők lesznek gyengéim 
iránt. 
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Midőn elfoglalom az elnöki széket s a t. Nagygyűlést, Önöket a 
zaro ülés alkalmából üdvözlöm, engedelmet kérek arra, hogy visszapillantást 
vetve a vándorgyűlés lefolyására, első sorban elmulaszthatatlan, de egy
uttaJ legkellemesebb elnöki kötelességemnek tegyek eleget, hogy - tudom -
az Onök egyetértésével a nagygyűlés nevében kifejezzem a hálás elismerést, 
köszönetP,t mondjak egyenkint és összesen . 'Ilindazoknak a kik, mint elő
adók, szaktudásuk gazdag tárházát a köznek hozzáférhetővé, kutatásaiknak 
eredményét, szakismereteiket az emberiség javára, a hazai tudománJ.. dicső
ségére közkincscsé tették. Engedjék meg, hogy - tudom ismét Onökkel 
egyetértve - a nagygyűlés nevében fejezzem ki a hálás elismerést s 
mondjak köszönetet a nagygyűlés érdemekben gazdag tisztikarának, ennek 
minden egyes tagjának, azon odaadó lelkes munkásságért, a melylyel mind
annyian és egyenkint a reájok ruházott nehéz tisztnek és a beléjük vetett 
bizalomnak oly derekasan és fényesen megfeleltek. 

J,9bban, szebben méltatni a vándorgyűlés eredményét, mint azt elnö
künk 0 Nagyméltósága tette, nem lehet. ccA hazai tudomány dicsőségére 
szolgált a vándorgyűlés lefolyása». Ezt jelenti ki elnökünk. Emeli ezen 
elismerés értékét, annak kiváló jelentőségét az, hogy a ki erre az elisme
résre méltatta vándorgyülésünk lefolyását, egyuttal a kultusztárcza fenkölt 
szellemű viselője, a nemzeti közművelődésnek lánglelkű apostola, vezére. 

Nemcsak megnyugvással, de büszkén tekinthetünk ez évi vándor· 
gyűlésünk eredményekben oly gazdag lefolyására. Beteljesült, a mit elnökünk 
magas szárnyalású megnyitóbeszédében óhajként kifejezett, vándorgyülésünk, 
a magyar orvosok és természetvizsgálók itteni tálálkozása mérföldjelző lett 
a magyar természet- és orvostudomány haladásában, áldásainak terjedésében. 
A vándorgyűlés itteni munkásságával megbecsülhetetlen, messze kiható 
szolgálatot tett a tudománynak s hatalmas lépéssel mozdította elő a magyar 
közművelődést. 

Ezután ismételten üdvözölte a megjelenteket és a záró ülést meg
nyitottnak nyilvánitotta. 

Lelkes éljenzés. 

7. 

A HÖ ÉS FÉNY HATÁSA AZ ÁLLATVILÁGRA. 

Id. dr. ENTZ GÉZA udvari tanácsos, egyetemi tanártól. 

Egyike volt ama bűbájos nyári estéknek, melyeknek igézete imádás
szerű hangulattal ihlet meg ifjat, öreget egyaránt. Kényelmese!?- ledőlök a 
lejtős sziklaparton s ((egyedül hallgatom tenger mormolásáh. Uditő szelíd 
fuvalom leng körül, mely röptében szárnyára kapta és magával hozta a 
jázmin-, rozmarin- és mirtusbokrok mámoritó illatát. A habok ritmikus 
locscsanása az őszibogár lágy czirpelésével édes harmóniává olvad össze; -
a sphmrák zenéjét vélem hallani és félig ébren, félig álmodozva gyönyör
ködöm az egymásután kigyúló csillagok káprázatos pompájában. Amott a 
dombtetőn, a csöndes kápolna mellett őrt álló sötét cziprusok mögül, ki
kandikál s egyre magasabbra kapaszkodik egy nagy fényes csillag - piros 
ragyogásával olyan, mint egy gyémántokkal kirakott pünkösdi rózsa. Ez a 

-
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csillag Földünk egyik bolygótársa: a Mars. Ma sokat emlegetik ezt a boly
gót, mely éppen most jutott Földünkhöz legközelebb, tehát a vizsgálásra 
legalkalmasabb állásba. Szabad szemmel nem látunk benne egyebet, mint 
egy, a többinél ragyogóbb csillagot; de a csillagász távcsövével sajátságos 
vonalak nyomai vehetők ki a felszinén, a melyekről némelyek azt sejtik, 
hogy mesterségesen készített óriás csatornák. S ha ez a föltevés helyes, 
akkor nem lehet kétség az iránt, hogy a Marson okvetlenül értelmes 
lényeknbk kell élni. 

Rég letűnt az az idő, a mikor az emberiség gyermekded naiv fel
fogása azt képzelte, hogy az egész mindenségnek a mi Földünk a közép· 
pontja. Ma már 

<A hold ezüst palástján, 
A nap arany haján, 
A bűvarázst letörlé 
A kandi tudomány.» 

Ma mindenki tudja, hogy a mi Földünk csak egyik kisebb bolygója 
a mi naprendszerünknek, mely maga is csak parány az égi testek szédítő 
végtelenségében. De a színképelemzés azt is kideritette, hogy az égi testek 
állományábantlugyanazok az elemek vannak, mint a mi Földünkön, s így 
nagyon valószinü, hogy a többi égi testeken is ugyanazok az erők működ
nek, mint a mi Földünkön. Egykor talán majd az is ki fog derülni, hogy 
mindenütt egy az anyag, valamint egy az energia különböző módosulásai
ban s hogy helyes az az eszme, melyet már Hellas egyik bölcselője ezelőtt 
-több mint 2000 évvel eme szavaival fejezett ki: ccsv 'X.ct:l 7tÖ:V» (egyben 
minden). Elmélkedésünket tovább szövögetve s az éppen említett pozitiv 
vizsgálati eredményekre támaszkodva, nem zárkózhatunk el ama föltevés 
elől sem, hogy élő lények más égi testeken is élhetnek. Annak lehetősége 
sincs kizárva, hogy az élet, úgy mint az anyag, öröktől fogva van a nagy 
mindenségben s minden égi testen kifejlődhetik; az egyiken ma is virág
zik, a másikon már kialudt, vagy kialvó félben van, ismét másokon csak 
.azután fog fellobbani s hogy a jelenleg életnélkül keringő ködfoltok sem 
lesznek örökké kihaltak, hanem idők multán, talán évmilliók után, alkal
masokká válnak arra, hogy rajtok is élet fakadjon. Így volt az öröktől 
fogva s így lesz az idők végtelenéig. Ámde mindezek csak sejtelmek, csilla
goséj i álmok, a való, a mii tudunk az, hogy az a nehezen meghatároz
ható, de mindnyájunk által érzett természeti folyamat, a melyet az élet 
szóval fejezünk ki, csak bizonyos határozott föltételek között lehetséges. 
E föltételek: a hő, a fény, a levegő, a víz és a táplálék, melylyel az élő 
lény az erők fejlesztésére elégetett anyagrészeit pótolja s a melyből új élő 
.állományt készit. 

Az álmok szép honából térjünk immár vissza a Földre; nekem pedig 
engedjék meg a rendelkezésemre álló időt arra forditanom, hogy amaz 
általános életföltételek közül a hőnek és a fénynek az állatokra gyakorolt 
hatását fejtegessem, mint oly tényezőkét, a melyek egyebekkel együtt, el
határozó hatással vannak az állatok általános és helyi megélhetésére. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a szárazföldi állatok között éppen úgy, mint 
.a vizben élők közt fölös számmal vannak olyanok, a melyeknek léte és 
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tenyészés!l állandó, -;agy ,legfeljebb csak szűk kodátok között változó hő
mérséklethez van kötve. Igy például a m ci:jmok csaknem valamennyien, a. 
nagy emberszabásúak (gorilla, orang, csimpanz, gibbon) meg a félmaj
mok (makik) kivétel nélkül a forró égöv lakói ; ugyancsak a forró égöv 
területén élnek a nagy gyümölcsevő denevérek, a lajhárok, a hangyászok, 
az örvös és pikkelyes állatok (Dasypusok és JYianisok), számos nagy macska 
(oroszlán, párducz, jáguár), a hiénák, a pelymegek és az ichneumonok, a 
legtöbb antilópe, a zsiráf és rokona, a napjainkban felfedezett okápi (Ocapia 
Jonstoni), az elefántok, szarvorrúak, tapirok, viú lovak az afrikai csikoö 
lovak, a legtöbb papagály és kolib1·i, a nektárszivók (Nectarinae), a 
paradicsommadarak, a tukánok, a szarvorrú madarak, a kazuárnk, a 
struczok, a krokodilusok csaknem kivétel nélkül, az óriás szárazföldi 
teknősbékák, az óriás kigyók, kaméleonok s egy egész sereg más csuszómászó 
és kétéltű, számos hal, sok csiga, kagyló, rovar, skorpió, pók, a nagy száz
lábúak stb. Ezekkel szemben a jegesmedve, a sarki rókci, számos fóka, a 
czoboly s több más nyestféle, a lemmingek, a rénszarvas, a pézsmatulok, 
az óriás bálnák s több más czetf éle, az alkák, pingvinek és számtalan más 
vizi madár, számos hal, lágytestű és rákféle stb. a hideg égöv, az arktikus, 
illetőleg antarktikus szárazföldeknek és tengereknek lakója. Ugyancsak 
állandóan nagyon alacsony hőmérsékletben élnek a tengerek nagy mély
ségeit népesitő, nagyon különböző rendszertani csoportokba tartozó állatok 
(halak, lágytestíiek, tengeri ugorkák, tengeri sünök, tengeri csillagok, ten
geri liliomok, polipok, medúzák, szifonoforák, szivacsok stb.); mert tudni
való, hogy a tengereknek több ezer méternyi mélységeiben még az egyen
litő alatt is állandóan 0 C0 körüli hőmérséklet uralkodik. 

Az éppen említett tengermélyi állatokat kivéve, azok között az álla
tok között is: a melyeknek tenyészése bizonyos magas vagy alacsony hő
mérsékletet igényel, csak kevés olyant ismerünk, mely csak bizonyos. 
állandó vagy csak nagyon szűk határok között ingadozó hőmérsékletben 
tenyészik. Ilyenek a zátonyokat és szigeteket épitő korallok (Madreporaria), 
melyek csak + 20 C0 minimális hőmérsékletű vízben t enyésznek s a Föld 
körül egy övben vannak elterjedve, melyet északon, kevés helyi eltéréssel, 
a 32., délen a 29. szélességi fok határol. 

Könnyen hihetnők, hogy ugyanazon, aránylag magas és állandó hő
mérsékletre vannak utalva a melegvérű állatoknak 37-44°-os állandó hő· 
mérsékletéhez alkalmazkodott belső élősködői is. Egyes bélférgek tenyészése 
csakugyan ezt látszik bizonyítani. A rettegett trichina (Trichina spiralis) 
pl. úgy lárva-, mint ivarérett állapotban melegvérű állatokban: patkány
ban, disznóban, kutyában, rókában, macskában, nyestben, emberben stb. 
élősködik; az ember leggyakoribb galandférge, a horgosfejű galandféreg 
(Taenia soliwn) pedig mint lárva (úgynevezett borsóka, Cysticercus) a 
disznóban, alkalmilag az emberben ~s, ivarérett alakjában pedig kizárólag 
az ember vékonybelében élősködik. Amde nagyon tévednénk, ha ezen pél
dákból, melyeket könnyen lehetne szaporitani, azt a következtetést vonnók 
le, hogy a bélférgek fejlödésök minden szakán ugyanazt a hőmérsékletet 
igényelik. Ime, a széles galandféreg (Bothriocephalus lalus) kifejlődve az 
emberben (esetleg macskában, kutyában), tehát állandó és aránylag magas 
hőmérsékletű emlősökben élősködik, ellenben lárvaállapotát alacsony hő
mérsékletű halakban tölti. A májmétely (Distomum hepaticum) bonyoló
dott lárvaállapotát a Limnaea truncatula ( = minuta) nevű kis mocsári 
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csigában éli át s hogy ivaréretté serdüljön okvetetlenül szükséges, hogy 
valamely növényevő emlősbe (juh, kecske, tulok, szarvas, disznó, ló, nyúl, 
ember) jusson. Más belső élősködőknek ellenkezőleg az ivartalan egyénei 
álnek magas hőmérsékletű gazdaállatokban, ivarosan szaporodó alakjaik 
pedig csak bizonyos alacsony hőmérsékletű gazdákban jutnak kifejlődésre. 
Az utolsó években Laveran-, Rass-, Grassi-, Koch- stb., hazánkban 
Holldnder-től és főleg Jancsó-tál oly pontosan tanulmányozott malária
parazitáknak (Plasmodium-, Laverania-fajok) pl. az ivartalanul szaporodó 
alakjai az ember piros vérsejtjeiben élősködnek s tudvalevőleg ők a váltó
lázaknak az okozói; ezeknek a. vérparazitáknak bizonyos alakjai azután az 
Anopheles-nembe tartozó vérszívó szunyogokban válnak ivarérettekké (him 
mikro- és női mal:rogamélákká) s a termékenyitésböl kikerülő spóráik a 
szúró szunyogok nyálával kerülnek az ember vérébe, a hol ismét csak 
ivartalanul szaporodó alakjaik tenyésznek. Nyilvánvaló, hogy az idézett ese
tekben nem annyira a hő van a tenyészésre elhatározó hatással, mint a 
megélhetésnek más tényezői, első sorban a táplálék, melyben minden élős
ködő rendkívül válogatós; sok élősködő tudvalevőleg sokkal biztosabban 
tudja a fajokat megkülönböztetni, mint a leggyakorlottabb szisztematikus. 

Sok állat nagy hőmérsékleti ingadozásokat áll ki ugyan, de azért 
korántsem közönyös a hőmérséklet iránt, mert csakis bizonyos hőmérsék
letben gyarapodik. Így pl. a közönséges iszapcsiga (Limnaea stagnalis) 
nagy hőmérsékleti szélsőségeket bir ugyan ki, de csak akkor emészt és 
növekedik, ha a viz, melyben él, 14-15 C0 hőmérsékletű; 30-32 C0 hő· 
mérsékletű vizben elpusztul. Viszont több ugyanazon mocsárban tenyésző 
rákfélére (pl. Apus, Estheria) éppen ez a legkedvezőbb hőmérséklet. 

Vannak állatok, melyek a legkülönb~zőbb hőmérsékletű éghajlat alatt 
egyaránt jól érzik magukat. A tigris pl. Azsiában az egyenlitőtől az 53-ik 
szélességi fokig el van terjedve. Az a tigris, a mely az Indus és Ganges 
bozótjaiban óriás termetű krokodilusokkal lesi a szomjas bivalyt, fajilag 
nem különbözik attól a fenevadtól, mely Szibéria hólepte pusztáin éhes 
farkasokkal versenyez a rénezarvas leteritéseért. A kacsakagylónak (Lepas 
anatifera) nevezett kacslábú rákot a hajók, a melyeknek fenekére ielepe· 
dik, elszállitják a mérsékelt övi tengerekből a forró és sarköviekbe s min
denütt egyaránt jól tenyészik. Az ember és leghivebb társa, a kutya, vala
mennyi égöv alatt megél; de minden égöv alá követik az embert alkal
matlan lakótársai: az egerek és a patkányok, nemkülönben élősködői is. 
A vad tengeri nyúl (Lepus cuniculiis) eredetileg Spanyolországban honos, 
de ma már Középeurópa több tartományában, így hazánkban is több helyen, 
pl. Pozsonymegyében is, sőt Angolországban is vadon tenyészik, a néhány 
évtized előtt Ausztráliába betelepitett s elvadult tengerinyulak pedig oly 
ijesztő mennyiségre szaporodtak, hogy ma már az ausztráliai mezőgazda
ságnak valóságos csapásai, melyeket csak fertőző betef:,ségek beoltásával 
lehet némileg féken tartani. 

Ilyen világpolgárok, kozmopoliták, melyek bármely égöv alá kerül
nek s mindenütt vígan tenyésznek, különösen nagy számmal vannak a 
pocsolyákat népesitő parányi szervezetek: a véglények, kerekesférgek és 
apró rák{ élék között. Ezek betokozott állapotban a szelek szárnyán vagy 
petéik a madarak tollára, lábára tapadva kerülnek születésük helyétől 
gyakran nagyon távol eső vidékekre, a hol a tenyészésükre kedvező he
lyeken azonnal meghonosodnak; mert ezeknek a nyomorultaknak volta-
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képpen . nincs hazájuk; az ő világpolgári czinizmusuk szerint (1ubi bene, 
ibi patria». 

A mi az állatoknak Földünkön a hőmérséklet szerint való elterjedé
sét illeti, általános érvényű törvényként mondható ki, hogy az állatfajok 
száma a hőmérséklet emelkedésével lépést tartva szaporodik. Ezen tör
vénynek megfelelőleg az állatok legnagyobb fajszámmal a forró égöv alatt 
tenyésznek; ámde a hideg égöv alatt az állatoknak fajokban való szegény
ségét, különösen a tengerben, - mert a sarköv alatt itt hemzseg igazában 
az élet, - az egyéneknek nagy száma ellensúlyozza. 

Köztudomású dolog, hogy az állatok azon hőmérsékletnek egy részét, 
a mely az élő gépezet szerveinek szabályszerű működésére okvetlenül 
szükséges, az anyagforgalmukban végbe menő oxidáczióval önmaguk fej
lesztik. Az állatoknak ezen önmaguk fejlesztette hőmérsékletét állati me
legnek nevezzük s ez a különböző állatokban, mint a következő sorozat 
mutatja, nagyon tág határok között változik. 

A) Gerincztelen állatok saját melege. 
Tengeri anemone ____ _ ___ 0·2-0·5 C0 

Tengeri sün ___ __ 0·4- 0·5 « 
Rovarok ___ __ ____ ___ ___ ___ 0·5 " 

Nadály __ ___ ___ ___ ___ ____ ____ 0·5 0° 
Csiga___ ____ __ __ ___ ___ __ 0·9 « 
Földi giliszta _ __ __ _ __ M-1·3 « 

B) Gerinczesek saját melege. 
Ponty -- - --- - ---- ---- -- 0·9 e• Tulok ___ ___ ___ __ __ ___ __ 37·5 C0 

Proteus _ __ __ ____ ____ ____ 1·2 " 
Béka __ ____ ____ _ _ _ __ 1 ·4-2·5 
Gyík__ ____ -- ____ __ __ 0·7 -1 ·2 • 
Vipera ____ ____ ·- ___ ___ __ 0·7- 3·1 • 
Ornithorrhynchus ___ _ ____ 24.·8 « 
Echidna (hűvös reggel) _ _ ___ 20·0 " 

« (20 0° levegőmérsék-
letnél) ___ _ ___ _ ___ _ __ 29·0 " 

Echidna (ivarzás idejében) --· 34·0 « 
Vombat (erszényes) __ ___ __ __ 34·1 « 
Delfin --- ---- ___ ____ __ ____ 35·5 « 
Kenguru ____ ____ ____ ___ .. „ ___ 37·0 
Ló -- --- -- ·- .... 37·0 • 

Ember ____ __ ___ _ _ __ 37·2 « 
Majmok ___ ___ ___ ___ 35·5-39·7 • 
Kutya ___ ___ ___ ____ __ __ 37·4 • 
Macska__ __ __ ___ ____ -·- ___ 38·5 e 
Egér.._ .„. __ ___ ___ ____ __ 41"1 • 
Tyúk ___ ___ ____ .„. ___ ___ __ 40·0 " 
Sólyom ____ ____ ___ __ __ ___ 40·5 1 

Saskeselyű ____ __ __ ___ ___ _ 41 ·0 « 
Veréb ___ ____ ___ ____ __ ___ 41·4 < 
Galamb __ ____ ____ ___ ____ __ 42·0 • 
Kacsa __ __ ____ ____ __ ___ 42·5 • 
Ölyv ____ ___ ___ ___ ____ _ __ 43·1 • 
Fecske ____ ____ ___ ___ _ __ 44·0 1 

Magától értetődik, hogy az állatnak önmaga fejlesztette hőmérsékle
t~ből,, a, környező közeg hőmérsékletéhez mért arányban, vezetéssel és 
k1sugarzassal folytonosan vesziteni kell, még pedig a kistermetű állatok
nak gyorsabban, mint a nagytermetűeknek, mert a kistermetűeknek, mint
hogy a felület tudvalevőleg négyzetben, a tömeg pedig köbben gyarapodik, 
aránylag nagyobb a testfelülete, mint a nagytermetűeké. 

Az állatok között a legfelsőbb rendűek, nevezetesen a madarak és 
az emlősök, a csőrös emlősök (Ornithorrhynchus és Echidna) kivételével, 
melyek sok egyéb tekintetben is a csúszómászókra emlékeztetnek, testök 
hőmérsékletét, egészséges állapotban, a környező közeg hőmérsékletétől 
függetlenül, mint mondani szoktuk, változatlanul megtartják, helyesebben 
csak nagyon szűk határokon (nehány tized fokon) belül változtatják.i< 
Ezek az állandó hőmérsékletű (homoeotherm vagy stenotherm) vagy a 

* Egy középkorú egészséges ember testh§mérsékletének rendes napi ingadozása 
a következő: Délelőtt 7 órakor 36·7 C0

, 10 órakor 37-1 0°, 12 órakor 37°; délután 
3 órakor 37·5 0°, 8 órakor 37·3 0°, 11 órakor 36·9 0°, 12 órakor 36·7 0°. 
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régóta használatban levő kifejezéssel élve, az ú. n. melegvérű áll~tok. 
Ezekkel szemben a csúszómászók, kétéltűek, halak és az összes germcz
telenek változó hőmérsékletű-, köznyelven h'idegvérű- (poecilotherm vagy 
eurytherm}, azaz olyan állatok, a m~lyek.nek testhőmérsé_k~ete matd szű: 
kebb majd tágabb határok között valtoz1k, de sohasem en el a kornyezo 
közegnek, azaz a levegőnek vagy a víznek nagyon magas hőmérsékletét, 
viszont azonban oly mélyre sem sülyed, mint a környező közeg. E szabály 
alól csak azok a kígyók kivételek, a melyek tojásaikat a madarak módjá~a 
testök melegével költik ki ; egy keletindiai óriáskigyón, a Python-on, kotlas 
alatt 41 ·5 C0 hőmérsékletet állapitottak meg akkor, a mikor a levegő hő
mérséklete 35 0 ° volt. 

A változó hőmérsékletű állatok testhőmérsékletének ingadozására szol
gáljon például a béka, melynek hőmérséklete a levegő, illetőleg a viz hő
foka szerint a következő módon változik: 

A viz hőfoka 

41•0 0 ° 
37•9 • 
35•2 • 
30•0 (( 
23·0 (( 
20·6 « 
11·5 • 
5·9 • 
4·5 • 
2·8 (( 

A beka hómérseklete 

38·0 0° 
36· 1 (( 
34·3 • 
29·0 • 
22·6 • 
20·7 • 
12·9 « 
8·0 • 
6·7 • 
5·3 « 

A levegó hó(oka 

40•4 0 ° 
37·2 • 
35·8 • 
27·4 « 
19·8 • 
17·1 (( 
16·4 (( 
6·2 • 
5•9 • 

A béka hómersélclete 

31·7 0 ° 
29·1 « 
24·2 • 
19·7 • 
15·6 « 
15·6 • 
10·2 (( 
7·6 « 
8·6 • 

Az állandó hőmérsékletű állatokat arra, hogy egészséges állapotban 
testök hőmérsekletét a környező közeg hőfokától függetlenül, a csekély 
napi ingadozásokat nem tekintve, változatlanul megtartsák, egészben véve 
erélyes és külön berendezéssel szabályozható anyagforgalmuk és vérelosz
lásuk teszi alkalmassá. Anyagforgalmuk és vérkeringésök ugyanis a kör
nyező közeg hőfokával s az ettől függő hőveszteséggel arányosan, tehát a 
szükséglethez képest, gyorsul vagy lassabbodik. Csak az élet ren~es mene
téből kizökkent, kóros állapotban, a lá~as betegségekben tagadja meg a 
hőszabályozó berendezés feladatának teljesitését, a mikor azután a meleg
vérű állat testhőmérséklete nehány fokkal a rendes fölé szökken. Az anyag
forgal omnak, a vérkeringésnek és a lélekzésnek szabályozására a változó 
hőmérsékletű állatok szervezete nincsen berendezve : az ő anyagforgalmuk 
az állandó hőmérsékletű állatokéhoz hasonlítva, a legtöbb esetben lomha, 
erélytelen lassú az emésztésük, vérkeringésük és lélekzésük s összes élet
működéseik csak akkor élénkülnek, ha a környező közeg fölmelegiti őket. 
A mondottakkal csak látszólag van ellentétben az a tapasztalat, hogy pl. 
a halak meg a rovarok általában rendkivül falánkak és erélyesen emész
tenek, mert figyelembe veendő, hogy a halak általában alacson;v: hő.mér
sékletű közegben élnek s a vérkeringésük lomha, a rovarok pedig k1ster
metűek s ennek megfelelően úgy a halak, mint a rovarok az anyagforgal
muk termelte testmelegöket gyorsan elvesztik. Különben a halakról és sok 
más vizi állatról is még azt is ki kell emelnünk, hogy általában nagyon 
csekély a hőszükségletük, az ő életműködéseik aránylag nagyon alacsony 
fokú hőmérsékleten is egészen zavartalanul folynak. 
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. A hideg és a mé~·séke~t. égöv év.>z~ki hő változásai természetesen nagy 
hatassal vannak az allatvilagra. A hideg évszak zordonsáaa ellen az 
emlősök őszszel tömöttebb téli bundát, a madarak pelyhekkel jól kibélelt 
suru tollazatot váltanak; sok emlős és madár bőrében hatalmas szalonna
réteg fejlődik'. ~-elY_ a s~őr- vagy a tollbundával együtt avagy, miként a 
czeteken, e nelkul is, mmt rossz melegvezető, a termelt meleg elvesztését 
me~akadályoz~a. Ezenkivül, ha ugyan módjukban áll, télen többet esznek 
az allatok, mmt nyáron s télen a kedvező évszakban felhalmozott zsira
~ékot, mint )ó. fütőanyagot, elégetik. Sokan a természettől nyujtott vagy 
onm~?u~ k~sz.rtette meleg odvakban huzzák meg magukat, melyeket a ma
gu~ JO~zantabol csak akk?r hagynak el, ha táplálék után járnak. A könnyű 
szar.nY.u madarak . nagy resze, pl. a fecskék, gólyák, fürj, kakuk, egy sereg 
apro ~nek~s mada.r,_ ra~adozó stb. őszszel elhagyja szülőhazáját s az északi 
felteken del-, .~ del.m e_szak·, azaz az :Equator felé vonul, hogy a zord év
s~a~ot ked~ezobb „ e~haJlat. alatt t?ltse, a hol ~ mi telünk alatt is bő táp
lalekot talal. Az osz1 madarvonulasnak ugyams csak közvetve oka a téli 
hideg, köz~etl_enü~ p~dig a megfagyó vagy egészen hiányzó táplálék. A ki
kele~ azut.an 1s~et v~~szahozza a mi kedves vándorainkat költőhelyeikre, a 
tulaJ~Onkeppem hazaJukba; mert a madaraknak is az a dráaa föld a 
h.azáJU~; a ~ol legelőszö.r .. ébre~tek a lét édes tudatára s a hol a meleg 
fesze.kbo~ egesz nemz_~~~eg~k „ szar;iyra kelt. Sokszor és sokaktól megvitatott, 
cso~alt_ es n~gyon ~ulon~ozo modo_n magyarázott érdekes jelenség, hogy 
az osz~. m~da_rv.onulas. ma~ ak.~or mdul meg, a mikor az időjárás még 
kedvezo, tapla~ek pedig I?eg b?ven ~an. Kétségkivül nehéz ezen jelenség
ne~ a. ~~gya~azata, de lenyegeben eppen nem csodálatosabb, mint ama 
m~sfaJ,taJU sz~mtala_n ö~z~?n.szerű cs~l~kmény, mely határozott időhöz kötött 
~~1go;u. szabaly~s 1smetlode.~s-~l, gepies pon~ossággal és kényszerűséggel 
Jatsz~d~.k le az .. al~atokn_ak kulonben egyhangu életében; olyanféle határo
zot~ i~oben ~zukse?szeruleg bekövetkező jelenség ez is, mint például az 
alvas es az ebrenlet vagy a nemző gerjedelemnek csaknem naptárszerű 
pontossággal bekövetkező időszakos fellobbanása. 
„ Szá~tal~n olJ'.'. állatot, sőt egész állatrendeket ismerünk, a melyek 
oszszel, mmtan peteiket lerakva, hivatá~ukat a faj érdekében teljesitették, 
elp':s~tulnak. Ilyen a r?varok tulnyomo része, melyeknek csak a petéik, 
babJaik vagy dermettsegben szunnyadó lárváik telelnek át Csak kevés 
kifej~ődött ,rovar aluszsza . át biz~os rej,tekhelyen a telet; ilye;ek pl. a tarka 
csalanlepkene~c vagy a czitrompillangonak késő őszszel fejlődött példányai, 
melyeknek, m1~or a tav~sz ~n_yhe lehellete rejtekükből kicsalja öket, gyer
mek s aggastyan egyarant orul s melyeket, mint a vándormadarak s velük 
a tavasz megérkezésének előhirnökeit, a tél komor hangulata után újult 
életkedvvel várva várunk. 

Tengeliczék, fülemilék, 
Rég elolvadt már a hó, 

Karikáznak már a pillék, 
Fakad már a fabimbó : 

Hol késtek még ti kertemnek 
Tavaszi víg lakosi, 

Az életnek, szerelemnek 
Kedvét dalló lantosi? 
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Több rovarnak csak a már párosodott nőstényei telelnek ki, ilyenek 
a dongóméhek (Bombus) és a darazsak, melyeknek hímjei és dolgozói 
öszszel elhalnak s csak a nőstényei aluszszák át a telet. 

Valamint a kitelelő rovarok úgy egy sereg más állat is mély álomba 
merülve, boldog nirvanában éli át a telet. Ilyenek a szárazföldi csigák, 
a mérsékelt égöv alatt élő összes kétéltűek és csúszómászók és sok emlős 
állat, pl. a denevérek, sündisznó, borz, ürge, pele, 11iarmota stb.; de a 
madaraknak, pl. a fecskéknek sokat emlegetett téli álma, a mesék világába 
tarGozik. 

Mindezeknek az állatoknak a testhőmérséklete a környező közeg hő~ 
mérsékle tével lépést tartva sülyed; egyre tunyábbakká, aluszékonyakk a 
válnak s végre mély lethargiába merülnek, melyből csak a hőmérsékl et 
tavaszi emelkedése ébreszti fel őket. Anyagforgalmuk a téli álom alatt a 
minimumra sülyed, szivök lomhán lüktet s csak nagy közökbeµ lélekZe· 
nek, szóval az élet lángja csakhogy éppen még pislog bennök. A marm o_ta 
pl. már 18 C0 -on kezd elálmosodni, 6 ° · on elalszik, 1·6° ·On mélyen als ztk, 
szivverése perczenként 10-8-ra száll le, lélekzése pedig alig vehető észre; 
nyáron a marmota két nap alatt 72,000-szer vesz lélekzetet s körülbelül 
ugyana~nyi lélekzettel éri be a téli álom hat hónapra terjedő időszaka 
alatt. Amde arról, hogy az anyagforgalom a teli álom alatt sem szünetel 
egészen, mondhatnám kézzelfoghatólag meggyőzhet az az észlelet, hogy az 
állatok a téli álom után valóban szánalomra méltó módon lesoványodva 
hagyják el buvóhelyüket, mert a téli álomnak bár lassú, de nem szüne
telő anyagforgalma alatt azt ~z összes zsiradékot, a melyet testökben nyá
ron raktároztak, elégették. Erdekes, hogy a téli álmot alvó állatok élős
ködői gazdájokkal együtt aluszszák át a telet. 

Ama fentebbi állításunkkal szemben, hogy az emlősök hőmérséklete 
állandó, ki kell e helyen emelnünk, hogy ez a téli álmot alvó állatokra 
a lethargia idejében nem érvényes, a mennyiben azok ebben az időszak
ban melegvérüekből, a szó szoros értelmében, hidegvérüekké változnak. 
Az ürge hőmérséklete a téli álom alatt például 8 C0 -on 8-ra, 2 C0 ·on 
pedig 2-re sülyedhet. . 

Már fentebb volt arról szó, hogy sok állat nagyon különböző éghaJ
lathoz tud alkalmazkodni s e szerint könnyen akklimatizálódik, ellenben 
mások megélhetéséhez bizonyos hőmérséklet, mely csak szük határok között 
ingadozik, föltétlenül szükséges. Úgy látszik, hogy más éghajlat alá vitt 
állatok tenyésztésére, egyéb tényezőket figyelmen kivül hagyva, nem annyira 
a hőméraékleti különbségek, mint inkább a hőmérsékleti ingadozások és 
nagy szélsőségek vannak elhatározó hatással; az akklimatizáczió nehézsé
gének fő oka éppen ebben rejlik. Annak bizonyítására, hogy az egyenletes, 
másfelől pedig a szélsőségek között csapongó hőmérséklet mily nagy hatás
sal van az állatokra s mily szembetűnő változásokat hoz rajtok létre, 
szolgáljon a következő példa. Grönland körül, a mélyebb tengerekben sok 
olyan fajtájú csiga, kagyló, rák és féreg él, mely a Keleti tengernek sekély 
részeiben is feltalálható ; de mindezek az állatok a J egestengerben nagyo b
bak, a csigák és a kagylók pedig vastagabb héjúak, mint a Keleti tenger
ben élők. Ennek pedig, Möbius szerint, az az oka, hogy ezek az állatok 
Grönland partjain ugyan nagyon alacs.ony, de télen-nyáron csaknem egyenlő 
hőmérsékletű vizben élnek, mig a keleti tengeriek nagyon nagy hőmérsék. 
leti változásoknak vannak kitéve, sőt télen gyakran be is fagynak. 
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Nagyon elterelne tulajdonképpi tárgyunktól, ha e helyen részletesen 
kitérnénk ama változásokra, melyeket a hőmérséklet némely állatn.ak, kül~
nösen a pillangóknak szinén és mustrázatán hoz létre. Legyen eleg annyit 
megjegyeznünk, hogy több búvárnak pontos kisérletek alapján .sikerült 
mintegy 80, különböző családba tartozó pillangófajon kimut~~m: ~ogy 
szinökben, a szerint, a mint bábjaikat alacsony vagy magas homerseklet 
hatásának teszszük ki, többé-kevésbbé, néha nagyon szembetünően módo
sulnak. Legismertebb példa erre nézve a nálunk is közönséges V anessr: 
levana-1Jrorsa. (1. rajz.) A levana-alak, melyet előbb a prorsától különböző faJ
nak tartottak s a melynek szárnyai felül rókavörös alapon fekete pettyekk~l 
tarkázottak, alacsony hőmérsékletben tartott bábból, a fekete alapon feher 
vagy sárga barántszalaggal diszitett prorsa-alak ellenben meleg helyen 
tartott bábból kel ki; egészen a tenyésztőtől függ, hogy hernyójából 
levana- .vagy prorsa-alakot neveljen. Nálunk a szabad természetben . a 
levana a téli alak, mely tavaszszal kel ki a kitelelt bábból, a prorsa pedig 
a nyári alak, mely a levana-petékből kikelő hernyókból nyáron fejlődik, 

A B 

l. rajz. Vanessa levana. A téli alak; B nyári alak (prorsa). - Weismann-Claus rajza. 

az ennek petéiből fejlődő hernyók kitelelő bábjait pedig a következő 
tavaszszal ismét levanák hagyják el. Ez az az érdekes kétalakúság, melyet 
évszaki kétalakúság (saison-climorphismus) néven ma már minden lepke
gyűjtő _ismer. 

Ugy látszik, hogy a különböző hőmérséklet, legalább némely állaton, 
a hím és női ivar fejlődésére, habár csak közvetve is, elhatározó hatással 
van. H. von Malsen-nek egy kis tengeri féreggel, a Dirwphilus apatris
szal tett tenyésztési kísérletei ugyanis arra a meglepő eredményre vezetc 
tek, hogy ez a féreg rendes szobai hőmérsékletben több hím, alacsonyabb 
hőmérsékletben pedig több női petét rak. A dolog lényegének megértésére 
tudnunk kell, hogy a Dinophilus csenevész hímjei sokkal kisebbek, mind
össze csak 0·04 mm hosszuságúak, mint a jól kifejlődött 1 ·2 mm hosszu
ságot elérő nőstények s hogy ezen aránylag óriás nagyságú nőstények két
féle petéket raknak, t. i. csak 0·03 mm hosszuságu apró petéket, melyek
ből hímek és 0·11 mm hosszuságu nagy petéket, melyekből nőstények 
kelnek ki. Tudnunk kell továbbá azt is, hogy a nőstények petefészkében 
több csirasejt fejlődik, melyek, ha bizonyos nagyságra növekedtek, többed
magukkal összeolvadnak s ezen egygyéolvadt sejtekből lesznek a peték. 
Természetes, hogy a parányi hím peték fejlődésére kevesebb s~jt eg!esülése 
elégséges, mint a nagy női petékére. Könnyen érthető továbba az is, hogy 
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magasabb hőmérsékleten, mely az összes életműködéseket fokozza, arány
lag sok csírasejt fejlődik; minthogy azonban ezen feles számú csirasejtnek 
nem áll annyi táplálék rendelkezésére, a mennyi szükséges lenne arra~ 
hogy egyidejűleg sok sejt érje el az összeolvadásra megkívánt érettségi 
fokot, könnyen érthető, hogy ennek következtében csak kevés sejt össze
olvadásából keletkező apró hím peték képződhetnek. Az ellenkező eset áll 
be alacsonyabb hőmérséklet alatt álló tenyészetekben. Talán fölösleges is 
külön kiemelnem, hogy ezen magában nagyon érdekes kísérleti ered
ménJre elhamarkodott lenne messze menő következtetéseket alapítani s 
azt hinni, hogy eme parányi tengel'i férgen tett észlelet immár kezünkbe 
szolgáltatta azt a kulcsot, a melylyel hím és női ivadék nemzésének rej
télye megoldható. 

Visszatérve a hőmérsékletnek az állatok megélhetésére gyakorolt ha
tására, ismételve kell kiemelnünk, hogy a hőmérséklet szélsőségei közt 
l evő nagy különbségek és a hirtelen változások azok, a mik a megélhe
tésre, illetőleg a meg nem élhetésre elhatározók. E mellett szólanak a föld
részünkön tett honositási kisérletek, melyek azt bizonyitják, hogy Európa 
nyugati r észének egyenletesebb óczeáni éghajlata alatt könnyebben sikerül 
a forró égövi állatok meghonosítása, mint Keleteurópának szélsőségek között 
csapongó és hirtelen változó kontinentális klimájában. Charles Buxton, 
egy gazdag angol parlamenti tag, 11 különböző fajú kakadut és több más 
papagályt tenyésztett sok- éven át birtokán egy külön üvegházban. Egyszer 
a kertjével határos erdőben valamennyit szabadon bocsátotta. Meg lévén 
szokva, hogy táplálékukat az üvegházban bizonyos határozott időben kapják, 
rendesen megjelentek az udvaron; a helyett azonban, hogy költésre és 
áttelelésre a nyitott üvegházat s az ebben elhelyezett fészkelő szekrénye
ket használták volna, maguk raktak fészkeket az erdő odvas fáiban, itt 
költöttek és teleltek át a nélkül, hogy - 7 C0 -ú hidegben csak egyikük is 
elpusztult volna. Pompás látvány volt, mikor a papagályok tarka serege 
tél közepén az udvar havára szórt eledelt szedegetve sürgölődött. Néme
lyek szaporodtak is, sőt egy fehér és egy rózsaszinű kakadu párosodásá
ból korcsok is fejlődtek. A mi Angolország nagyon egyenletes éghajlata 
alatt lehetséges, bizonyára nem sikerülne a mi éghajlatunk alatt, valamint 
hogy nem sikeriU nálunk a szabadban Myrtust, Rhodoclenclronokat, Arau
cariát, Ceclrust vagy más oly melegebb égövi cserjéket és fákat nevelni, 
a melyek Angliában, ha nem is éppen díszlenek, de legalább elten
gődnek. 

Alacsony hőmérséklet iránt különösen érzékenyek a melegvérű álla
tok fiataljai; így pl. a madárfiókák hőmérséklete hidegben gyorsan csökkenő 
s a fiókák elhalnak, ha testük hőmérséklete 16-15 C0 -ra sülyed. 

A melegvérűekkel ellentétben az alacsony hőmérsékleteknek és a hő
mérsékleti ingadozások szélsőségeinek sokkal jobban ellenáll számos hideg
vérű, különösen alsóbbrendű állat. A mi édesvizeink jégkérge alatt halak, 
alsóbbrendű rákok, kerekes férgek és véglények vigan tenyésznek. A sarki 
tengerekben és a tengerek nagy mélységeiben, mely utóbbiakban a viz hő
foka állandóan a fagypont körül van, sőt egy-két fokkal a fagypont alá 
is sülyedhet (mert a viz az óriás nyomás alatt -1 --2 fokon még nem 
dermed jéggé), szintén hemzseg az élet. Ugyanez érvényes az örökös hó 
határán s a glecserek alján összegyűlő hó- és jégolvadékokra. Daday Jenő 
és Szilády Zoltán még a Retyezát és a Tátra jéghideg tavaiból is számos 
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alsóbbrendű rákot (Copepodákat, Ostracodákat, P~~llopo~ákat. és Am~hi
, >0dákat) írtak le; a retyezáti Zenoga.tó, n;iely Jegkerget a~Ig veszti el 
~-3 hónapra, szintén gazdag apró állatocskakban, melyek szamta~an ~ag_y 

isztrángnak adnak elégséges táplálékot. A Kárpátok zordon cs~c~am Is f enyészik néhány rovar s egy százlábu, ~ Ju.lus (erreus, mely szivos. vas
természeteért jogosan viseli ((ferreus» fa3nevet. Meg a legmagasabb c~uc~o~ 
€s a sarköv örökös hómezői sem egészen élettelene.k;. a napp.al. kepzodo 
kis vizgyüledékekben, melye~ éjj.~lr~. ~egfagynak'. veg~eny~k, nehany kere
kes féreg-faj és apró rákocskak surgolodnek; a homezo~ kI~tlen egyhang~
sáaát itt-ott megszakitja a Protocorcus (Sphaerella) ni.~;alis, mely~ek mil-

0 liói gyakran nagy teruleteken veres fol
tokkal tarkítják a természet fehér szem
fedelét, máshol meg sárgásbarna glecser
bolhák (Desoria glacicilis, 2. rajz) é.s bá~
sonyfekete havasi bolhák (Degeeria: ni
valis 3. rajz) ezrei szökdécselnek raJta. 

2. rajz. Glecserbolha (Desoria 
. glaciali~). N agyitva. 

Ismételten volt már arról szó, hogy 
számos állat minden baj nélkül fagyhat 
meg, mert fölengedve ismét továb_b él. 
Különösen a véglények, kerekes fergek, 

3. rajz. Havasi bolha (Degeei·ia 
nivalis). Nagyítva. 

apró rákfélék és egyes rovarok tün_nek ki ez~el, az ~letsz.~vós.ág~al; 
de a gerinczesek között is akadnak ilyen ellenallo ter~es~et~ek. Il~e
nek a békák és a halak, melyek keményre fagyva Ismet .eletre eb
redhetnek. Leginkább ellenállanak a fagy;11~k a nev~zett .germcztel~nek 
petéi, a rovarok bábjai és a véglények tokJai .. Csek peldakeppe.~ emhte~ 
meg hogy az erdőpusztitó apáczalepke (Ocneria nwnacha) ~e~eI -~O ~ 
hideget eltürnek; rokonának, a fenyőszövőnek (Ga!tropacl~a .P~ni) p~te1 mar 
sokkal kevésbbé ellenállók, mert már -10 C ·on, ba~JaI pe~~g má~· 
--6 c0 -on elpusztulnak, de a kitelelő hernyói bármely nalunk elofordulo 
téli hideget, baj nélkül állanak ki. 

Valamint vannak állatok, melyek nagyon alacsony b?fokkal, sőt a 
megfagyással is daczolnak, úgy viszont akadnak olyanok IS, a melyek 
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.rendkívül magas hőfokú vizekben élnek. A hévvizeknek is megvan a maguk 
-sajátságos és jellemző faunája. Ez a hévvizi fauna ismét legnagyobbrészt 
a véglények, kerekes férgek és apró rákokból verbuválódik. de vannak 
csigák, kagylók és halak is, melyek bévvizekben élnek. A 45 C0 -os aixi 
tbermákból kerekes férgek, az 50-60°-os luisianai vizekből kagylók isme
retesek. Algír és Tunis 63-75°-os hévvizeiben többféle hal él; különösen 
a Sparus .Desfontainii nevű bal az, mely az afrikai hévvizekben a leg
gyakoribb. Hazánkban is van egy ily édes hévvizi hal, a tarka géb (Gobius 
marmoratus, 4. rajz), melyet !1Z ó-budai meleg vizekből, meg a keszthelyi 
Héviz kifolyásából ismerünk. Erdekes, hogy ennek a halacskának a Fekete
tenger partvidéke a tulajdonképpi hazája, a honnét a folyókba is feljár, 
de hévvizekből eddigelé még csak hazánkból ismerjük s nálunk hévvizeken 
kívül, máshol még sehol sem találták. Meglehetősen el van terjedve az 
európai hévvizekben a Neritina Prevostiana nevű kis fekete csiga, mely 
hazánknak is több hévvizéből ismeretes: így nevezetesen előfordul Tatán, 
Rabogányban, Tapolczán. Ennél sokkal érdekesebb hazai specziálitásunk a 
nagyváradi Püspökfürdö hévvizeiben élő két kis közel rokon csigafaj : a 

4. rajz. A tarka géb. (Gobius marmoratus). Herman Ottó rajza. 

Melanopsis Parreysii és M hungarica, (5. rajz), melyeknek legközelebbi rokona 
a Melanopsis costata a távol Sziriában honos. Minden valószinüség a mel· 
lett szól, hogy ezek a nevezetes csigák, melyek egy növénytani specziálitás
sal, a pompás magyar lotusvirággal (!l'ymphaea therrnalis) együtt élnek, 
a mostaninál melegebb klimájú terfüer-korból maradtak fenn a tenyészé
sökre kedvező püspökfürdöi hévvizben s e szerint a magyar hazának hon
foglaló őseinknél jóval régibb lakói. 

Valamint az alacsony, úgy a magas hőfoknak is az állatok petéi s a 
véglények tokjai bírnak a legjobban ellenállani; betokozott ázalék-állatkák 
és a kerekes férgek petéi 120-140 C0 hőmérsékben csak hosszabb idő 
után vesztik el életrevalóságnkat. 

A forró égöv alatt sok állat élettevékenységét a száraz évszak maga.s 
bőmérséke éppen úgy akasztja meg, mint a mérsékelt égöv alatt a téli 
hideg. Számos forróégövi rovar, csiga, hal, kétéltű és csúszómászó biztos 
.rejtekhelyeken, esetleg a Nap heve alatt kővé szilárduló iszap alatt, mély 
nyári álomba merül, melyből csak az esős évszak beköszöntése ébreszti 
őket fel. Azt persze nehéz volna eldonteni, vajjon ezt a nyári lethargiát !l 
rekkenő hőség vagy pedig az ezzel járó szárazság, avagy - s ez a leg
valószinübb - mindkét tényező egyuttes hatása okozza-e? A nyári álom 
legfeltünöbben természetesen a forró égöv száraz területeinek faunáján 
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nyilvánul, de némileg már nálunk is észlelhető, jóval feltünőbben pedig a 
mediterrán területen. Nyár derekán az Adria száraz, sziklás szigetein 
denevéreken, patkányokon, néhány madáron, gyikon, kigyón a _kábitó hang
versenyeket rendező czikádákon, orrmányos bogarakon, cziczindelákon, 
chrysomelidákon, pillangókon, mezei poloskákon, szöcskéken, szökdöső és 
lomha botsáskákon (Bacillus Rossii), ájtatos manókon, legyeken, hártyás
szárnyúakon és pókokon kivül a föld szinén alig találkozunk más állattal. 
De a mikor augusztus második felében, az első esők után, párával telik 
meg a lehűlt levegő, egy egész sereg állat ébred fel nyári álmából s 
hagyja el búvóhelyét. Nagy, pánczélos lábatlan gyíkok, a dalmaták selto-

5. raj z. A. Melanopsis Pai·reysii„ B. Melanopsis hungarica. Nagyitva. 
Ifj . Entz Géza rajza. 

puzikjaí (Pseudopus apus), bujnak ki a sziklák alól; itt-ott egy~eg.f· . e 
száraz szigeteken valóságos csodaszámba menő varasbéka (Bufo varwbilis) 
hömpölyög; e kertekben és olajfaliget~kbe_n t~m.ény~elen csiga (főleg (Heli~ 
adspersa és Cyclostoma . el.egans) cz1peh h~zat es . undok, duzzadt. testu 
nagy fekete meztelen cs1gak (L imax maxirnus) siklanak szerteszet; az 
elnémult énekes kabóczákat esténként az édes nótákat czirpelő őszi boga
rak (Oecanthus pellucens) váltják fel, melyekre a falakat befutó folyondár 
índáin fürge gekkók (Hemidacty lus turciciis) vadásznak; a házak körül. a 
falakon skorpiók (Euscorpius italicus és tergestinus), úton-útfélen nagy 
futóbogarak (Ccirabusok) és százlábúak (~?o lopendrák és I'l!lu~ok) más~
kálnak. Augusztus végén, szeptember eleJen a kerte~~t, olaJfahgeteket es 
macchiákat a dél felé vonuló vándormadarak elevemtik meg, melyeknek 
a nyári álmukból felocsult rovarvilág rövid tartózkodásukra bö táplálé
kot nyujt. 

MAGYAR 
lllDOMMtYOS AhAOÉMIA 

KÖNYVTÁRA 
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A fény az állatok megélhetésére korántsem oly nélkülözhetetlen szük
séglet, mint a zöld növényekre, melyek tudvalevőleg fény nélkül nem tud
nak áthasonítani. Ámde e mellett mégis szembetűnő az a hatás, melylyel 
a fény az állatoknak nemcsak életműködéseit, hanem szervezetét is külön
böző irányban befolyásolja és módosítja. 

Köztudomású dolog, hogy az állatok egy része kedveli a fényt s ren
des életműködéseit nappal végzi. Ilyen számos emlős (pl. a majmok, a 
mókus, a legtöbb kérődző, a lovak stb. ), a madarak túlnyomó része, a mi 
gyíkjaink és kigyóink legtöbbje, a békák egy része, számos hal, nagyon 
sok rovar és egy sereg alsóbbrendű állat. Ezekkel a nappali állatokkal 
szemben az é]j"eli állatok a félhomálynak, vagy a sötéts8gnek kedvelői s 
ezek éjjel tevékenyek. Ide tartozik számos emlős (például a félmajmok, 
denevé1·ek, rovarevők, számos ragadozó és rágcsáló stb.), nehány madár 
(baglyok, lappantyuk stb.), a mi mérges kigyóink, számos kétéltű és hal, 
a rovarok kisebb része és sok alsóbbrendű, részint szárazföldi, részint 
vízben élő gerincztelen állat. A sötétséget kedvelő állatok vagy az egész 
életöket töltik sötétben, mint a föld alatt élő állatok (például vakondok, 
földi kutya, földi giliszta), a különböző állattörzsekbe tartozó barlangi _álla
tok (például a Karszt-hegység földalatti vizeiben élő Proteus angvinus, 
néhány hal, számos rovar, néhány pók- és rákféle) s a tengerek nagy 
mélységeit népesitő állatok tarka keveréke; vagy pedig a nappalt barlan· 
gokban, odvakban és más hasonló sötét buvóhelyeken töltik (például 
denevérek, rovarevők, számos rágcsáló emlős, baglyok stb. ), melyeket csak 
naplemente után hagynak el. Sok állat, különösen rovar, fiatal korál;>an, 
lárvaállapotban, kerüli a fényt, ellenben kifejlődve a tiszta napfényt vagy 
a szürkületi bágyadt világosságot keresi : a hosszúcsápú czinczérek (Ceram
bycidák) például lárvaállapotukban többnyire a fák belsejében, a Cicadák 
pedig a földben élnek, ellenben kifejlődött alakjaik nappa~, sőt a Cicad_ák 
éppen a legnagyobb napfényben repülnek; a cserebogár csimasz vagy paJOr 
alakjában három évet tölt a föld alatt, erre őszszel bebábozza magát, a 
negyedik év tavaszán végre leveti bábhüvelyét s elhagyja sötét tanyáját. 
Ezekkel ellentétben mások, például a tüskésbőrűek (tengeri sünök és ten
geri csillagok, tengeri ugorkák) a tenger fenekén sötét, vagy legalább is 
homályos helyen élnek, míg apró, fürge lárváik a tenger világos felszínén 
rajzanak; sok belféregnek, például a májmételynek, a petéből kibujt lárvái 
egy ideig szabadon kalandoznak a vizekben, sőt még valamiféle, persze 
nagyon kezdetleges szemök is van. 

Sajátságos, hogy sok olyan állat, mely különösen nappal kerüli a 
fényt, naplemente után ellenállhatatlan kényszerűséggel megy neki, gyak• 
rdn saját vasztére a mesterséges fényforrásoknak. Mindenki tapasztalhatta 
enyhe nyári éjszakákon, hogy a fény mily erővel vonzza a rovarokat: a 
nyilvános parkok vakitó fényt szóró elektromos lámpáit ezer meg ezer 
rovar repdesi körül, a legnagyobb kitartással rontanak neki ismét és ismét 
a vastag üvegnek és nem nyugosznak a nyomorultak, mig csak összezuzott 
testtel alá nem hullanak, a szabadon lobogó lángba pedig eszeveszetten 
belerepülnek; nagyon találóan nevezi a népnyelv azokat az apró lepkéket, 
a melyek oly mámoros mohósággal iparkodnak életöket a gyertyalángban 
kioltani s a melyeket akkor szoktunk észrevenni, mikor a szabadban , 
-vacsorálunk, vacsoravesztóknek. 

A világosságban, vagy sötétségben való tartózkodás természetesen 
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elh~tározó ~atással van az állatok látószervére. Ezt az érzékszervet, mely 
az allato~,sz~gb~n .~ _le~ke.~d?tlegesebb fényérzö sejttől a legbonyolódottabb
~zerk~zetu lat6keszulek1g tokeletesült, kétségenkivül a fény ingere hozta létre 
e.~ feJ~e~zte~te fokozat?san. A hol az inger hiányzik, ott az ezen ingert 
folvevo erzekszervnek is megszűnik a működése a mi az állati szervezet· 
ben ur~lkodó ga~dálkod~si elv érv~ny?sülésével, s;ükségképpen csökevénynyé 
satnyulassal s vegre teljes elenyeszessel jár. 

, Ezen tétel h~lyesség~t a tapasztalati adatok hosszú sora igazolja. 
Egesz sereg olyan ~lla~ot . ismerünk, mely a földben, sötét barlangokban, 
a ~?nger~k nagy m~lysegeiben, vagy, mint a belférgek, más állatok bel· 
seJebe~, elnek,, s ~md~zek le~többjének a szeme vagy egészen hiányzik, 
vagy h1~bavalo .csokeveny, _,affe!e nesze semmi. fogd meg jól. 

.. N~lunk ket oly emlos el, mely állandóan a föld alatt tartózkodik, 
tudn~Ilhk a vakondok (Talpa europaea) és a földi kutya (Spalax typhlus). 
A m1 vakondokunknak apró szemei, más emlősök szemével összehasonlítva, 

6. rajz. Tengermélyi lábasfejű állat (Amphitretus) teleszkóp-szemekkel. · 
1800 méter mélységből. - Chun rajza. 

azt a benyomást teszik, hogy fejlődésük csak bizonyos fokig jutott s itt 
megakadt. De· a vakondok ezen idétlen szemével sem igen láthat, mert 
többnyire mindkét, ritkábban csak az egyik szemének a látóidege el van 
sorvadva. Ebből pedig azt következtethetjük, hogy a mi vakondokunk 
szemének elsatnyulása még folyamatban van. Az Alpeseken túl élő vakon· 
dokok (Talpa coeca) a szemük elsatnyulásában már jóval előbbre halad
tak és sokkal tökéletesebben alkalmazkodtak a sötétségben való életmód
hoz, a mennyiben ezeknek a szeme felett, hasonlóan, mint u mi földi 
kutyánk szeme fölött, összenőtt a bőr. Az ilyen állat természetesen még 
a föld felszínére kerülve sem láthat, legföljebb - föltéve, hogy még ép 
a látóidege - némi sejtelme lehet arról, hogy mely irányból éri a fény. 
A vakondokéval egészen megegyezik számos mélységlakó rák szemének 
elsatnyulása; így pl. a Baikál-tóban élő tarisznyarákok, a szerint a mély
ség szerint, a melyben élnek, szemök elsatnyulásának egész fokozatos 
sorozatát mutatják, sőt, Karstner vizsgálatai szerint, akadnak köztök 
olyanok is, a melyeknek az egyik szeme még megvan, mig a másikat csak 
~!satnyult csökevény jelzi. 
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A szemeknek a sötétséghez való alkalmazkodással együttjáró legkülön
bözőbb fokú elsatnyulása jellemzi azt a sajátságos faunát is, mely a bar: 
langok örök sötétségében él. Leg~sm~rtebb eze~ közül a Kars~t földalatti 
vizeiben élő barlangi gőte, a krajnaiak .<1olm>)·Ja/P:.o~eus angvin'!"s), me~y
nek csökevényes szemei a bőr alatt ~akszemny1 sotet i:ion~ocskaknak lat
szanak. Ugyancsak csökevényes szemei vann.ak az amerikai barlangokba_n 
élő halaknak (Amblyopsis spelaeus, Typhlichthys subterraneus st?.) ~s 
egy sereg barlangi rovarnak; számos má.s , barlan_g~,a~ó rovarnak, r~~-.. e~ 
pókfélének egészen hiányzik a szeme. A sótetben elo allatok nem m~kodo 
szemének ezen fokozatos elcsenevészése a Lamarck-féle elv alapján, a 
mely szerint a nem használt szervek elsatnyulnak, könnye~ megmagya· 
rázható · ellenben ez idő szerint lehetetlen azt megmagyaraznunk, hogy 
oly barianglakó állatok (rovarok, százlábuak és pókfélék) is. vannak, melye~
nek a szeme egészen jól van kifejlődve. Azt lehetne gondolm, hogy ezek meg 

7. rajz . Tengermélyi lábasfejű állat (Callith e·utis) v.il6gitó-szervekkel. 
1500 méter mélységből. - Chun raJza. 

nem régi barlanglakók s mint ilyenek még nem alkalmazkodtak teljesen 
a sötétben való életmódhoz ; ámde ennek 1s ellenmond az az észlelet, hogy 
a Machaerites-nembe tartozó amerikai barlanglakó bogár összes fajainak 
csak a nőstényei vakok, ellenben a hímjei látnak. A vak barlangi rova
rokkal tett kísérletek azt bizonyítják, hogy oly tökéletesen alkalmazkodtak 
a sötétséghez, hogy a világosságnak kitéve rövid idő alatt elhalnak. 

A tengerek nagy mélységeit lakó egészen sajátságos és aránylag gaz
daa faunának legnagyobbrészt vak állatai között is akadnak olyanok, 
különösen halak, a melyek nemcsak hogy nem vakok, hanem ellenkezőleg 
nagyon jól fejlődött, ijesztően nagy, kidülledt, leggyakr~bban ~ülRől~g 
távcsőhöz hasonló szemekkel (6. rajz) tünnek ki. Ez a rejtélyes Jelenseg 
ma már meg van oldva. Ugyanis tudjuk, hogy a tenger mélyén nincs 
mindenütt vak sötétség; egy sereg oly különböző állat él ott, melynek 
nagyon különböző szerkezetű világító szerve (7., 8. és 9. rajz) ~an s a171a 
látó állatok szemöknek a világítóktól árasztott fényben hasznat vehetik. 
Némely halnak az orrán vagy a homlokán van világítószerve s az ilyen 
mintegy maga elé világítva, jár zsákmánya után. De számra nézve túl-
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·súlyban mégis a vakok vannak a tenger mélyén s ezek közül azokra a 
melyek, ?1-i.n~ p~ld~ul _a rákok, szabadon kalandoznak, sajátszerű bélyeget 
nyom csapJaik es labaik szertelen hosszusága, a mi szemök hiányáért kár· 
pótolja, mert alkalmassá teszi őket környezetök nagy területének apróra 
való kitapogatására. (10. és 11. rajz.) 

A fény a látószerven kivül még különösen az állatok szinére rnn 
szembetiinő hatással. l;öldünk azon részein, a hol nagyobb a fény, általá
ban élénkebbek az állatok szineL A sarköv ködös ege alatt, a hol a vila
gítási viszonyok évszakok szerint nagyon változnak s a hol a napsugarak 
délben is ferdén esnek a Földre, egyszerű, komor szinek az uralkodók, 

8. rajz. Mac1·ostomicis longibarbatus, a Guineai-öbölből 1880 m. mélységből. -- Brauer 
rajza. A természetes nagyság háromnegyede. A világitószervek közül 1 a szemek alatt, 
18 a~kopoltyúk hártyás függeléke között, 146 a törzs és fark oldalán, 179 pedig a tör zs 

hasoldalán foglal helyet. 

mig az egyenlitői tájakon, a hol a Nap délben, egész éven át a zenitből 
ömleszti pazarul szórt sugarait, élénkebbek az állatok szinei s általában 
az mondható, hogy az állatok szinei a sarkoktól az egyenlítő felé, fokoza
tosan élénkülnek. Mindenki tudja, hogy a térítők között élnek a legragyo
góbb színű madarak és rovarok, különösen pillangók. S ugyanez áll a 
tengeri állatokról is. A trópikus tengerekben teremnek a mesés szinpom
pájú korallok s e bájos virágállatok tündérkertjeiben sürgölődnek a. leg
ragyogóbb szinű halak, az úgynevezett pikkelyes úszószárnyiiak (Squami
pennes), melyek <<tisztJ. arany- és ezüst-alapon kék, azúr, bibor és bár
sonyfekete foltokkal, szalagokbl, gyűrűkkel ékesek, a délszaki ég sötét 
kékje s : a hullámok ultramarinja, a rózsa gyengéd bibora s a szivárvány 
ragyogó szinei tükröződnek e p~m pás halak pikkelypánczélán.)) Az, hogy 
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a fon;ó égövi állatok pazar szinpompájának létrehozásában mennyi része 
van a fénynek, mennyi a hőnek és egyéb klimabeli tényezőnek, persze 
nem tudjuk. Azt is ki kell továbbá emelnünk, hogy az a szabály, mely 
szerint a szinek az egyenlítő felé élénkülnek, csakis nagyjában áll; mert 
:a• forró égöv gazdag állatvilágában is akad akárhány oly állat, melynek 
színe éppen oly szegényes, egyszerű, vagy még egyszerűbb is, mint mér
sékelt égövi rokonaié. 

A világosságon élő állatokkal szemben az állandóan sötétben élők 
többnyire - de nem kivétel nélkül - színtelenek ; ilyen például egy 

9. rajz. Melanocetus Johnstoni. A természetes nagyság fele. A világító-szervvel ellátott 
homloknyujtvány a táplálékul szolgáló állatok odacsalogatására való. 

·sereg barlangi állat, a belférgek s a földben, fákban, gyökerekben, termé
sekben, magvakban s általában táplálékok belsejében élő rovarlárvák. 
A tengermélyi állatokról is föltehetnők, hogy valamennyien színtelenek. 
Ámde tény az, hogy ezek között is akadnak színesek, még pedig nagyon 
rikitó szinűek ; igy például a tengermélyi tizlábu rákok csaknem vala
mennyien vérpirosak; a piros meg az ibolyaszinnek különböző árnyalata 
általában nagyon gyakori, mondhatnám divatos színe a legkülönbözőbb 
törzsekbe tartozó tengermélyi állatoknak; a kalandos termetű tengermélyi 
halak között pedig sokan szinruhájuknak nagyon változatos mustrázatával 
tűnnek ki. 



106 

Újabb időben számos búvár tanulmányozta a különböző szinű fény 
hatását a rovarok fejlődésére. E kisérletek arra az eredményre vezettek, 
hogy a rovarok fejlődésére legkedvezőbb az ibolyaszinű, ellenben legked
vezőtlenebb a zöld világítás. Legyen el!\g példaképen Jules Gal tenyész
tési kisérleteinek azon eredményét kiemelnem, hogy a különböző szinű 
világitásban tenyésztett selyemhernyók közül azoknak a gubói lettek leg-

10. rajz. Tengermélyi karcsúlábú rák (Nematocarcinus gracitipes), 470 fonal mélységből. 
Természetes nagyság. 

súlyosabbak s adtak legtöbb selymet, továbbá azok a selyemlepkék raktak 
legt~bb petét, a melyeket ibolyaszinü világitásban tenyésztettek. Flam 
ma;,ion-nak. ugya~csak a selyemhernyóval tett kisérletei még arra a meg
lepo eredmenyre is vezettek, hogy a különböző szinű vilagitás a nemek 
fejlődését is befolyásolja. E kisérletek szerint a rendes nappali valamint 
a zöld világításban tenyésztett hernyókból egyenlő számú hir:i- és nős
ténylepke fejlődött; ellenben világoskék fényben 57 % , teljes sötétségben 
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58 % , sötétibolyában 62 % · sötétkékben 63 % , narancsszinűben 64 % , 
sötétvörösben 68 % him fejlődött. Nem szükséges külön kiemelnem, hogy 
ezekre a kisérleti eredményekre sem szabad messzemenő, általános követ
keztetéseket alapítani. 

A fénynek az állatok szinére gyakorolt hatása számos állaton abban 
nyilvánul, hogy az állat szine a fény foka szerint változik, másoknak a 
szine meg a környező tárgyak szinéhez néha meglepő tökéletességgel al
kalmazkodik. Az előbbiekhez tartozik számos kétéltű és csúszómászó. A kis 
leveli békán például mindenki észrevehette, hogy szétszórt fényben élénk 

11. rajz. Óriási tengeri pók (Colossendeis). A természetes nagyság fele. 
Doflein rajza. 

fűzöld szine erős napfény hatására sárgászölddé, csaknem szalmasárgává 
halványul, sötétben pedig szennyes zöldesbarnává, vagy csaknem feketévé 
sötétedik; a kaméleon szine ellenkezőleg sötétben halványodik el, ellenben 
napfényben elsötétedik. Ezt a feltűnő szinváltozást mindkét esetben a bőr
nek különböző szinű összehuzékony festéksejtjei, az u. n. chromato
phorák okozzák, melyek a fény ingerérP majd összehúzódnak, majd pedig 
gyökérszerűen elágazó hosszú nyulványokat bocsátanak ki, úgy hogy festő
anyaguk nagy területen oszlik szét s a különböző szinü festőanyagoknak, 
a leveli békán például sárgának és feketének, a fény foka szerint változó 
elhelyeződése s az ezzel combinálódó interferenczia-szinek, melyeknek létre
hozó oka a bőr finom szerkezetében van, eredményezik a feltűnő szinvál-
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tozást. A környezet szinéhez, azaz a visszavert szines sugarak szinéhez 
való bámulatos alkalmazkodása miatt számos hal, kétéltű -és csúszómászó, 
a gerincztelenek között pedig több lágytestű, különösen l~basfejü (Octopus, 
S epia stb.), rák-, pókféle és hernyó érdemel említést. Mindezek az állatok 
gyakran meglepő 1·övid idő alatt képesek a környezet tárgyainak szinárnya
latait fölvenni, úgy hogy mindaddig, mig mozgásuk el nem árulja, egé
szen láthatatlanok, mert teljesen beleolvadnak a környezet szinkeverékébe, 
a mi úgy a prédáját leső ragadozóra, mint a ragadozók üldözésének kitett 
védtelen állatra, bizonyos fokig kétségkivül kedvező. Az ilyenféle szinbeli 
alkalmazkodás természetesen csak bizonyos korlátok között lehetséges és 
leggyakrabban a szennyes barnás színekre, tehát a talaj és kövek szin
árnyalataira szoritkozik. A szinváltozást ez esetekben is a bőr festő anya· 
gainak különböző elrendeződése okozza, melyre ingerül a környező tár
gyakról visszavert szines sugarak szolgálnak; az inger pedig a látószerv 
közvetitésével hat a bőrre. A szinváltozó halakkal tett kisérletek ugyanis 
arra az eredményre vezettek, hogy a megvakitottak nem tudtak többé a 
környezet szinéhez alkalmazkodni. 

Ezekről az ugynevezett összehangzó vagy védő színekről, valamint 
amaz érdekes rokonjelenségekről, a melyek mimikri néven nagy népszerű
ségre tettek szert, az utolsó évtizedekben az irodalomban sok szó esett és 
sok érdekes, részben nágyon szellemes spekuláczió fűződött hozzájuk.-1< 
Mindezeknek a keletkezését- a szelekczió-tan tudvalevőleg a természetben 
érvényesülő kiválogatódással iparkodik megm<.tgyarázni s úgy fogja fel a 
dolgot, hogy irány nélkül létrejövő, jelentéktelen, apró, szinezetbeli v~l
tozások a létért való küzdelemben nemzedékek során lassanként fokozod
nak és mint hasznos szerzemények, lassanként rögzítődnek. Meggyőződé
sem szerint ez a nagyon tetszetős és csábító magyarázat ama tévedések 
egyike, melyek azt az utat jelzik, a melyen a tudomány az igazság kere
sésében haladt; mert az élő világban észlelhető jelenségek elfogulatlan 
megfontolásának szükségképpen arra az eredményre kell vezetni, hogy a 
biológusok (meg a szocziológusok is) a létért való küzdelem kiválogató 
hatását és az apró módosulások értékét, a tudományos megismerés rová
sára, általában hosszú ideig túlbecsülték s hogy ez a védőszinek magyará
zatáról különösen is áll. Nem képzelhető ugyanis, hogy a szelekczió oly 
jelentéktelen, esetleges szinezetbeli változásokat, melyeknek az állat biz
tonsága -szempontjából még nem lehet semmiféle értéke, fentartson és 
tovább fejleszszen. Meggyőződésem szerint, valamint az egész mindenségben, 
úgy az élő lények gépezetében sem a véletlen szeszélyes játéka, sem 
valamely előre kitűzött czél felé való törekvés nem hozza létre a változá
sokat, hanem határozott és kivételt nem türő törvényszerűség. Okszerűen 
összefüggő, örök törvényeken alapszik a világegyetem magasztos harmoniája 
s bizonyára okszerűen összefüggő, ez idő szerint még ismeretlen, határo
zott törvények hozzák létre, a hasznosságra való minden tekintet nélkül, 
az állatok szinét és mustrázatát is. Legyen szabad az állatok színének és 
szinmustrázatának, azaz a szinek eloszlásának szigorú törvényszerűséggel 
való létrejöttét azzal a szép hasonlattal némileg felfoghatóvá tennem, a 

* V. ö. Entz Géza, Az állatok szine és a m1mICry. Természettudományi Köz
löny, 1904. évf., 415., 419. és 1905. évf., 426. fűzet. 
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melyet Arany János a magyar nemzeti vers-idomr~l irt . értek~z.~sében. -;-- · 
természetesen egészen más vonatkozásban -: ha~~.nal: .c~iladni ~.veglapJan 
a nyirettyű által előidézett hangra mozgasba. JO. a rah1.ntett foveny s a 
hangrezdület minősége szerint különböző, de mmd1g szaba.~yos cs~porto~ba 
fut össze. Valamint a Chladni·féle alakoknak a hangrezduletre, ugy kep
zelhető az állatok szinének és szinmustrázatának létrejötte és különb~z?, 
de mindig törvényszerű módosul~sa is a f?ny é.~ ez~.el„ együtt kétségk1vul 
még más tényezők hatása alatt is, mely tenJ'.ezok kozott az anyagforgalom 
színes termékeiről nem szabad megfeledkezm. 

A fénynek az állatvilágra gyakorolt közvete~t hatása sokkal nagy~bb, 
mint az a mit közvetetlen hatásáról ez idő szermt még csak nagyon tore· 
dékesen 'tudunk, itt-ott csakhogy éppen sejtünk, s ugya~ez .. ~11 a hő h_atá
sáról is. Hő és fény azok az erök, a melyek az élet sz1kraJa~ meggyuJt?t
ták s mindaddig, míg a mi hő- és fényforrásunk,, a Nap, ki ~.~m al.sz1~! 
lobogva tartják a Földön. Mert a napsugarak csodalatos energiaJa kesz1ti 
a zöld növényekben, nehány magában ho~t elemből, ama bo~yolódott szer· 
ves vegyületeket, melyeken az _é,l~t al~psz1k s ez.ek ~ . vegyu~etek azok, a 
melyekben a napsugarak energiaJa mmtegy raktaro~od1k. Az al~atok eze~_et 
a vegyületeket elemeikből nem képesek összetenm, h~nern ~ozv~tet}enul, 
vagy közvetve a növényekből veszik át, hogy a bonyolodott allat1 gepeze
tet hajtó munkaerőkkel, melyek végső elemezésben a Naptól származnak, 
szabadon rendelkezzenek. Mikor az améba megmozdul, ugyanazt a n~p
sugaraktól származó erőt hasznalja esetlen mozdulatának végzésére, mmt 
a lángész, mikor agyában halhatatlan gondolato~ fogamz~nak:, . 

Ime, minden élő végső elemezésben a f enynek es ho~ek~. ".ag~1s, 
minthogy Földünknek a Nap a fé~y- és hő~orrasa: ~ N~pnak kosz?m lete~ 
zését mert hiszen az az anyag is, melyből az elo lenyek testet alkoto 
vegyŰletek állanak, a Naptól származik, melynek izzó t~megéb~l "..áu. le 
megszámlálhatatlan évmillió előtt, a többi bolygóval egyutt, a rn1 Foldun~ 
is, s ma is tőle kapja áldásait. Valóban nem cso~álk?zh.atunk a napkele~1 
népek napimádásán, a mely kultusznak a nagy roma~ b1;0,dalomban, tehat 
az egész akkori mű.vel~ világha?- való, általános elterJ~deset .. csa~ .a szer~
tet vallásának eszmeny1bb tana1 tudtak megakasztam. A tunden Capr.~
sziget keleti ~ész ében, a mi.nd?n turista e~őtt ismere~?s Arca naturnle· ~ol 
meredek lépcső vezet a sz1klas part egyik barlangJahoz, a Ma_trornonia
barlanghoz (Magnum Mithrae Antrum). Ez ~ barlan~ a ~y.st~.kus n.ap
imádásnak volt szentelve. Nyilása keletnek tekmt s a k1 melyebol Hehost 
fölkelni, a hegyeknek és tengernek bíbor tűzben való izzásá.t, a J?áratla_n 
tájkép mesés báját s a déli égtől a földre ~arázsolt_ para~1c~or;i.1, te~J'.e
szetet látja, szinte önkénytelenül térdre borul es maga ts nap1madova vahk. 
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Vázlatos előadásomat _befejezve nem válhatok meg e helyről a nél
kül, hogy. engedelmet ne kérJek arra, hogy néhány szóval amaz érzelmei
met t~lmacsolhassam, melyek e perczben szivemre tolulnak. 

. E.letemnek tav~szán _eze;i .nemes városban - melynek, hogy nagy
any~1 agon ~agam is sarJadekanak vallhatom magamat, egyik méltó bűsz
kes~gem, - JUtott~1;0 e~őször ~ 1;0a~yar természettudósok körébe, melyen 
belul . egy, n~gyo~ 1~1gylesre melto tisztet, az egyik szakosztály korjegyzőjé
nek .. t1szt~t is telJes1tettem s a tudomány akkori vezérférfiainak példáján 
hevulve, itt tettem fogadalmat, hogy életem munkáját a természettudomá
nyoknak szentelem. 
. Azó~a negyvenkét év telt el. Eljött a~ élet ősze. Az ifju korból csak 
edes emlekek maradtak meg; de ezen emlekek hatása alatt boldognak ér
zem magamat, hogy e második pozsonyi naggyűlésen is megjelenhettem 
hogy. úgy ezen tudományszerető város, mint a Magyar Orvosok és Termé: 
szetv1zsgálók nagygyűlése iránt érzett igaz tiszteletemnek kifejezést ad
h~ssak - egy más, egy új nemzedék előtt, - a magyar természettudósok 
ÚJ nemzedéke előtt, mely azonban ugyanazon eszményért lelkesedik, mint 
az, mely 42 évvel ezelőtt gyűlt itt össze: az orvosi és természettudomá
~{"oknak s e.zekkel ha~ánk~ak felvi;ágozásáért. Ennek a magasan szárnyaló 
IÍJ1;1 n~I?zedekne~ ped1~ sz1vem egesz melegével kívánom, hogy magasabb 
czelt erJen el, mmt J:?l, az első pozsonyi nagygyűlésen részt vett ifju, -
ma .~ termész~t ,;end~e sz~:int efSyre f~gyó régi nemzedék. - Ezt várja 
az, UJ nemze~ekt?l. m~n~nyaJunk edesanf'Ja, az imádott haza, melyet nagy· 
gya, boldogga, viragzova csak a tudomanyoknak, első sorban a természet
tudományoknak virágzása tehet; mert ezek vannak hivatva a huszadik 
században az emberiséget s így a mi nemzetünket is, a boldogulás útján 
vezetni és irányítani. Úgy legyen! 

8. 

TITKÁRI JELENTÉS 

a X.XXTV. vándorgyiUés 1907. augusztus 29-én tartr1tt bezáró 
lcözgyüléséről. 

Előterjesztette FISCHER JAKAB dr., kórházi főorvos, a vándorgyűlés titkára. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés ! 
. K~lönös „ örömömre szolgál az a megtiszteltetés, hogy nekem jutott 

osztalyreszemul a szerencse, hogy a pozsonyi 34. vándorgyűlés lefolyásáról 
jelent~~t tehessek. · 

Or~m~m~e szolgál pedig azért, mivel ez a vándorgyűlés, úgy a mi a 
t~.g?.k szamat ~s a tagoknak a tudományos világban elfoglalt állását, nem· 
~nlonben a m1 az előadások nagy számát illeti: jóval túlhaladja az utóbbi 
evekben tartott vándorgyülések kereteit. 

L~g;ye.~ nekem ~indenekelőtt megengedve, a vasárnapi megnyitó 
nag~gyul~s~_nkre utalm, melynek fényes lefolyásában fő részük volt nagy
nevu elnokunknek, gróf Apponyi Albert ő nagyméltóságának, ki magasan 
szárnyaló megnyitó előadásával ragadta el hallgatóit, továbbá dr. Schachter 
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Miksa és Biró Lajos tagtársainknak, kiknek előadásai ugyancsak közérdek
lődést és köztetszést keltettek. 

Vasárnap délután a Pozsonyi Orvos-természettudományi Egyesület 
50-ik jubiláris diszközgyülésének voltunk vendégei, és tanui voltunk annak 
a méltánylásnak, melyben nevezett egyesükt munkássága részesült. E disz
ülésen volt alkalmunk dr. Oberschall Pál élvezetes előadását a természet· 
tudomány fejlődése hatásának néhány társadalomtudományi tanuságáról 
meghallgatni. 

Hétfőn alakultak meg szakosztályaink, még pedig az orvosi, a ter
mészettudományi és a társadalomtuilományi szakosztályok, a melyek közül 
az orvosi~ szakosztály belgyógyászati, sebészi és közegészségügyi al~zakokra 
oszlott, sőt a gyógyszerészek is külön szakosztályt alakitottak. Osszesen 
75 orvosi, 27 természettudományi és 11 társadalomtudományi előadást 
tartottak, a mely számokban már benfoglaltatik az a hat népszerű tudo
mányos előadás, melyet a váro&háza nagytermét egészen zsufolásig meg
töltő közönség előtt a tudományos estélyeken tartottak. 

Megjegyzem még, hogy az iskolaorvosok és a törvényszéki orvosok 
is külön értekezletet tartottak, az előbbiek iskola-egészségügyi kérdéseket 
tárgyaltak, az utóbbiak csak rendi kérdéseket vitattak meg. 

A nagyválasztmány szerdán tartotta ülését, a melyen a pénztárvizsgáló 
bizottság jelentése alapján a pénztárosnak a felmentvényt megadta. 
17 központi választmányi tag kisorsoltatván, azok ujból megválasztattak. 
Az üresedésbe jutott két választmányi tagsági hely dr. Ilosvay Lajos, 
udv. tanácsos, műegyet. taná1· és dr. Cholnoky J enö egyetemi tanárokkal 
töltetett be. 

A nagyválasztmány a szakosztályok által hozzá utalt indítványokra 
nézve, még pedig : hogy felterjesztés intéztessék a kormányhoz a prostitutio 
országos rendezése, továbbá a természettudományoknak a középiskolákban 
való intenzívebb tanitása, egy hegyi meteorologiai observatoriumnak és 
alföldön létesítendő sárkány- és léghajóállomásnak létesitése tárgyában: 
úgy határozott, hogy ezeket intézkedés végett a központi választmány elé 
utalja. A pozsonyi és pozsonyvidéki moszatoknak behatóbb tanulmányozá
sára nézve pedig a Pozsonyi Orvos-természettudományi Egyesületet kéri fel. 

Ez volna, mélyen tisztelt Közgyűlés, száraz felsorolása azon munkás
ságnak, melyet a vándorgyűlés végezett. Azt hiszem, elmondhatjuk, 
hogy derekas munkásságot végeztünk, mert hiszen alig volt az orvosi és 
természettudományok köréből disciplina, melyből értékes előadások ne 
tartattak volna. 

Ha lesznek is talán egyesek, kik működésünket kicsinyelni fogják, 
az elfogulatlan biráló a pozsonyi vándorgyűlés munkálataiban bizonyára 
meg fogja találni azt a becsületes törekvést, melynek csak egy czélja és 
i!ányitója van: az orvosi és természettudományokat fejleszteni és terjeszteni. 
Es ha a pozsonyi vándorgyülés a nemzeti kultura nagy épületéhez csak 
egy téglával is járult, mindenesetre ennek a nemzeti kulturának erősitésére 
és gyarapitására szolgált. Végül engedjék meg különösen kiemelnem azt, 
hogy a vándorgyűlés tagjai meggyőződhettek, hogy itt Pozsonyban, hazánk 
e határvárosában is nemzeti kulturánk iránti szeretet és érdeklődés már 
oly mély gyökeret vert, hogy méltán várható, hogy a vándorgyűléseken 
tartott előadások e városnak kulturéletében maradandó nyomokat foanak 
maguk után hagyni. 

0 
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Végül jelentem, hogy a nagyválasztmány elfogadván Miskolcz vá10-
sának szives meghivását, a legközelebbi, 1910-ben megtartandó XXXV. 
vándorgyűlésnek helyéül Miskolcz városát jelölte és egyuttal a vándor
gyűlésnek elnökéül egyhangulag és nagy lelkesedéssel gróf Andrássy Gyula 
belügyminiszter ur ő nagyméltóságát választotta meg. 

Avval a kivánsággal fejezem be jelentésemet, vajha a jövő vándor
gyülés is a pozsonyi XXXIV. vándorgyüléshez hasonló teljes siker jegyében 
végezze munkásságát ! 

IX. 

AZ ORVOS-SEBÉSZETI SZAKOSZTÁLYBAN 

TARTOTT ELŐADÁSOK. 

Vándorgyúlés munkála'ai. 8 



1. 

AZ ORVOSI ÉS GYÓGYSZERÉSZI REND A REKLÁM PIACZÁN. 

Szakosztály megnyitó előadás. 

Dr. PÁVAI·VAJNA GÁBOR, kir. tan., áll. kórházi főorvos stb. 

Mélyen tisztelt Uraim! Hogy az orvosok és természetvizsgálók mai 
XXXIV. vándorgyűlése orvosi szakosztályának megnyitására, a most emli
tett thémát választottam, annak oka abban rejlik, hogy különösen jelen 
napjainkban mindkét rend érdekében égetően szükségesnek tartom, hogy a 
sok érdekes szakelőadásokat megelőzőleg egy ilyen ethikailag fontos tárgy, 
mint a nyilvános hirdetés, vagy reklámcsinálás fölött is gondolkozzunk 
és elmélkedjünk. 

Uraim! különös átmeneti korszakot élünk mi ma. Köröttünk minden 
forrong. A társadalmi, politikai, tudományos és művészeti életjelenségek, 
mind a legnagyobb ingadozás és az ide s tova kapkodás jeleit mutatják. 
A. hol pedig az emberi társadalom élete sem halad biztos irán vban, hatá
rozott nyomokon, ott az egyes ember lelke annál kevésbbé találhat békés 
nyugalmat. Vágyai, indulatai, ötletek és kiilönféle benyomások szerint 
uralkodnak rajta. A mai ember lelki élete és gondolkozása sok tekintetben 
véve ingadozó, a bizonytalanságok és a folytonos tétovázás lejtőjén hullámzó 
s a melynek jelenségei sem nem szépek, sem nem áldást hozók az emberi 
társadalomra nézve. 

De még ez nem minden. Mióta a nyugatról jövő modern eszmék 
nálunk is kezdenek rohamosan tért foglalni, mióta a sajtó egvrésze is, -
tisztelet és becsület a kivételeknek - a féktelenkedés terére lépve, discre
ditálja az emberi szabadságot, mióta a sajtótörvények, az ideális néző
pontokat szem előtt tartó intézmények védelme alatt, nyíltan és impune 
bujtogathatnak minden táraadalmi rend, minden erkölcsi tekintély ellen, 
azóta népünk gondolkozása is lényegesen, de sajnos ! egyuttal károsan is 
megváltozott. Megvesztegették a hamis jelszavak. elámitották az álpróféták, 
elkeserítették az örökös elégedetlenség konkolyhintői, felidézve a rettene~es 
osztályharczot, a mely most már mindenben és mindenkiben ellenségét 
vagy l!"galább is vitális érdekeinek letörőjét látja. 

Es ez a mai társadalom, nemcsak a saját életét keseriti meg, h!1nem 
a másoK. bántalmazásában és üldözésében is gyönyörűségét találja. Es az 
emberek megvaditásának és elkeseritésének ez az ördögi munkája itt folyik 
a szemünk előtt, látjuk a térfoglalását, elnézzük a szédelgők és a reklám
hösök diadalát, nyögjük átkos következményeit és rnég~em teszünk ellene 
semmit, vagy ha teszünk is valamit, annak nincs igazán sem súlya, sem 
komolysága. sem valóságos eredménye. 

A mai társadalom szelleme a 1·út önzés és a feneketlen gyűlölködés. 
Mind a kettő pedig mint ismeretes, mintegy megfojtja és kiöli a felebaráti 
együttérzést és szeretetet, a mely csak érdekszövetkezeteket ·alkot. de .a 
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barátságot és a kölcsönös nagyrabecsülést száműzi mindnyájunk köréből, 
a mely puszta hamis jelszóvá alacsonyítja a testvériséget, hazug szövet
séggé teszi az emberek társulását. Az embe1· ma már sajnos ! nem a szín -
tén arcza verejtékével küzdő embertársat látja, a talán más téren fára
dozó, de mellette becsületesen munkálkodó emberben, hanem vetélytársát, 
a kit gyűlölnie és lebecsülnie kell, sőt ellenségét is, a kit saját érdekében 
eltipornia nemcsak hasznos, hanem még szükséges is. 

Az önfeláldozó barátság a testvéries együttérzés közjót nevelő kor
szakát, ma már az érdekszövetkezetek sivár korszaka váltotta fel, a mely
ben az egyéni haszon és önző czélok szolgálata a legfőbb törvény s a 
melyben mindenki ellenség, a ki nem a mienkkel azonos mederben szol
gálja a közös czélt. 

Az orvosi és gyógyszerészi rendben, sajnos J szintén felütötte fejét a 
mindenáron való érvényesülés és feltünési viszketeg, nemkülönben a hir
telen meggazdagodási szenvedély s pedig annyira, hogy az eszközök ma 
már rendünkben is egészen mellékesek, főczél csak előtörtetni és feltűnni 
bármi . áron, még embertársaink boldogságának romjain is. Lehetetlen, 
hogy le ne hangoljon mindnyájunkat ez a rettenetes tülekedés és hogy ne 
gondolkozzuk arról, vajjon mi módon lehetne ezt a szerencsétlen, kés
hegyig menő élet-halálharczot jóra fordítani, avagy végleg megszüntetni? 

Korunk irányelve a minden téren való haladás és ujitás. Ezen irány
elvnek hódolnak ma már az orvostudomány uttörői és fáradhatatlan baj
nokai is, mert ha például a különböző szaklapokat figyelemmel kísérjük, 
szinte lehetetlen meg nem döbbennünk, hogy azoknak majd minden 
hasábja csak úgy hemzseg az újonnan alkalmazott és egyik-másik jónevü 
orvos-tanártól, vagy gyakorló orvostól nyakra-főre agyonmagasztalt és foly
tonosan reklámozott orvosszerek és gyógymódok dicséretétől. 

Azon törekvés, hogy újat s e mellett hasznosat is teremtsünk, magá
ban véve mindenesetre dicsérendő feladat és szent kötelességünk támo
gatni minden olyan irányu törekvést, mely a szenvedő emberiségnek kíván. 
önérdek és önző czél nélkül szolgálatokat tenni. Sajnos azonban, hogy az 
emberi nyerészkedési vágy nagyon sokszor szárnyát szegi még a legma
gasztosabb emberi törekvéseknek is. Akárhányszor ugyanis sajnosan tapasz
taljuk, hogy egyik-másik külföldi vegygyár már előre is «szabadalmat» 
véve az általa kitünőknek vélt készítményekre, hol egyik, hol másik jobb nevü 
orvos-tanár védnöksége alatt oly gyógyszereket hoz rendkívüli magas áron 
forgalomba, melyek alig néhány heti re klámcsinálta élet után gyorsan a 
jól megérdemelt feledékenység lomtárába kerülnek. 

Hiszen Röder bécsi droguista 1906-ban kiadott testes kötete 7000 -
hétezer - legnagyobb részben új gyógyszert tartalmaz. Szinte megrémül 
az ember, ha látja a gyógyszereknek ezt a rengeteg arsenalját, a melyek 
között egyes synthetikus uton előállított orvos-szereknek már csak a nevét 
is kimondani, nemcsak az emlékezőtehetségre rendkívül terhelő, hanem a 
nyelvre nézve valóban súlyos gymnastikai feladat. 

Hát még az l!' rengeteg specialitás, melyet az illető gyárosok és gyógy
szerészek napról-napra a legvakmerőbb hirdetések kíséretében és költött 
bizonyítványokkal agyon dicsértetve zuditanak a nagyközönség nyakába? 

Nem lesz érdektelen, ha e helyen felemlítem, hogy Hahn, Holfert 
és Arends 1906-ban Berlinben 6-ik kiadásban megjelent «Specialitaten 
und Geheimrnittel1> czimü művökben, orvosi czélokra 3205 specialitást. 
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sorolnak fel és vegyi összetételöket is ismertetik, ugyancsak Török József 
Budapesten 1907-ben megjelent testes árjegyzékében, szintén több mint 
3000, bel- és külföldi specialitást ajánl, állítólag a szenvedő emberiség 
üdvére, de szerintem mindenesetre a működő orvosok legnagyobb veszedel
mére és a nagyközönség egyenes kizsákmányolására. 

Azt sem érdektelen tudni, hogy mig Török József gyógyszertára a 
Pozsonyban dr. Adler gyógyszeréirntől készített Safe-Cure-t szabadon árul
hatja, ugyanazt azonban készítőjének hivatalosan betiltották. Hát hol van 
itt az igazság? Quod uni iustum, alteri aiquum. Mert vagy káros dr. Adler 
specialis orvosszere, vagy nem, s ha káros, akkor az egész országban el 
kell tiltani, s ha pedig nem káros, akkor miért tiltották meg az elárusitást 
éppen dr. Adlernek, ellenben Török Józsefn ek ugyanezt megengedték. 
Hát hol van itt a logika? 

Valóban csodálatos, hogy midőn az orvosi tudomány fejlődésében és 
előhalaclásában mondhatni napról-napra üli diadalát, éppen akkor bur
jánz~ k legjobban az orvosi nyeglegség és szemérmetlen reklám. Szinte 
megrendül az ember bizalma, ha olvassa ezeket az émelygős, ízléstelen 
hirdetéseket vagy egyes speciális gyógyszerek csodaszerű hatását, még 
pedig nem egy, hanem 15-20 betegség ellen is egyszerre. 

Hát nem botrányos-e a mindenféle titkos betegségnek - legyenek 
azok még oly régiek is - két-három nap alatt való biztos és minden fáj
dalom nélhül való gyógyításának vakmerő hirdetése, vagy nem méltán 
boszankodhatik- e egy realis orvos, ba olvassa a vizkórnak, köszvénynek, 
czukorbetegségnek, epilepsiának, asthmának, tüdővésznek, kopaszságnak, 
süketségnek stb. legrövidebb idő alatt történő gyökeres gyógyitásat? s a 
fennen hirdetett sikerhez legtöbbször a betegek látása és tüzetes meg
vizsgálása nem is szükségei';, elég csak egy szerény honorariummal és a 
válaszra szükséges bélyeggel megterhelt levél is, melynek vétele után az 
illető orvos úr elküldi a csalhatatlan arcanumot, a mely arcanumot fáj
dalom! sokszor még a m. kir. belügyministerium engedélye is hitelesíti! 

Hová fog ez vezetni? Miért, küzdjön az a fiatal orvos annyi éven át 
éppen a legtövisesebb pályán, ba látja, hogy tudományának, a mikor kilép 
az élet viharába, hasznát nem veszi? Ki védi őt meg, ba még a legmaga
sabb egészségügyi hatóság is nem egy esetben reklámnak nyujt segédkezet? 

Hát nem megbotránkoztató· e az, ha olvassuk a napilapok hirdetési 
rovataiban. hogy a Papp László tiszaszentimrei gyógyszerésztől készített és 
belügyministeri engedélylyel forgalomba hozott 11 Trias)) jótállás mellett 
három nap alatt még a legrégibb húgycsőfolyást is biztosan gyógyítja? 
Risum teneatis amici ! Hát még a csodás hatásu budapesti «'Falcogén», 
mely a tüdővésznek legujabb és egyedüli biztos orvosszere stb.? Ha tehát 
efféléket olvas egy tapasztalatlan fiatalember, vagy egy szerencsétlen tüdő
vészes beteg, esoobe sem jut, hogy orvoshoz menjen magát alaposan meg
vizsgáltatni és a helyes javaJlatokon felállított gyógymódot követni, hanem · 
vakon rohan a reklám polypkarjaiba. 

Hát ezeknek a reklámozó uraknak van-e szivök és lelkök, avagy 
tudományos meggyőződésük, hogy ezekkel a mindenféle értéktelen kotyva
lékokkal merik szemérmetlenül kizsarolni a nagyközönség jóhiszeműségét 
és napról-napra büntetlenüi discreditálni a tudományt és arczul verni az 
igazságot, hát illik ez? Hát hol van itt a nemesen gondolkozó jellemes 
orvos és emberbarát, avagy a lelkiismeretes és becsületes gyógyszerész? 

____ _.-. _ _ - - - - -~~~------~--------- - - ----------~-~~ - - -- - - - - -~ --~----- - - - - -
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Az ilyen szédelgőket és az ember legszentebb érdekével üzérkedő 
kufárokat, kik a tudomány és emberszeretet álarcza alatt űzik undok mes
terségöket, sujtani kell mielőbb, nemcsak a legmélyebb erkölcsi megvetés
sel és a tisztességes emberi társadalomból való kizárással, hanem, mivel 
ez a mi túlrealistikus korunkban egymagában véve nem mentené meg a 
könny~nbivő áldozatokat, még szigoru törvényes inlézkedé8ekkel is. 

Eppen azért nagyon is helyén volna, hogyha első sorban hazánk 
ezen egyik legelső erkölcsi testülete t. i. a magyar orvosok és természet
vizsgálók XXXIV-ik vándorgyűlése is kifejezné rosszalását és vétóját az 
ilyen erkölcstelen és szemérmetlen reklámhősök undorító üzérkedése felett, 
a mely csak arra való, hogy mindkét rend erkölcsi súlyát, tekintélyét, 
nemkülönben vitalis érdekeit és tudományos reputációját lassan bár, de 
annál biztosabban aláássa és tönkretegye, de tönkretegye egyuttal a nagy
közönség bizalmát is, a tudományos vívmányokkal szemben. 

Hiszen ha mi orvosok hirdetnénk és ajánlanák valamely hangzatos 
latin vagy görög névvel díszített, magunk összetétele szerint készült csodás 
hatásu gyógyszereinket, mint specialitásokat, akkor az orvosi rend azonnal 
felzudulna és erélyesen tiltakozna az orvosi tisztesség ellen elkövetett me
rényleten, de úgy látszik, hogy a gyógyszerészeknek ez az undok reklá
mozás nagyon is meg van engedve, ki is aknázzák ezek az okleveles. lel
ketlen reklámhősök az egyes gyógyszerésztestületek türelmét rettenetesen, 
mert nincs nap, hogy valamely fővárosi, vagy messze vidéki gyógyszerész
től nem jelenne meg, a leghangzatosabb reklámmal hirdetett és több eset· 
ben belügyminiszteri engedélylyel is megpecsételt csodaszer. 

Tisztelt Uraim ! Azért vagyok én esküdt ellensége a gyógyszertárak 
rohamos engedélyezésének, illetőleg szaporításának s ezt ki is fejeztem 
minden alkalommal, mert tapasztalásból tudom, hogy ott, a hol az illető 
gyógyszerésznek a <1receptura1> nem nyujt biztos és tisztességes megélhe
tési alapot, kénytelen a megélhetésért meg nem engedett eszközökhöz, 
mint a kuruzsláshoz, vagy a hamisan feldicsért értéktelen orvosszerek -
specialitások - elárusitásához, vagy esetleg az orvostól előírt pontos mér
tékek be nem tartásához, nemkülönben az elkészitett orvosszerek árából 
40- 50 % leengedésekhez, vagy csekélyebb minőségű és olcsóbb gyógy
szerek alkalmazásához stb. fordulni, vagy az általa feltalált mesés hatású 
gyógyszereket forgalomba hozni, súlyos csapást mérve ezzel mind az orvosi , 
mind pedig a gyógyszerészi rend erkölcsi és anyagi érdekeire, aláásva 
egyuttal mind a két rend társadalmi súlyát és tekintélyét. 

Ugyancsak saját tapasztalásból tudom, hogy a gyógyszerészek a létért 
való küzdelem, vagy a gyors meggazdagodási vágy miatt, nagyon sokszor 
és sok helyen, a legnagyobb kuruzslók, mert nagyon sok van közöttük, 
a kik a beteget lebeszélik az orvosi vizsgálat szükségességéről, kijelentvén, 
hogy ő a nélkül is biztosan meggyógyítja, sőt azt is megteszi akárhány 
gyógyszerész, hogy a beteget az orvostól hozott reczept megkészítéséről 
egyenesen le is beszéli, mondván, hogy ö ennél sokkal jobbat tud és 
még olcsóbbat is adhat· nekie. Ez Uraim! az orvosi élet gyászos prózája. 

De még kevésbé lehetek barátja annak, hogy a gyógyszerészet sz abad- · 
ip arrá tétessék, mint az Olaszországban, Francziaországban, Svájczban, 
.Amerikában és Belgiumban van, mert nálunk az államosiiás kérdésével 
együtt, már erről is többször volt szó a napilapokban. Megemlíthetem, 
.hogy a gyógyszerészet államosítása egyedül csak Svédországban van tör, 
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vénybe iktatva, a teljes megváltás azonban itt is csak 40 év alatt lesz 
befejezve. , 

Szilárd a meggyőződésem, hogy abban az esetben, ha a gyógyszere
szet nálunk is szabad iparrá tétetnék, a nagy közönség egyenesen ki lenne 
szolgáltatva az élelmes hamisitóknak és a lelkiismeretlen reklámhősöknek 
s talán még nagyobb visszaesés állana be, mint a középkori állapot volt, 
a mikor mindenféle undok báj italokkal és csodaszerekkel üzérkedtek, persze 
akkor még nem is okleveles gyógyszerészek. · . . . 

A nagy közönség érdekében tehát a legerősebben kell tiltakozm mm
den olyan tendencia ellen, a mely a gyógyitásnak oly életbevágó segéd
ágát, mint a gyógyszerészet, a ~za~ad üzérke.dés piszkos ~rjá~.a s~dor~iá. 
s az eddig nagy küzdelemmel es aldozattal Jobb utra vitt kozegeszseg
ügyet, az egész nép rettenetes kárára teljesen megzilálná. 

Ez rombolás lenne, de nem libtlrális haladás, mert éppen a legszebb 
liberális elvet, az egész nép jó egészségéről való gondoskodást és meg
védésének lehetőségét tennék tönkre. A gyógyszertárak engedélyezésénél 
tehát igen szigoru mérlegeléssel kell eljárni s csak egyetlen számbavehelő 
oknak van jogosultsága: t. i. a közszüksépletnek. , , . , . , , „ 

A hol ez nem kivánja, sőt ellene szol, ott 11iaganerdek .kielegitesebol, 
uj gyógi1szertár engedélyezése bűn a közegészség ellen. De hiszen a gyógy
szertárak szaporítása, illetőleg a felállitásra való jog nyakra-főre való ado· 
mányozása nálunk nem is közszükséglet, annyiv.al i~ inkábh. nem'.. mert 
mig Ausztriában 26.150,708 lakosra 300,232 0,-kilometer teru_leten ossze
sen csak 1598 nyilvános gyógyszertár van, addig a Magyar birodalomb~n 
19.254,559 lakosra 324,851 0-kilométer területen van összesen 1684 nyil
vános gyógyszertár, tehát majdnem 100 zal több, holott Ausztriában a nép 
általános műveltségi foka nagyobb, mint nálunk és ott több gyógyszert is 
fogyasztanak, mint hazánkban. 

Egyébiránt szintén saját tapasztalataimra hivatkozva, mondhatom, 
hogy a gyógyszerészek fentebb említett reklámos üzérk.edését sokszor.maguk 
az orvosok is elősegítik azzal, hogy csupán kényelmi, vagy más, itt m~g 
nem nevezhető szempontokból, szivesebben ajánlanak egyik vagy másik 
szerencsétlen specialitást, semhogy egy jól átgondolt és alaposan szerkesz
tett receptet írnának. 

Ha ez úgy van, de sajnos, hogy így is van, akkor a nagy közöns~g 
nem megy az orvoshoz, hanem a hirdetések kisebb vagy nagyobb reklámja 
szerint, maga hozatja meg a betegségének megf.elelő specialitást, annyiv~l 
is inkább, mert már saját tapasztalásából tudJa, hogy maga az orvos is 
ugyanezt ajánlaná s így egészen felesleges az orvosi tanácskozás, legalább 
megkíméli az orvosi tiszteletdijat, sőt még a betegsége is titokban marad, 
a mi a vidéken nagyon sokszor az illetőre nézve igen jelentékeny kö· 
rülmény. 

Az orvosi és gyógyszerészeti reklámozás ma már olyan szemérmetlen 
alakot öltött, a minőt az orvosi és gyógyszerészi rend függetlenebb és 
kiválóbb tagjainak összetett kezekkel tovább nézni nem szabad. Jól tudom 
én azt, hogy ez a kérdés is, mint nálunk sok más, darázs{ észek, d~ eré
lyes kezekkel belenyulni szigoru kötelességünk. Fortuna audaces JUVat. 
Hiszen itt van már a 12-ik óra, tehát tovább késnünk nem szabad, ha 
nem akarjuk, hogy hazánknak ez a két nagy testülete, az anyagi és erkölcsi 
elzüllés lejtőjére jusson. 
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Az a ~ettentő szédelgés_ és határtalan reklámozás, mely mind a két 
nndet nap:ol~napr~ „fei:iyeget1, egyenesen nem csak megdöbbentő, hanem 
.egyuttal ketsegbeeJto is. Ha ez így megy jövőre is, akkor ennek a két 
rendnek menthetetlenül az_ erkölcsi és anyagi tönk szélére kell jutnia. 

Az ~ sok m~gyar, n_emet és _franczi~ s~ecialitás, a ~ely napról-napra 
gomba modra lepi el a piaczot, kigunyolJa es arczul ven az orvosi tudo
má?-yt,. de kü!önösei:i ~ belgyógyászatot és párját ritkító módon a végle
tekig kizsarolJa a hiszekeny nagy közönséget. 

, ~z ellen, a spe~ia_litások és szemérmetlen rnklámozás ellen sikra 
szallm, a gyogyszereszi rendnek áll legelső sorban vitális érdekében. 
Nem szaba~ t_önkre j~tni e~g~dn_i cs.u~án egyes hatalmasabb gyógyszerészek 
vagy ~rog1:11stak. nye_reszk_edes1. -~~gyabol, két olyan rendet, mely nagy rész
ben kepezi hazank mtelligentiaJanak gerinczét. 

~azán~ban a meg~oldogult Török József budapesti gyógyszerész volt 
az e_ls~, .a k1 a mult szazadban a 60-as évek elején, különösen a franczia 
s_~>e?1ahtasok behozatalának volt hatalmas uttörője. Igaz, hogy ő ennek a 
reve~ ~~sgazdag ember_ l~t~, de ek~or még nem is sejtette, hogy a franczia 
spem~htasok m~gh_ono_sitasaval, mily nagy rést ütött a gyakorló orvosok 
~ap~ol-n~pra mm_dm~abb nehezebbé, váló megélhetési viszonyain, sőt pénz
u~y1 te~mtet~en IS_ v_~gtelen nagy kart okozott az országnak, mert ezen a 
reve~ e~e~_kmt ~llbokr~ menő összeg vándorolt ki és vándorol ki még 
ma is kulfoldre, idegen erdeket támogatni. 
_ Az tény, hogy ő hirdetései révén a nagy közönséget lassankint le 
is, szoktatta az orvosi vi~sgálások szükségéről, tápasztalva azt, hogy men
nel h'.l'ngzatosabb a reklam, annál nagyobb a kereslet a specialitások után. 
E tekmtetb?n .. a nagy közöns~~ valóban érthetetlen is, mert egy komoly, 
alap?san keszult orvos receptJen rendelt orvosságot akárhányszor kétkedve 
veszi be, a melynek pedig összetételéért és pontos elkészitéseért az orvos 
és , gyóg~sz~rész közösen felelősek, azonban egy ismeretlen összetételű és 
i;n-ere~dragai;i fize.tett ko~yvalék után mohón kapkod minden lelkifurdalás 
es toprenges nelkül, bizonyos szent áhítattal környezve az ismeretlen 
arcánumot. 

_P~dig 1?-ondha~o1?-, hogy ez a rendkivül sok specialitás nemcsak az 
orvosi es ~yogyszeresz1 rendne~; __ ha~em magán~k a nagy közönségnek is 
rettenete.s atka, mert a ~egy ~ozonseg vakon bizva a rnklámok igazságá
ba?•, e_geszen elhanyagolja baJának tüzetes megvizsgálását és alapos gyó
gyitasat. 

Azt s~m volna. s~a?ad f~ledni senkinek, hogy mindaddig, míg ezek 
a s~erencs~tlen spe?i'.1~itasok divatban vannak és az ujság ingerével bírnak, 
a,ddig quas1 suggera!Jak -~ bet~g. embert, azonban, a mint találkozik néhány 
csalódott beteg, a ki saJat karan okulva ellent mer mondani akkor az 
agyon-reklámozott c~odaszer azonnal le~sik arról a magas pi~desztálról, 
a melyr_e azt a fel~s1gázott képzelő erő helyezte. _ 

.. Nezetem s~e:mt nekünk nem az a feladatunk, hogy a <1mundus vult 
~~cipi, ergo decipi~tur» ké~yel~es álláspontjára helyezkedve, megenged· 
JUk, hogy az .?rvos_1 n~egleseg es szemérmetlen reklám ülje diadalát, ha
n~ n:i: e~enkezoleg 1gems az.' hogy a sötétségben leledző jóhiszemű nagy 
kozonseg~~- a tudomány ereJével meggyőzzük és felvilágosítsuk s egyuttal 
ne engedJuk, hogy a kmuzslás diadalmaskodjék a tudomány és igazság 
liatalma felett. 
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Az nem érv, mint azt az irányadó körökben több oldalról már ma
gam is sokszor hallottam, hogy a specialitásoknak legnagyobb része egé
szen ártalmatlan keverék, tehát akkor miért üldözzük őket? Nekem azon
ban erről egészen más a nézetem; mert én azt tartom, bármennyire ártal
nuitlanok is legyenek azok az átkos specialitások, mégis felette ártalma
sok, mert megtévesztik vele a beteg embert, a mi már önmagában véve 
is nagy embertelenség és elvonják az alapos gyógyítástól, de nemzet
gazdasági szempontból is felette károsak, mert az ország sok millióját a 
külföldre terelik, de ártalmasok továbbá maguknak az elárusitó gyógy
szerészeknek is, mert mint én tudom, ezeknek sokkal több hasznuk van 
egy jó recept elkészítéséből, mint bármely más drága specialitásból, 
ha csak maguk nem készítik azokat és kölcsönzött czimmel nem hozzák 
forgal om ba. 

Török József fentebb említett szerencséjén, a mi hazai gyógyszeré
szeink is felbuzdulva, külföldi specialitások helyett, a maguk feltalálta 
csodaszereket kezdik a legszemérmetlenebb reklámok kíséretében napról
napra forgalomba hozni s igy kerültek nálunk is egymásután piaczra: 

A Bcirabás-féle Nervinol, mely állítólag a hysteriának és idegesség
nek egyedüli panaceája, ajánlva sok jónevü orvostól, pedig ettől kellene 
óvakodni minrlen orvosnak és kimélellenül megtagadni a reklám támo
gatását. 

Schubert Arnold budapesti gyógyszerész pyro-digitalin pastillái, me- 1 

lyeknek biztos hatása van, a tüdővészes betegek lázainak rp.egszüntetésé
ben, azonban sajnos! hogy csakis az ujságok hirdetési rovataiban, de nem 
a valóságban. Baruch Gyula miskolcz i gyógyszerész Miraculinja, mint a 
köszvény csalhatatlanul biztos gyógyszere. Glück Rezső budapesti gyógy
szerész Digestolja, mely még a legmakacsabb gyomorbajt is a legrövidebb 
idő alatt feltétlen biztossággal gyógyítja, állítólag több egyetemi tanártól 
ajánlva. 

Erényi Bél,a budapesti gyógyszerésznek, a férfi-erőt visszaadó mág
nes pastillája. Epp így teljesen értéktelen a bűzös, de drága aszthma
ellenes gyógyszere, továbbá a nevében már megvedlett, állitólag «orosz 
tyukhurból» készült Pectoral teája, szintén tüdővészellenes specifikum, úgy 
látszik azonban, hogy már ez ia elvesztette hitelét, de majd feltámad ismét 
ujabb czimen, továbbá Diána szesze és Petőfi élet-elixirje, a legvakmerőbb 
reklám és pornografikus képek kíséretében ajánlva, legalább is 25-féle 
betegség ellen. Ez a gyógyszerész meggyőződésem szerint sokkal inkább 
szesz- és reklám-gyáros, mint hivatása magaslatán álló komoly gyógy
szerész. 

E helyen meg kell említenem, hogy a sósborszeszszel való határta
lan reklámozás csekély kivétellel, mondhatni, ma már majdnem minden 
gyógyszerésznek Achilles sarka, mert ezzel kezdi legtöbb gyógyszerész 
reklámos pályafutását s ennek oka abban rejlik, hogy ezt a mindenféle 
külső és bel.c;ő betegsé!J ellen c~já11 lott csodaszert, az állam eddig még nem 
adóztatta meg busásan, ezt pedig feltétlenül szükségesnek tartanám, de 
nemcsak ezt, hanem különösen a minclenf éle specialitások tetemes meg
adóztatását is és pedig az eladási árnak legalább is 10% -val, ez uton az 
állam is könnyen és biztosan juthatna 1-2 millió korona tiszta jövede
lemhez. Sapienti sat. 
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Tibor Gyula alberti gyógyazerész családi csodamellteája. étvágy
gerjesztő és j ózani tó orvosszere. 

Vérles Gyula lugosi gyógyszerész, 128-féle specialitása mindenféle 
betegseg ellen, mn ezek között haj- és bajusznövesztő, hizlaló, soványitó, 
iszákosság és vérszegénység elleni gyógyszer, kísérve párját ritkító reklá
mokkal .nemcsak a napilapokban, hanem még a nép kezén forgó naptá
rakban is, hogy még annak különben is könnyen megingatható bizalmát 
és könnyen irányítható gondolkozási módját megmételyezze és a saját 
érdekében kiaknázza. 

Feller József' stubiczai gyógyszerész híres Elza-Fluidja, mely 40 fil
lérért talán még a halottakat is feltámasztja, ez aztán a hallatlan reklám. 

Buday {í,'mil budapesti gyógyszerész J ohimbin· Elixüja, mely még a. 
legvénebb embernek is bámulatos férfi-erőt kölcsönöz. Még eddig nem 
hallottam, hogy bárki is dicsérte volna. Pedig hej ! be sokan szeretnék a. 
biztos eredmémt. 

Zoltán B~la budapesti gyógyszerész Linimentum-ja, csoda-mellteája, 
migrain- és codein-pastillái, Boiteau-féle kankó-ellenes elixírje és injectiója, 
mind megannyi remekei a szédítő reklámnak s az sem utolsó, a mit a 
napokbun a budapesti villamos vasuti kocsikban olvastam; ha csukamád
olaj, akkor Zoltán-féle legyen; mintha az illető úrnak külön gadócz-hal
tenyészet';l volna az Oczeánon. Papp László tiszaszentimrei gyógyszerész. 
Triás-sa és Antifluor-teája, mely meggyógyít biztosan mindenféle hugycső
folyást, bármilyen régi is legyen, a legrövidebb idő alatt és pedig jótállás 
mellett, belügyminiszteri engedélylyel. 

Tardi István budapesti gyógyszerész három király teája, mely egye
düli biztos szer mindenféle földi baj ellen. 

Oeslerreicher Miksa pöstyéni gyógysze1·ész Fluidja, csalhatatlan szer, 
mindenféle csuzos fájdalom ellen. És ezt a pöstyéni fürdőből hirdetik?· 
Vajjon mit szól hozzá a fürdő-igazgatóság? 

Rosenberg Sándor budapesti gyógyszerész Asthma-füje, mindenféle 
vaskészitménye, Senega hurutpastillái stb. 

Bayer Antal budapesti gyógyszerész contratussin-ja és csoda-bal
zsama. 

Bakos József egeresi kolosmegyei gyógyszerész Chlorolei11ja, mely 
belügyminiszteri engedélylyel ellátva, biztos gyógyszere a tüdővésznek;; 
undok, büzös értéktelen szer mondhatom. 

Növeli a visszaélések rut képét még az is, hogy legujabban, a reklá
mozók megtévesztő czimeken még egymás ellen is tul aka1ják licitálni az 
igért reménységeket; így például a Diana sósborszesz mintájára egy másik 
Diadctl-sósborszeszt hoz forgalomba, a contratussima jön a pertussin, a 
thiocolkészitmények fölé a thiorobin, vagy biotin stb., a melyek még job
ban megzavarják az egekig feldicsért szereken kapkodó közönség ítéletét. 
Ez a nem tisztességes versenynek má1· olyan fokozott, de természetesen 
bekövetkező elfajulása, a mihez hasonló jelenség ellen immár az ipar és
kereskedelem terén is külön törvényt készülnek alkotni. Ha azonban egé
szen jogosan, a közönség zsebét akarja védeni a törvényhozás: vajjon nem 
fontosabb feladat volna-e az, hogy a zsebe mellett még egészségét és éle
tét is megvédelmezzék a tisztességtelrn verseny meggátolásával? 

Sok jeles feltaláló és életmentő gyógyszerész urat sorolhatnék még· 
fel, de ezzel szíves türelmüket fárasztani nem akarom. Szájizelitőnek úgy 
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gondolom, hogy már ez is nagyon elég volt, de hogy az egyoldaluság vádja 
ne érjen legyen nekem megengedve, hogy e helyen még az orvosi rend 
néhány kiváló tagjáról is megemlékezzem. Ilyen p. o. dr. Kováts Ignácz 
budapesti orvos, a vérgyógyitó mód - Hremopathia - feltalálója, kinek 
módszere állítólag legalább is 20-25-féle betegség ellen csalhatatlan iirca
num, pedig voltaképen nem egyébb, mint a szerencsésen abbahagyott ér-
vágás és köpölyözés felujitása. . 

A budapesti elektro-vitalizer orvosi rendelő-intézet hallatlan reklámja 
és röpirat özöne, a modern l'illanws gyógymódról és annak bámulatos 
hatásáról, a mely meggyógyit rnindenf'éle idegbajt, bizony pedig a Volta
féle kereszt fiaskójából már meggyőződhetett volna a nagy közönség az 
efféle gyógymódok sikertelen voltáról. 

Dr. Goldner budapesti orvos, volt szocziálistavezér «Szabadalmazott» 
méregdrága antituberculinja, mely sokáig volt a reklám piaczán, mert 
11altruista» felfedezője sok egyéb kitűnő hatása mellett még azt is hir
dette róla, hogy hat hétig alkalmazva, a tüdővészes betegeket nemcs~k 
munkaképesekké teszi, hanem három hónapi használat után feltétlen biz
tossággal meg is gyógyítja. Azonban sajnos, hogy ez is csak papiroson. 
Ez egy haszontalan értéktelen kotyvalék és csak az a bámulatos és fel
háborító, hogy nálunk még az ilyenre is mernek szabadalmat kérni, de 
még csodálatosabb az, hogy valóban kapnak is. 

Nincsen nap, a melyen úgy a szak-, mint a politikai lapok hirdetési 
rovataiban fel ne bukkanna egy-egy tüdővész-ellenes csodaszer, a melynek 
csalhatatlanságában a nagy közönség vakon hisz és iszsza a Sirolint-t, 
Rami syrupot és a J(reosotot liter számra, ezektől várva tüdő~észes. b~t~
geinek biztos gyógyulását, de hiába! Mert ezek a drága orvosi specrnhta
sok a gyógyszerésznek mindig, de a betegnek soha nem használnak, te
hát nagyon is itt volna már az ideje, hogy ezt az ügyet levennék a 
reklám piaczáról, hiszen sok idő kell még ezen az emberiséget oly mélyen 
érdeklő és mérhetetlen jelentőségű gyakorlati kérdés megoldására. · . 

Jelenleg az orvosi gyakorlat majdnem minden terén, a szanatóriu1J1i 
kezelés van divatban. Legyen nekem megengedve, hogy ez alkalommal, e 
helyen, még a szanatóriumokról is tegyek egy pár futólagos megjegyzést. 
Én magam is híve vagyok p. o. a tüdőbetegek szanatóriumi kezelésén~k, 
mert jelenleg mégis csak az egyetlen mód, melylyel tüdővészes betegem
ket a különböző betegségi szakok szerint gyógyíthatjuk vagy javíthatjuk. 

Azonban nézetem és tapasztalatom szerint már e téren is nagy a 
tulzás és fényüzés. Én a szanatóriumokban nem az építészeti technika 
műremekeit akarom csodálni. hiszen a külső fény és pompa még nem 
gyógyított meg egyetlen tüdőbeteget sem, de igenis azt óhajtanám, hogy 
a külső pompa árán építsünk több egyszerü pavillont, a hol a szegény
sorsu tüdővészes betegek minden válogatás nélkül felvéve, megtalálhatnák 
a javulásokra, illetőleg gyógyulásukra szükséges tényezőket. Erre kell 
nekünk törekedni és nem tüdővészes paloták épitésére. 

De orvosgyakorlati szernpontból nem vagyok barátja, a rnindenf'éle 
szanatóriumok derüre-borura való felállitásának. 

Hiszen ma már csak kissé vagyonosabb mütőorvos, nőgyógyász vagy 
idegorvos, tisztán önző czélokból, még a legnagyobb anyagi áldozatok árán 
is azonnal szanatóriumot épít, hogy ennek a révén erőszakolja ki a nagy 
közönség bizalmát és drágitsa tetemesen a gyógykezelést. Pedig nem mind 
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arany, a mi fénylik. Az a sok szanatórium, a mely most mondhatni nap
ról-napra épül különösen a fővárosban, de már a vidéken is, csak a 
gyakorló orvosoknak van legnagyobb kárára, mert e tekintetben ma már 
annyira benne vagyunk a divatban, hogy még a legegyszerübb gyomor
hurut gyógykezelését is a szanatoriumokra bizzuk, hát még a vakbél
gyuladásokat? 

Ha ez így megy jövőre is, akkor a gyakorló orvosnak és belgyógyász
nak, nem levén mindeniknek külön-külön szanatóriuma, anyagilag tönkre 
kell jutnia. Véleményem szerint ez a sok szanatórium·épités nem egész
séges törekvés, ez is csak egy neme az orvosi reklámnak és a minden 
áron hirnévre vergődni akarásnak. Pedig több, mint 30 éves orvosi műkö· 
désemre hivatkozva, mondhatom, hogy mindezeknél az orvosra nézve leg
nagyobb reklám, egy olyan gyógyult beteg bálás elismerése, a kit más 
orvos nem tudott meggyógyitani. Ez szerzi az orvosnak a biztos jó hír
nevet és tekintélyt. 

Hát az a sok fővárosi nemi bajokat gyógyító orvos, kik a jobb ízlést 
méltán sé rtő reklámjaikkal hálózzák be a könnyen bivő ifjúságot, mely 
vakon rohan a kiszipolyozó polypkarokba és nagyon sokszor az öngyil
kosság, örvényébe is. 

En csak azon csodálkozom, hogy ezek a mindenféle földi bajt gyógyító 
orvos és gyógyszerész urak is az orvosi vagy gyógyszerészi rend tagjai, 
bej! volna csak kamara vagy egy jól szervezett és fegyelmi joggal biró 
orvosi, vagy gyógyszerészi rend, akkor tudom, hogy ezek az urak, de külö
nösen az orvosok, már régen kivándoroltak volna Németországba, a hol 
orvosi gyakorlat az uj ipartörvény 6-ik §-a értelmében szabad iparnak 
11an nyilvánitva, itt aztán impune üzbetnék undok reklámjaikkal párosult 
csodásbatásu gyógyitó módjukat, de nálunk ezt tovább megtűrni nem lehet, 
nem szabad. Nagyon is itt az ideje tehát annak, hogy az orvosok és 
gyógyszerészek rendkívül meglazult ethikai érzését és a hanyatlásnak indult 
orvosi és gyógyszerészi tisztességet, a kamarai vagy bármiféle más rend
szer, bizonyos törvényes korlátok közé szoritsa 

Az ilyen arczátlan reklámhősök ellen fel kell lázadni az orvosi és 
gyógyszerészi rendnek és ezeket ·a lelkiismeretlen és az ember legdrágább 
kincsével nyerészkedő kufárokat és a rendi tisztesség ellen vétő erkölcs· 
t elen egyéneket, lángostorral kell kiverni a tisztességes emberi társada
lomból, hogy ne maradjon ezeknek még a nyoma sem. 

A szépitőszereket hirdető gyógyszerészek bombaszticus reklámjait 
bizonyos gúnyos mosolylyal olvasom, gondolva, hogy kiki tegye a maga 
bőrével azt, amit legjobbnak hisz, de ne feledjék az erre szoruló hölgyek 
soha, hogy a férfiak legnagyobb része mégis csak nem színvak. A szépítő
szereket kellene minden speciálitás között a legjobban megadóztatni, mert 
ez valóban a legnagyobb fényűzés. 

Hogyha azonban a gyógyszerészek az orvosokkal szerepet cserélve, 
az általok feltalált mindenféle értéktelen kotyvalékot egyszerre 20-25-féle 
belső, vagy külső betegség ellen ajánlják és árusítják, akkor már minden 
reális, komoly gondolkozásu orvosnak szent kötelessége, hogy az ilyen 
népbolondító és rabló eUárás ellen állást foglaljon. 

Mindezeket felsorolva azt kérdem én, hogy vajjon van-e ezekben az 
urakban csak egy szikrája is az igilzi emberszeretetnek és lelkiismeretnek, 
avagy a rendi tisztességnek, a kik nem átalják, hogy szenvedő embertá1·saikat 
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ilyen vakmerő módon fosszák ki? Azt csak nem hihetem, hog~ ezek a 
feltaláló urak tudományos meggyőződésüket követve esküsznek mmd arra 
a rettenetes badarságra, a miket a türelmes papiron naponkint hirde~nek? 
Én bátran mondhatom, hogy ezekből a reklámhősőkből már kihalt n;imden 
emberi tisztesség és szeméremérzet, ezeknél fődolog csak az a minden
ható pénz bármi áron. Szenvedő embertársaik élete előttük egészen másod
rendü kérdé.-;. 

Hogy mennyire vezet engem a tisztán magasabb egés~ségügyi érdek 
és nem személyi elégedetlenség vagy ellenszenv, annak legfenyesebb tanu
sága az, hogy a gyógy~zerhirdetésekkel .ű~ött visszaélé?ek, az e~_ső sorb.~n 
illetékes testületben t. i. a nMagyarorszagi Gyógyszeresz-Egyesulet» koz
gyülésén is kemény kritika és visszautasitó határozat tár~ya~ volta~. Joano
uics Sándor soroksári gyógyszerész az egyesület 1907 Junms 10-en Buda
pesten tartott közgyűlésén, indítványt terjesztett elő a szédelgő reklám
hirdetések ellen való eljárás végett. Indítványának megokolásában, de csak 
részben sorolta fel azoka~. a hirdetéseket, a melyeket e beszédemb~n meg
rovásra méltónak jelzek. 0 felemlített egyebek között, egy budapesti gyógy
szerészt is, a ki kész recepteket mellékel körleveleibez és felhívja a gyógy
szerfogyasztókat, hogy rendeljék meg nála postán a nekiek szükséges gyógy
szereket. 

Ugyanez alkalommal a szédelgő hirdetéseknél még s~lyosabb vis,sza· 
élésekre is felbivták a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy bizonyos gyogy
szerészek egyes orvosokat üldöznek és ellenö~ ~. közö.nsé~et felbujto~atják, 
sőt körorvosi körökben egyes községeket kivalasra is biztatnak : viszont 
épp ugy az orvosok is üldöznek egyes. gyógyszerésze~et é~, jo~os kerese
tükben gátolják őket. Ez bármelyik reszen sulyo.s hiba, sot bu'?, a m~ly
nek csapását a közönség kénytelen megszenvedm. Maga a gyogysze~esz
testület belátta hogy ezek a reklámhősök napról-napra arczul verik a 
gyógyszerészi k~r tekintélyét s egyedül csak a pénz _az ~deálju~ s igy az 
orvosi és gyógyszerészi-ka~ között a ,har'Y!!ón~a tel]e,ss~ge CfZert nem t;ld 
megerősödni, mert egyesek ilyen termeszetu visszaelesei miatt, az egesz 
testületet vádol.fák. . . , , . , 

A közgyülés ugyan rosszalta ezeket a vissz~eleseket, de erelyes mt~z-
kedés helyett, inkább csak félren?sza?ályokb~n allapodott me~: Joc~.novic~ 
ugyanis a visszaélésekben dolgozo gyogyszereszeknek az egyesuletbol valo 
kizáratását kivánta; a közgyűlés többsége azonban megelégedett azzal, hogy 
elitélvén a tisztességtelen hirdetési modort, m eghagyta az egyesületi igaz
gatóságnak, hogy mindazokat, a kik tisz.tességtel.~nü~ hirdetnek, szóli~sci 
fel hirdetéseik beszüntetésére. Ez bizony pium desiderium maradt, a mmt 
azt a <<Gyógyszerészi Hetilap» fájdalommal konstatálta is. Természete~en , 
az egyesület fegyelmi hatáskörrel nem bírván, nem léphet ~el ~e:preszáliák
kal · a kizáratást pedig azok, a kiknek csak a haszon az ideal1uk, moso-
lyogva fogadnák mondván, ugyan mit árt az nekiek? . 

Nagyon is itt az ideje tehát, hogy mind az orvosi, 
mind pedig a gyógyszerészi rend szervezkedjék törvényes 
alapon. 

Ki védi ma nálunk az orvosi vagy gyógyszerészi rend vitális érdekeit? 
Senki sem, s pedig azért nem, mert nálunk jelenleg egy szerves egészet 
képező orvosi vagy gyógyszerészi rend nincs, mert ha lenne, akkor az 
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orvosi nyegleség és gyógyszerészi reklámozás nem fajulhatott volna el 
annyira, mint azt fentebb vázolám. 

Vannak ugyan az országban többé-kevésbbé jól vagy éppen nem sirnr
vezett orvos és gyógyszerész egyesületek, de ezek czéljuknak sem tudo
mányos, sem pedig társadalmi tekintetben nem f'eleliiek meg, quod erat 
demonstrandum. Igy p. o. 

Az országos orvosi szövetségnek is legnagyobb hibája, 
hogy ugy mondjam Achilles sarka, hogy az összes orvo
sokra nézve a belépés nem kötelező és hogy fegyelmi hatás
köre nincs, minek az együttes sikeres müködésre igen sok
szor nagy hátránya van, mert az a néhány száz be nem 
lépő orvos, sokszor kerékkötője lehet a szövetség legneme
sebb czéljaina/c is, ugyan ebben a hibában leledzik az 
országos gy6gyszerész-egyesület is. 

Az orvosi és gyógyszerészi rendet nálunk kamami, vagy más rend
szerrel rnielőbb, de meg kell teremteni, mert az orvosoknak és gyógy
szerészeknek, meggyőződésem szerint, a társadalomban csak is ez adhat 
erőt és súlyt, szervezni kell tehát mind a két rendet kamcirai alapon, 
vagy országos 01·vosi és gyógyszerészi szövetség czimmel, de kötelező 
tagsággal és fegyelmi joggal. Ha ezt nem tesszük, úgy mind a két rend 
napról-napra hanyatlik, mert nem lévén törvényes alapon szervezett testü
lete, nem is képes vitális érdekeinek megvédésére, sem arra, hogy az illető 
hivatalos körökben, kellő erkölcsi súlylyal és eredménynyel lépjen sorompóba. 

Hát az a sok le.Ticonos-doktor és Natur-arzt különösen az utóbbi 
nehány év alatt, mekkora rést ütött már nálunk is az orvosi rend tekin
télyén és vitális érdekein? 

Hiszen a napilapok hirdetési rovatai csak úgy hemzsegnek nap-nap 
után, a levegő, napfény és különféle vizkurák és villanyos fényfürdők 
dicsőitésétől, a nagyközönség pedig ennek folytán ma nem is beszél más
ról, mint a Kneip-Lahman és Rickl-féle, nemkülönben más vértisztitó 
kurák fényes eredményeiről, mintha bizony ezek kinek-kinek azonnal bizto
sitanák az örök életet és az örök ifjuságot. 

Legujabban nem győzi keléggé magasztalni a Harz hegységben beren
dezett Just (<Jungbornl) szan,atóriumát, és gyógyitómódját, a mely abból áll, 
áll, hogy a «nagybetegek» Adám és . Eva módjára, fény és levegő kama
rákban, természetesen egymástól elkülönitve üldögélnek, vagy a csupasz 
földön heverésznek és ,csak nyer,s növényi ételeket esznek s pedig azon 
egyszerű okból, mert Adám és Eva korában még nem volt konyha, tehát 
ők sem ehettek főtt ételt. 

Ez volt Rousseau-nak a nagy franczia bölcsésznek is ideálja, ki 
szerint az emberiség csak akkor lesz igazán boldog, ha az első emberpár 
módjára él és táplálkozik és ha viz mellett lakva, egyedüli itala és orvos
sága a viz. 

Hát a Senftenberg-féle gyógyitómód mit vétett? melynek lényege, 
hogy a beteg ember testét vizzel való előzetes lemosás után, szénacsutakkal 
kell ledörzsölni, mivel a szarvastehén is borjával ugyanezt teszi, különö
sen akkor, ha erősen megázott. 

Csak irná és hirdetné ezt a sok szemen szedett badarságot, egy 
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tudományos, komoly orvos, tudom, hogy akkor a nagyközönség részéről 
-0sakis guny, ócsárlás és az illető orvos lebecsülése volna a legkisebb juta
lom, de egy lexicono~ doktornak, vagy hozzá még natur-arzt-nak mind 
.ez szabad, sőt a nagyközönség nemcsak bizonyos jól eső tudattal olvassa 
.ezeket a rettenetesen buta reklámokat, hanem azokat még vakon követi is. 

Ezeket tudva és lépten-nyomon tapasztalva, azt hiszem. ma már alig 
lesz érdemes, hogy valaki a legtöbb tanulmányt és költséget, rneg kitartást 
is fáradságot követelő orvosi pályára s:;ánja 1nagát. Hiszen a nagykö
zönség mai felfogása szerint mind erre nincs is olyan nagy szükség, 
mert ott van a Lexicon meg 'l.örök József, továbbá az 
országszerte gombam6dra fölburjánzott ingyenes orvosi 
rendelé:s, - ambulatórium - majd meggy6gyitanalc azok 
minden földi bajt. Tehát miért fizessünk az orvosoknak? 

Semmi áron sem nagyon kecsegtető jövő, a mindenáron csak orvosi 
pályára készülö ((Leánygymnázium11 hallgatóinak. 

Ismeretes, hogy már a középkorban is voltak női medicinae dokto
rok, pedig ekkor még nem dühöngött a nőemanczipáczió kérdése úgy mint 
ma, különben ez is csak divat mint sok más, mely hiszem, hogy rövid 
idő mulva lejá1~f a önma,qát, hiszen a nők munkaköre a családi tűzhely, 
ők a család angyalai s az emberiség alapja és jövendője. 

Ez a kis világ, ez a családi tüzh1üy emeli a nőket ama magasztos 
állásra, hol a férfiaknak tiszteletet parancsolnak. Sem a tudomány, sem 
az erkölcsi világrend törvénye nem engedhetik meg, hogy a nőemancipáció 
e szép világot s ezzel az emberiség legszebb ideálját, a nőt és a családi 
tüzhelyet lerombolja és hogy őket a mindennapi élet forgatagába és pos
ványába letaszitsa. 

Most csak az a kérdés, hogy ki lehet valóban speciálista? Azt, hogy 
ki használhassa jogosan a specziálista elnevezést, a végzett specziális 
tanulmányok kimutatása után, mindenesetre a belügyi kormánynak kell a 
legnagyobb tüzetességgel körül irnia és felettök törvényes felügyeletet is 
gyakorolni s egyuttal a czimbitorlókat a legszigorubban büntetni, akkor 
már ezzel is sok visszaélésnek és orvosi i·eklámnak volna eleje véve. 

Elnöki megnyitóm vége felé nem lesz érdektelen felemliteni még, 
hogy az orvosi rend társadalmi és anyagi helyzetének legdicsőbb és 
legfényesebb korszakát a XVIII-ik században érte el, mert az tény, 
hogy sem az előtt, sem azóta nem volt az orvosoknak oly nagy becse 
és tekintélye, ekkor terjedt el bizonyosan a (( Galenus dat opes1> szálló 
ige is. 

Azonban sajnos, hogy a kincsek helyett. daczára a sokkal m agasabb 
szinvonalra fejlesztett oruosi tudománynak, az or11osoknak csekély ki vé
tellel, ma már csak nyomor , nélkülözés é.s társadalmi sülyedés az osztály
részük s pedig annyira, hogv az orvosi pályán ez idő szerint a tisztes
sége8 megélhelés - nem is gondolva a vagyonszerzésre - a legnagyobb 
nehézségekbe ütközik. 

Ennek oka legnagyobb részben az orvosok hirtelen 
felszaporodott nagy száma, hiszen hazánkban jelenleg 
több mint 5300 orvos mű!cödi/c, továbbá a városokban val6 
letelepedések aránytalanul nagy volta,, nemkülönben a 
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reklám és nem tisztességes verseny, s végül - csekély kivé
tellel - az önérzet tultengésében szenved8 fiatal orvosok
nak id8sebb, de tapasztaltabb kartársaikat folytonosan 
becsmérl8 és k isebbit8 magaviselete, továbbá a folytonos 
torzsalkodás és irigység azok, melyek semmiesetre sem 
emelik az orvosi rend tekintélyét, de igenis a kitartó be
csületes munka, az alapos tudományos szakképzettség 
és általános műveltség, a szilárd jellem és valódi ember
szeretet, a kartársi kölcsönös megbecsUlés és tisztelet, nem
különben az egyetértés és összetartás lesznek azok a biz
tos fegyverek, melyek orvosi rendünk hajdani tekintélyét 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag ismét kivívják. Ugyan
ezeket mondhatom a gyógyszerészi rend tagjainak is. 

Ha mindezek után azt kérdezné valaki, hogy azt a rettenetes rekla
mozást, a mely ma már mind a két rendben olyan mély gyökeret vert, 
lehet-é a mai viszonyok között, társadalmi uton kiirtani avagy csak meg 
is zabolázni?: akkor sajnos! erre csakis nem-mel felelhetek. 

Mikor Deák Ferencz-et az 1848-ik évi sajtótörvény megalkotásakor 
kérdezte valamelyik képviselő társa, hogy mi e tekintetben a véleménye : 
a haza bölcse röviden csak azt felelte, hogy a megalkotandó sajtótörvény
nek csak egy czikke kell hogy legyen, t. i. hogy az ujságiróknak . nem 
igazat irni és kinyomtatni soha nem. szabad, ugyanez_t n;iondoJ:? en az 
orvosi és gyógyszerészi rend tagjainak is, hogy a rend·i tisztesseg ellen 
véteni soha senkinek nem szabad. 

De miután emberek vagyunk, telve sok hibával, könnyen belátható, 
hogy kinek-kinek a saját tetszésére bizni a rendi tisztesség elbirálását. 
különösen a mai súlyos megélhetési viszonyok közepette, nagyon is eltérő 
nézetekre vezetne: ennélfogva okvetlenül szükségesnek tartom, hogy annak 
meghatározása bizonyos törvényes keretekbe legyen foglalva. 

Tehát már a régiek is belátták, hogy a nőknek nem a doktorság , 
ügyvédség vagy mérnökség a hivatása s i€?Y. nemsok~ra , le is. tüntek az 
orvosi működés teréről. Igy fog ez történm Jelenleg is es pedig helyesen, 
mert régi igazság, hogy minden tulcsigázott reményn~k ren~esen nagy 
csalódás és szomoru kiábrándulás a vége, de külömben is eltekmtve egyes 
ritka esetektől, nincsen czéUa anncik, hogy a nők a tudományos pályákon 
is versenyre keljenek a férfial~lcal annyi~al is ink~bb, , rr:ert nagyon sok 
esetben már ezeknek sem nyu;thatunk biztos rnegelhetesi alapot. 

Orvosi rendünknek egy másik rákfenéje a ma már valóban rend
kívüli elfajulásnak induló orvosi specializmus é~ o~vosi sp.eciálista ~l~i~
vezés. Azt nem lehet tagadni, hogy az orvosi d1agnosztikanak fiz1l7ahs 
alapon való tovább fejlesztése, még a mult században megkövetelte, hogy 
az orvosi tudomány külön specziális ágakra oszoljon, mert egy ember, az 
orvosi tudomány minden ágában egyformá~ járatos n~m lehet s ez e~len 
tudományos tekintetben kifogást tenni senkmek nem is lehet, de mikor 
azt látjuk, hogy az orvosi tu~omány ~ő~.b ~gainak is a s~étt.~go~ása ~a 
már annyira ment, hogy a <•ha1zatos fe;bortol !~e~dve a_ la.bu;~akig)) ~bg 
van már emberi szerv, a melynek ne volna kulon spec1ahstaJa, a k1 a 
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betegben nem keres, de nem is lát mást. mint az ő specziális szakának 
megfelelő betegséget, tekintet nélkül arra, hogy a kórosan elfajult szerv 
még a szervezet más szerveinek a megbetegedésével is esetleg oki össze
függésbe hozható, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy egy beteg, a kinek 
egyidejűleg több különféle betegsége van, nagyon is meggondolja, hogy 
megvizsgálására annyi spemálistát hivjon meg egyszerre és hogy a zsebén 
akkora érvágást engedjen meg, mint a mennyibe ez a sok speciálista 
orvos tanácsa, - a mely nagyon sokszor még egymásnak ellent is mondó -
kerülne.• 

És ezek a specziálisták, bizonyos orvosi egyoldaluságból kiindulva, 
akárhányszor már hozzá is fognak a beteg lokális gyógyitásli hoz a nélkül, 
hogy az egész szervezét állapotát figyelembe vennék, sőt bizonyos felsőbb
séggel és szánalmas gunymosolylyal gyakran le is nézik, a régi, higgadt , 
és tapasztalt háziorvos gyógyító eljárását és figyelmeztetését, pedig ebben 
nincs igazuk, mert én azt mondom, hogy ha v11lakit egy alaposan kép
zett, lelkiismeretes, derék bel9:yógyász háziorvos nem gyógyít meg, akkor 
bizony nagyon sokszor hiába fárad azon még a legkiválóbb speciálista is, 
eltekintve egyes súlyos műtéti beavatkozásoktól, de a mai nap a műtétek
kel is úgy vagyunk, hogy az ifju orvosi nemzedék valóságos furor opera
tionis-ban szenvedve, a beteg hátrányára sokszor nagyon is gyorsan állítja. 
fel a műtét javallatait, holott e tekintetben a bölcs mérséklet nagyon is 
üdvös volna. Ezt illetőleg elég tanulságos példát mutatnak, a lázas sietség
gel operált vakbélgyuladás esetei. 

Nem lehet elvitatni, hogy a gyakorlati orvosi tudománynak és orvosi 
nevelésnek mégis csak alapvelője a belgyógyászat, hiszen ebből él meg 
akárhány sebész, ideggyógyász vagy más speciálista is, a nélkül azonban, 
hogy ezt a szakot az illető tüzetesen művelné, sőt akárhányszor bizonyos 
kicsinyléssel tárgyalja a belgyógyászat kétes sikereit. 

A vidéken nagyon sok a mondva C8inált specziálista a nélkül, hogy 
foguk volna magukat azoknak ne11ezni, így vannak itt szemészek, ideg
orvosok, sebészek, nőgyógyászok, torok, fül és orr, továbbá gyomor és 
bélspeciálisták, gyermekorvosok stb. sőt azt is megteszi akárhány speciálista, 
hogy külön szakát mondhatni évenkint változtatja az esetleges jövedel
mezőség szerint. 

Én tehát ki merem nyíltan mondani, hogy a kinek a szívén fekszik 
az orvosi és gyógyszerészi rendnek mint egy szerves egészet képező s az 
állami életben oly nagy jelentőségű két testületnek egészséges fejlődése s 
a ki lelke mélyéből kívánja e két rendnek felvirágzását: annak be kell 
lá tnia, hogy ez csakis törvényes alapon lehetséges, annyival is inkább, 
mert a különböző államokban divatos m"kölcsi codex -ek utasításai sem. 
vezettek mindenütt a kivánt eredményre. 

Meg kell tehát mieló'bb teremteni az orvosi és gyógyszerészi rendet 
akár a kamarai rendszer, akár p edig az országos orvosi és gyógyszerészi 
szövetség alapján, de kötelező tagsággal és fegyelmi hatáskörrel. 

Mert meggyőződésem szerint csakis ez uton várható az orvosi és 
gyógyszerészi rend tekintélyének, társadalmi befolyásának, nemkülönben 
anyagi érdekeinek is biztos emelkedése, ez uton várható továbbá ci kar
társi kölcsönös becsülés és rendi tisztesség megóvása, valamint a mái· 
erősen meglazult et.hikai érzés helyreállítása. 

Vándor gyüles munkálatai. 9 
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<1 Quot capita tot sensus», mondja a latin szálló ige. 
Igy tudom, hogy Önök között is vannak sokan, a kik 
talán nem ugy gondolkoznak mint én, de legyenek arról 
meggyőződve, hogy azt a mit e helyen a két rend érde
kében elmondottam, azt a legjobb tudomásom szerint cse
lekedtem és ha itt-ott kifejezéseimben talán kissé érdesebb 
vagy esetleg kiméletlen is voltam, bocsássa meg .ezt az 
ügy és igazság szeretete és csak azt mondom, hogy <18alus 
medicorum et pharmaceutarum suprema lex estoii. 

Ezek után tárgyalásaink és vitatkozásaink vezér-
fonalául az «in certis unitas• 

«in dubiis libertas» 
«et omnibus charitas» 

elvét ajánlva mindnyáqunkna~ szi_ves , figyelmébe, _a 
magyarországi orvo~ok es ten:ne~zetm~.sg,al?!c XXXI_Y-ik 
vándorgyülése orvosi szakosztalyanak uleseit megnyitott-
nak nyilvánitom. 

2. 

A VEGYES NARCOSISOKRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. BÓKAY ÁRPÁD. 

A sebészet technikájának rohamos fejlődésével lépést ~ellett hogy 
tartson az altató eljárásoknak tökéletesbitése is, mely azt czeloz.ta, h?g~ 
a chloroform és aethernarcosis kellemetlen és veszélyes mellekhat~~a1 
€lkerültessenek különböző eljárásokkal, melyek közül .fontos sz.erepe~ ~at
szik több altató szernek egyesítése és így keveré~ alakJáb~~ .. val? ?YUJ~as3:. 
Legegyszerűbb ilyen fajta keverék a chloroform es rether. kul~nbozo. aranyu 
keveréke, melyhez sokan alcoholt .is adtak, n;iások. p~d1g d1metbylac~t~lt, 
terpentint, bromrethylt stb., ily modon ak~rvan elern.1 azt, hog~ ~ kulon
böző vitalis centrumokra különbözően hato szerek aranyosan sz1vodva fel, 
ne fenyegessen a szívműködés, vagy légzés megszűnése : a . chloroform, 
illetve az aethernarcosisnak oly rettegett balesete. Ezen keverekek theore
tikusan számitott aránya azonban a gyakorlatban nem felel~ meg .ne.mc~a~ 
azért, mert az adagolás alatt forráspontjuknak megfeleloen kulonbozo 
mennyiségben párolognak el a .maskról .. h~nem .azért. sem, ~ert _az :.g~'. es 
szerek már csak az előbb említett phys1ka1 tulaJdonsaguk m13:tt is kulo~
böző gyorsan kerülnek az idegsejthez és épeii. így különböző idő alatt is 

hagyják el azt. ···k k bb 
Tény az, hogy ha az rethert és chloro~or~ot keverJU., e~ese 

fogyik el a kettőből, mintha külön-külön. ha~zna~nok azo~a~ s ig! kepese~ 
vagyunk az utóbbinak a szivmüködést illetó ~a10~ hatasat cs?k~ente~1, 
minek nemcsak az az oka, hogy a chloroformbol kise_?b. m~nn~1seg eleg
séges a teljes narcosis fönntartásához, hanem az a ko7ulmeny is, h~gy a 
szívműködést és vérkeringést illetőleg a két szer egymasFal ellenkezo ha-
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tást fejt ki. Ezt a nagy előnyt azonban az rethergőzöknek az alkoholhoz, 
terpentinhez, dimethylacetalhoz hasonlóan a nyálkahártyákat izgató hatása 
nem kis fokba.n csökkenti le. 

A fent említettek tek:ntetbevételével Kionka és Kochmann legalkal· 
masabbnak találták azokat a chloroformrether keverékeket, melyek 1 : 2·5-3 
arányban jutnak belégzésre, a mi azonban nem zárja ki azt, hogy tiszta 
rethert, vagy chloroformot gondosan adagolva, ne használhatnánk si&ere
sen. Rövidebb narcosisokhoz igen jól használható a chloraithyl, bromret
hyl és chlormethylből álló somnoform is, mely igen gyorsan ürül ki a 
szervezetből, a vérkeringés és légzés részéről kellemetlen tüneteket nem 
okoz, utána hányás nem következik be; kevésbé jobb ennél a chlorrethyl, vagy 
a bromaethyl egyedül, mely utóbbi iránt a vesehám se viselkedik közömbösen. 

A narcoticumok keverése oxigénnel a narcosis menetére mint anti
dotalis agens hatást nem gyakorol, hanem mivel használata adagoló gépek 
segélyével történik, igen előnyös azért, mert így a beteg az altató szert 
nem tul nagy adagban, levegővel illetve oxigénnel arányosan elkeverve, 
egyenletesen lélegzi be. Chloroformnak oxygennel való keverése megaka
dályozza a különben 002 felhalmozódás miatt fellépni szokott kellemetlen 
utókövetkezmények kifejlődését is. 

3. 

A BÉLMOSÁSOK ÉS BELSŐ GYÓGYSZEREK ÉRTÉKE 
A GYERMEKKORI BÉLHURUTOKNÁL.* 

- KIVONAT. -

Dr. HAINISS GÉZA. 

A gyermekkori bélhurutok i·endkivüli fontosságának és pusztit6 jel· 
legének ösmertetése után az orvos részéről kifejtett küzdelemnek sokszor 
nehéz helyzetére hivatkozik s bár nem egyszer hiábavaló a legraczionáli
sab beavatkozás is, mégis ar. esetek többségében a jól megválasztott the
rapia sikerre veiet. Kötelességünk, hogy beavatkozásunkat az adott esetek· 
ben mindjárt erélyesen kezdjük meg, miáltal a kóros folyamatnak is gyor• 
sabban vethetünk gátat s így a gyermek szenvedését is megrövidítjük, mig 
lanyha eljárásunk igen sokszor keserű következményekhez vezet. 

A legerélyesebb gyógyszeres beavatkozás mellett is úgy érhetünk csak 
czélt, ha a táplálkozás minőségére különös gondot fordítunk s a kórokozó 
lehető eltávolítására törekszünk. Legujabban a bél hurutos megbetegedései 
mint táplálkozási zavarok kerülnek tárgyalás alá s igy a kóroki tényező 
nem is lehet más, mint a gyomorba - illetve bélbe jutott tápanyag, ezért 
minden más teendő előtt a táplálékfelvétel szabályozása legyen fő gondunk. 

Bármely alakjával legyen dolgunk a bélhurutoknak, nagy jelentőség
gel bir a kóros anyagnak a gyomor, illetve bélből való kitakarítása, hogy 
annak a nyálkahártyára való további kóros hatása megszüntettessék. 

Ha a gyomor részéről mutatkoznak perniciosus tünetek s az előfor
dult eset egészen heveny, jó szolgálatot tehet a gyomormosás tiszta főtt 
vízzel, de az tény, hogy ezen a gyermekek által igen nehezen tűrt bár 

* Megjelent a Gyógyászat 1907. évfolyamában. 
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veszélytelen eljáráshoz csak ritkán kell fordulnunk s részemről csak is 
akkor tartom szükségesnek, ha a gyomorjelenségek sulyos fokot mutatnak, 
mert a gyakorlati tapasztalat megerősitett azon nézetemben, ho"y az ese· 
te~ túlnyomó többségében mellőzhető marad. Ha a többszörös h"'ányás, láz 
tel3es étvágytalanság, böfögések nem szünnek, úgy beáll a gyomormosás 
indicatiója, miáltal a gyomor rendes funkcióját helyreállitani véljük. Máskor 
azonban teljesen elegendőnek tartom a legszigorubb táplálék kevesbités vagy 
elvonás mellett (12-24 óráig) az erjedés gátló gyógyszerek adagolását. 
Csecsemőknek ez idő alatt gyenge oro,sz-tea forrázatot. nagyobb gyerme
lrnknek ezt, vagy ásványvizet (szántói Agnes, luhi Margit) adok, nem sokat 
egyszerre, de gyakrabban, vagy a gyermek ki vánsága szerint, miáltal a. 
nyálkahártya ingerlékenységét is enyhitjük. 

Ha a bélhurut van előtérben. vagy csupán ez van, úgy kitünő szol
gálatot tesznek a bélmosások, amelyek semmi kellemetlenséggel nem jár
nak s a magam részéről úgyszólván minden esetben alkalmazom, hogy a 
kóros anyagoktól a beleket a lehetőség szerint megszabadítsam, ami a bán· 
talom gyorsabb és kedvezőbb lefolyását is valószinübbé teszi. S bár a 
v~k~ny belekbe nem jut is be a folyadék, m~gis a vastag belekbe bejutott 
v1z mgert gyakorol amazok kiürülésére is. En a bélmosást minden más 
beava~kozás előtt szükségesnek gondolom. 

Igy érhetem csak el, hogy a bélben tartózkodó s bomlásban levő 
anyagok elt!Lvolittassanak, .miáltal a nyálkahártya további és mélyebb meg
betegedése elé vethetünk gátat. Nem egyszer tapasztaltam azt, hogy min
den más beavatkozás nélkül a bélmosások gyógyulásra vezettek, sok eset· 
ben azonban belső gyógyszerek alkalmazása kikerülhető nem volt, de a 
hol csak belső szereket adtam, csekély kivétellel vagy sokkal lassabban 
állott be a gyógyulás, vagy elmaradt. 

A bélmosást rP.ndesen 20-24° C hőmérsékü főtt vizzel végezzük s 
csak azon · esetben desinficiens vagy adstringens szerek oldatával, ha a bűz 
nyálkásság vagy rendkívüli. higság és teneRmus az egyszerű vizöblités mel
lett nem javul; ugyanígy térek a belső gyógyszerek adagolásához, ha a 
mosások daczára alig észrevehető vagy éppen semmi javulást nem mutat
nak a székletek. RendeFien a 2 %-os bórsav-oldatot használom, ritkábban a 
3 % -os natr. benz. vagy az 1 % natr. salicyl. oldatot. Tannin és lapis-olda
tot sohasem használok most már, bár a Fischl által észlelt collapsust 
sohasem láttam fellépni; de részint ez, részint Walter Zweig figyelmezte
tése, hogy t. i. könnyen okozhatnak e szerek artificialis enteritis mem
branaceát, visszariaszt ezek alkalmazásától. A mosáshoz 300- 2000 grammnyi 
folyadékot alkalmazhatunk a gyermek kC!ra és a szükség szerint és pedig 
Nelaton csővel vagy obturatorral (Oser). En ez utóbbit módositottam, melyet. 
szerencsém van bemutatni s mely a bevez9tő nyilás alatt oldalt még ki
vezető nyilással is bir s vele - tetszés szerinti folyadék bevezetése után -
az eszköz eltávolitása nélkül bocsájthatom ki a folyadékot, mely a bél ürt 
tágítva, a redőket elsimította s a redők között és bomlásban levő anyago
kat is könnyebben távolítja el mint a Nelatonnal való mosás, melynél a 
v iz azonnal vissza folyik. 

Tapasztalataim meggyőztek arról, hogy a bélmosás hatalmas fegyver 
a bélhurutok bántalmának gyógykezelésénél, de időt és türelmet igényel. 

Ami a gyógyszereket illeti az opiumon kivül, melyet a peristaltica 
gyengitése és a fájdalmak enyhítése czéljából sok eredménnyel adunk, az 
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összehuzó szerek jöhetnek tekintetbe, de csak akkor, ha már a kórokozó 
anyag eltávolitására a lehetőség szerint mindent megtettünk. 

Rókuskórházi rendelésemen alkalmam volt ezen szereknek úgyszólván 
minden képviselőjét rendelni, de legkiválóbbnak s hatásában legmegbízha
tóbbnak a Honthint tekintem, amely bizalmunkat teljes mértékben meg~ 
érdemli. Több mint 1500 esetben alkalmaztam s valóban aránylag kevés· 
szer kellett más szerhez folyamodnom. Kedvező hatása abban nyilvánul" 
hogy a tannin a bélben levő fehérnyével szilárd áthatlan csapadékot képez, 
mely a beteg nyálkahártyát bevonja, az ártalmas .anyagok további hatása 
ellen védi, bactericid hatást is fejt ki, ezenkivül a tannin összehuzó hatása 
is szabadon érvényesülvén a székletek tömöttebbekké lesznek és ritkábban 
jelentkeznek. Takarékoskodni nem kell vele s a gyermekek igen jól türik 
hosszabb időn keresztül is. Adagja 10-30 centigr. a gyermek kora szerint, 
naponta 5-6-szor. 

4. 

A SANATORIUM ÉS A DISPENSAIRE ÉRTÉKE A TUBERCU
LOSIS ELLENI KÜZDELEMBEN.* 

- KIVONAT. -

Dr. OKOLICSÁNYI-KUTHY DEzső. 

Kimutatja mennyire tarthata.tlanok a tüdőbeteg-sanatoriumok ellen
zőinek lebecsülőinek érvelései s beigazolja egyrészt azt, hogy Cornet pro
fesszo;nak újabb időben történt állásfoglalása nem a sanatoriumi kezelés, 
hanem a német rokkantbiztositó társaságok népsanatoriumi rendszere ellen 
irányul, ennek egynémely fogyatékossága miatt, másrészt rámuta~ arra, 
hogy a sanatoriumok ellenkezőleg többet teljesítenek, mint a mennyit kez
dettől fogva ígértek. A tüdővész-gyógyitásba és a köztudatba egyaránt ez 
intézetek nyíltan és egyenesen mint a kezdődő tüdő-gümőkór gyógyintéze
tei állittattak be. S ma eseteik közel egyharmada a felvétel alkalmával (az 
Erzsébet-Sanatoriumban 1906-ban 27.2%) a betegség utolsó szakában van. 
S még ezek között is helylyel-közzel igen szép eredményt ér el a sana
toriumi gyógymód, a középsulyos esetekben pedig éppen gyakran. Holott 
a sulyos esetek felvételére és kezelésére a sanatoriumok ab ovo nem vál
lalkoztak, arra képeseknek magukat nem hirdették. Tehát többet adnak az 
előre vállalt kötelezettségnél. E fejtegetések kapcsán igen világos és tiszta 
áttekintést nyujtotit előadó i:i. tüdővész jelenlegi gyógymódj.át :ökélet~si~~~i 
óhajtó törekv~sekről s véleménye az, hogy az ú. n. aktiv immunizatios 
kísérletek, melyeknek alapja a méreghez szoktatás elve, remélh~től~g olyan 
segédeszközt fognak a sanatoriumi higiénikus kezelésnek nyu3tam, mely
lyel az elért - ma is már igen számot tevő - siker még teljesebb lesz. 

Majd a dispensaire-ek, tüdőbeteg gondozó intézetek, szerepét és fel
adatait ösmerteti előadó. Ez első sorban prophylaktikus, azaz a kórmeg· 
előzést szolgálja. Mint ilyen a tüdőbeteg-gondozó intézmény a tüdővész 
elleni küzdelemnek a sanatoriumi therapia mellett kiválóan fontos eszköze 
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s kiegésziti a nagy actio fegyvertárát, mely mostanság a gümőkór ellen 
világszerte folyik s melybe természetesen a higiénia ápolása, főleg a lakás
viszonyok javitása, a közélelmezés javitása és olcsóbbá tétele, a nép kiok
tatása a speciális óvórendszabályokra, stb. szintén lényeges alkotórészekül 
bele ·tartoznak. 

5. 

Az X-SUGARAK RAJZKÉPESSÉGÉRÖL. 

LEMEZKÉPEK, PAPIRKÉPEK ÉS RAJZOK BEMUTATÁSÁVAL. 

- KIVONAT. -

Dr. ALEXANDER BÉLA*. 

Előadó röviden ecseteli Lenard tanár kisérleteit a kathod-sugarak 
tanulmányozása tekintetében, kiemelve azon körülményt, hogy Lenard esz
közének a villamos áramba való beiktatása alkalmával találta meg Rönt
gen az abból áramló x-sugarakat, a Lenard-féle eszköz alkotásával szüle
tett meg az x-sugaras tudomány, a Röntgenologia. 

Az x-sugaras kép «árnykép»-nek történt elnevezése az első nem tel
jes képek alapján történt, előadó egy ilyen 1896 január 17-ikén 'Hamburg
ban készitett kép reproduktióját mutatja be, mely csakugyan más nevet 
érdemel. 

Ezután áttérve az x·sugarak plastikus mjzképességére, előadó először 
fémtárgyaknak képeit mutatja be, nevezetesen arany-gyürünek és ólom
sörétnek képét. 

Mindkét fémtárgy lemezképe helyes plastikát mutat a szó teljes 
értelmében, a világos helyek és az árnyékolás visszaadása jelen van, a 
gyürü gyürünek rajzoltatik, a sörét golyónak, a mint mi azt látjuk. 

Nincs szó arról, hogy a bemutatott plastikus ábrázolás a széli rész
letek jobban történt átsugárzásán alapulna, mert a tárgy külleme adatik 
meg az árnyékolás minden részletével és sajátosságával. · · 

A tárgyakat rajzoló szakértő úgy fogja visszaac'lni az említett testeket 
mint a hogyan jelen esetben az x-sugarak ábrázolják azokat (akár a Jag
nac-féle sugarakat tekintetbe vesszük akár nem, de ezeknek tekintetbe
vétele alig lesz lehetséges, inkább más körülmények jönnek számba.) 

· Em~itésre méltó, hogy a bemutatott gyürükép szabadon fekvő gyürüre 
vonatkozik, a sörét a kéztenyér zsirdús kötő szövetében fekszik, az x-suga
ra~ tehát , kénytele~ek voltak az egész kézen keresztül ' hatolni és mégis. 
raJzolhattak a plast1kus képet. 

Magától értetődik, hogy a testnek való ábrázolás módosul, csökken 
és eltűnik, ha a tárgy a lemeztől távolodik vagy fedetik, a midőn a pro
jectió törvény szerint fejlődnek a képek, annak megfelelőleg történik az 
ábrázolás. . 

Előadó a lemezképeken és másolatokon kivül az általa készített tüze
tes rajzokat mutatja be - nevezetesen a gyürü kétszeres, a sörét ötszörös, 
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képét - azért, hogy jobban, hogy világosabban legyen szemlélhető a plas
tikus rajz ténye. 

Ezek után előadó fém-domborműnek - lapos fémtárgy - képét 
mutatja be, a mely szintén minden tekintetben igazolja a plastikus ábrá
zolást úgymint e fém - ásvány - szerves anyag keverékből alkotott vas
tag szines irón képe; az x-sugarak rajzolják a hengeralakú testet egészen 
úgy, mint a hogyan ·mi azt szemünkkel látjuk, egy az árnyékolás és még 
a reflex is egy a látott képen és a lemezképen (összehasonlitásnak bemu
tattatott az x sugaras kép és a testről készitett rajz). 

A plastika jelen van a mész-sókból álló tengeri kagyló képén a finom 
részletezés visszaadása mellett ép úgy mint a növényi rostos szövetből álló 
mandolahéj képén és ép úgy az ivópohár, kisebb üvegcső vagy az igen 
könnyen átsugarazható celluloid edény képén. . . 

Mindezen tárgyakat vagy testeket, az azokon látottakat veg1g gon -
dolva helyes lesz következtetésünk, hogy az x-sugarak rajzképessége plas
tikus ábrázolást fog feltüntethetni a csontokat illetőleg is, ámbár azok lágy
részek által vétetnek körül. Hogy úgy van, annak bizonyitását nyujtja a 
bemutatott x-sugaras kézkép. 

A carpus és metacarpus csontképei - első sorban azok - a bony~
lult csontviszonyok daczára oly meggyőzők, hogy az azokon látott plast1-
kához kétely nem férhet; éles · rajz, a csontviszonyok által adott kellő 
árnyékolás, a csontok egymáshoz való viszonyána~ illusz~rálá_sa jelen vai_i 
mindannak daczára, hogy a csontszövet szerkezetenek kepe is nyer kellő 
kifejezést. 

De a plaEtikus ábrázolás a lágy szöveteket is ép úgy illeti, mint a 
csontokat· előadó azt szintén kézkép demonstrálásával bizonyítja, a melyen 
nemcsak ~ kisujj kéz középcsontját magába foglaló lágyrészletek rajzoltat · 
na.k domboruan, hanem az antimanus lágyrészletei is olyformán, hogy az · 
azokon jelenlévő physiologikus bőrredők és bőrránczok nem vonalak által 
jelezhetnek, hanem teljesen meggyőző plastikus kép által demonst~áltatnak. 

Még tovább vizsgálva a lágyrészek x-sugaras ábrázolását látjuk, hogy 
a lágyszövetekben foglalt lágyrészlet: például az in a szom~zédsá,gtó~ eg~
szen elkülönülő, nem egyöntetű képet mutat, mely a plast1kus abrazolas 
látását engedi meg. 

Az egyszerű lemezkészítés mellett fellépő mindezen viszonJ'.ok, de 
egyszersmind a lemezk~pek?en foglalt .tüzetes részl~~ez~s, mely ~b~ vagy 
nem is látszik a negativ kepen (eredeti lemezen); erote!Jesebben, vilagosab
ban és tanulságosabban mutatkoznak előadó által Budapesten és Berlinben 
bemutatott képeken (bemutattatik ol_yan kép .a melyen a~, x; s~garak_ -„a~t 
lehet mondani - tájboncztant raJzolnak, Jelen van bor, boralatt1 koto
szövet, izomzat, inak, izomrostok rajza, véredény lefutásában, vagy keresz
teződve egy másikkal, vékony elágazódó véredény és még sok más finom 
részletezés). , 

Összefovlalva a bemutatott lemezeken és képeken jelenlevő adatokat es 
tényeket, elő~dó az x-sugarak plastikus rajzképességét bebizonyítottnak látja. 

Zárszóképen előadó még azon fontos ügyre hivja fel a figyelmet, hogy 
mily czélszerü és szükséges az x-sugarakkal ~oglal~ozó ~agy~r orvosok 
egyesülése, mi által nemcsak az együttes munkalkodas seg1ttetnek, hane~ 
maga a röntgenologia is ; a más egyesületekkel való párhuzamos haladas 
nem az azok nyomdokain való járás. 
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6. 

A MORALIS VAKSÁG ELMEKÓRTANI JELENTŐSÉGE.)(-
- KIVONAT. -

Dr. FISCHER IGNÁCZ. 

Vázolja azon tünetcsoportozatot melynek alapján a kórkép diagnosisát 
felállitani lehet. A degeneratio, öröklési terheltség s kora ifjuság óta jelent

. kező erkölcsi érzéketlenség mellett elmegyengeség kifejezett képe jelent
k ezik. Saját esetei kapcsán bizonyitja, hogy az erkölcsi vakságban szen
vedők szerencsétlen elmebetegek, nem peclig gonosztevők. 

7. 

AZ ÖRÖKLÉS KÉRDÉSE A MENTESSÉG (IMMUNITAS) 
KORÁBAN. . 

- KIVONAT. -

Dr. KöNRÁDI DÁNIEL. 

A kérdés irodalmának - különösen az Ehrlich tapasztalatainak felem
litése után -- saját vizsgálódásaira tér, melyeket veszettség ellen mentesitett 
kutyák utódain végzett. Első kisérleti sorozatában a terhesség alatt men
tesitett anya utódai, a 11„ 14., 18. és 22. hét végén még ragályállók vol
tak, sőt egyéves korukban, egy második próbánál is azoknak bizonyultak. 

A második kisérleti sorozatban az apaállat 31/2 évvel, az anya ellen
ben öt hónappal a fogamzás megtörtén te előtt szerezte, mely a mentessé
get utódaik közül az egyik már a 7., a másik a 12-ik hétben nem bizo
nyult ragályállónak, ellenben a harmadik 8, a negyedik 16 hetes korában 
még ragályálló volt. 

A világrahozott mentesség tehát némely esetben sokkal hosszabb 
ideig tart, mint a hogy ezt az Ehrlich kisérletei alapján eldöntöttnek tar
tottuk. 

8. 

A KLINIKAI ÉS KÓRBONCZTANI DIAGNÓZIS. 

- KIVONAT. -

Dr. KIR ÁLYFI GÉzA. 

Azon kérdést fejtegeti, mennyiben képes a klinikus a betegség mel
lett kórboncztani diagnosist felállitani. 

Elsősorban az acut fertőző bántalmakkal foglalkozik és ezek között 
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főleg, classikus példa gyanánt, mint a hol intra vita:m a: legte~jes~bb kór· 
boncztani diagnosis állapitható meg, a typhus abdommahsra ter k1. 

A légzési szervek csoportjában~ .a pneulll:onia . kérdésénél .iit~l az 
élőben felállitható pathologiai-anatomia1 diagnosis teljes -szabatossagara, a 
mely a genuin tüdőloboknál, szemben a catarrhalis pneumoniákkal keresz
tülvihető. A tüdőtuberculosisnál, a phthisis külömböző stádiumáiban, az 
elváltozások kórboncztani megitélésének lehetőségére mutat rá, kiemelvén, 
hogy a bántalomnak kórboncztani értelemben vett lefolyását klinikai szem· 
pontból részletesen követni nem vagyunk képesek. 

A vérkeringési szervek bántalmainál, a szivbaj oknál utal a myode
generatio cordis és az endocarditis, tehát a regressiv e~v~ltozás és. ~ lob 
okozta tünetek megkülönböztetésének gyakorlati fontossagara. A sz1vizom~ 
degeneratio kapcsán rámutat a szivgyen~eség klinik~i és _kórboncz~am 
fogalma között néha fenforgó ellentétes viszonyra. Elobb a tiszta, majd a 
-0ombinált vitiumokat tárgyalja. . . . 

Az emésztési traclus bántalmainál kiemeli a functionahs diagnosis 
szerepét a kórboncztani kórisme mellett. A g~akorlati}ag . legfont~sabb 
daganatok és bélelzáródások tárgyalása után, mmt a bel- es hashartya 
körülirt megbetegedésére, az appendicitisre t ·:ír ki, uta:lván szin~én az a~a
tomiai laesio és a klinikai tünetek közt gyakran k1mutathato ellentetes 
viszony1·a. . , . . . . , 

A húgy elválasztó szervek bántalmai kapc~an. a mo~~m ~hmka1 ir~ny
zatnak megfelelő functionális kórisme, a renahs msu~icie~tia ~ogalmanak 
jelentőségét fejtegeti és kimutatj~, hogy ~ kórbonczt~m ~l~altozasok hel~es 
meaitélésére magának a veseelegtelensegnek megallapitasa, sokszor mily 
kevéssé ér.tékesithető. A vesegyuladások kérdésénél a különböző nephritis-
11.lakok klinikai beosztásánál jelentkező nagy nehézségekre utal. 

A máj megbetegedései kapcsán rámutat a máj functio_nális e~égte
lenségének, a hepatargiá;n~k, ~lini.kai s7~mpontb~l való c~ek,elyebb Jelen
tőséaére szemben a valodi korboncztam diagnos1s fontossagaval. A hepa
titis 
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int~rstitialis kérdésénél utal nemcsak a klinikai, de az anatomiai kép 
nagy vált~zatosságára _is. , „ , „ . . . . 

Az idegrendszeri megbetegedesek elso sorban es foleg khmkai erdek-
kel birnak. A patbologiai-anatomiai elváltozások aránylag csekél.Y szá.muak 
és nagy mértékben csökkent~ a: kórboncznok hatás~örét a fui;ictio~áhs , be
tegségek jelentékeny csoportia is. Legfontosabb a korboncztam elvaltozasok 
közül e téren a degeneráczió, a mely vagy góczszerü, vagy systema meg
betegedéseket hoz létre ; azután az iscbrnmiás és a gyuladásos lágyulás. 
A vérzés, tályogok, infectiosis granulomák és daganatok. által . létrehozott 
tünetek között közös klinikai momentum az agynyomás jelensege. 

A vér pathologiájából a primar és secundar anaemiák,. t_ovábbá a 
leubemia kérdésével foglalkozik. A lép elváltozásai sorában khmce a lép
tumor, a lépnek diffus hyoerplasiája a legfontosabb 

Az anyagcsere-megbetegedéseknek klinikai j elentősége, szemben a 
kórboncztani elváltozásokkal, előtérben áll. 
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9. 

GÉGETÜNETEK A SZIV ÉS A NAGY VÉREDÉNYEK 
MEGBETEGEDÉSEINÉL. 

- KIVONAT. -

Dr. BAUMGARTNER EGMONT. 

A szív és a nagy véredények megbetegedéseinél néha csak a gége
tünetek árulják el ezeknek jelenlétét. A gégeorvos nem elégedhetik meg 
a gégetükri vizsgálattal, még azon esetekben sem, ha elváltozásokat is 
talál, hanem szükséges a mellkasi szervek legalaposabb vizsgálata és a. 
Röntgen vizsgálat is. Számos megfigyeléseit összefoglalva bizonyos rend
szer szerint tárgyalja. A gégetünetek lehetnek objectivek vagy subjectivek, 
vagy vegyesek. Az objectiv tünetek a recurrena hüdések, a félhüdések és 
a vérbőség. A subjectiv tünetek a nehéz légzés, a köhögés, ritka esetek
ben a gégegörcs, nyelési nehézség és az idegen test érzése a gégében. 
A nehézlégzésnél találkozunk sokféle alakkal : a nyomás érzettől egészen a 
fuldoklás képéig. A köhögésnek szintén minden árnyálata előfordul, a 
köhécseléstől egészen az órákon át tartó köhögési robamokig. 

A megfigyelések alapján azt kell mondanunk, hogy az objectiv és 
subjectiv gégetünetekből magából nagyjában nem vonhatunk következtetést 
egy bizonyos szív vagy véredény megbetegedésre, de rendesen a teljes bal· 
oldali recurrenshüdések, ha subjectiv tünetekkel is járnak, aorta megbete
gedésekre gyanusak. Minél kifejezettebbek a gégehüdéEek vagy a subjectiv 
tünetek annál sulyosabb elváltozást találunk rendesen a szívben vagy a 
véredényekben. De ba nem is mutathatunk ki a mellkasi szervek vizsgá
latánál positiv elváltozásokat, a gége tünetek alapján mégis kénytelenek 
vagyunk a legnagyobb elővigyázatot ajánlani a betegnek, mert hirtelen 
halál nem egy esetben következett be. Fontos tehát positiv gégelelet után 
is a mellkasi szervek vizsgálata és a Röntgen átvilágítás, de fontos és 
szükséges is mindazon esetekben; melyekben a beteg nehézlégzésről vagy 
görcsös köhögésről panaszkodik, a belső vizFgálaton kívül a gége vizsgá
lata is. 

10. 

A HEVENY FERTŐZŐ LÁZ HYDRIATIKUS KEZELÉSÉRŐL. 

- KIVONAT. -

Dr. SCHLESINGER MIKSA. 

Előadó a legújabb bacteriologiai, biochemiai buvárlatok és felfedezé
sek alapján fejtegeti a heveny fertőző láz lényegét, előadja mindazon vál
tozásokat, melyeket a heveny fertőző lázas folyamat a hőszabályozás- , 
anyagcsere, szív, yér, véredényrendszer, idegrendszer és az egyes szer· 
vekben létrehoz. Attér az egyes vizmüveleteknek a hőszabályozás és a, 
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lázfolyamatra való befolyására. Kisérletei alapján kimutatja, hogy a hő
leadást 22-11 R. 0 -os fél fürdőkkel csupán a bőrön át a fürdővízbe magába 
ugyan~zon időegységben 8-45 és többszörösére fokozhatjuk. 

Attérve a heveny fertőző betegségek hydriatikus kezelésére, első 
sorban az indi vidualizálásra fektet súlyt. 

Mindezen vizműveletet az egyén, annak betegsége és a betegség 
egyes phasisaihoz pontosan kell mérni. A heveny fertőző betegségek közül 
tárgyalja felolvasó paradigmaként a hasi hagymázt, annak minden pha
sisában, melyek során még arra figyelmeztet, hogy energikusabb, nagyobb 
testfelületet érő és hosszabb ideig tartó hideg procedura csak ott alkal
mazható, a hol a szív- és véredényrendszer teljesen ép. 

Felolvasó még tagl11lja a pneumonia, peritonitis, acut ízületi 
rheuma, diphtheritis és croup, dysenteria, végül az ázsiai cholera viz
kezelését. (Az előadás öt tábla és- 37 illustratióval nyomtatásban is meg
jelent.) 

11. 

A BALESETEK FOLYTÁN KELETKEZETT SÉRÜLÉSEK 
MEG ITÉLÉSE. * 

- KIVONAT. -

Dr. LÉVAI JózsEF. 

Az 1907. XIX. t.-cz. az ország orvosai nagy részének fog dolgot adni. 
Ezen tevékenység helyes gyakorlás:\,hoz specialis ismeretek szükségesek. 
Előadó kezén 1890 óta 100,000-nél több munkás fordult meg, eddig közölt 
tapasztalatait a külföldi irodalom értékesitette, az új törvény életbelépésé
nek kezdetén a hazai kartársaknak óhajt tanácsot adni. 

Előadó tárgyal a baleset folytán sérülteknek panaszai felvételéről, az 
első vizsgálat fontosságáról, annak módjairól és eszközeiről, kiemeli a fog
lalkozás, előbbi sérülések, jelenleYő testi fogyatkozás jelentőségét. A pont~s 
anamnesis mellett a diagnosis megcsinálása könnyű, nehezebb a prognos1s 
felállítása vagyis annak megjelölése, hogy a sérülés gyógyulása előrelát
hatólag mennyi időt fog igénybe venni és fog-e a rokkantság fennmaradni, 
vagy sem? és legnehezebb feladat a rokkantság fokának % -ban való meg
határozása. Előadó a különböző államok balesetbiztositó intézményei, kü
lönösen a német állami biztosító hivatal nyomán és leginkább saját más
félévtizedes tapasztalatai alapján a fontosabb és leggyakoribb ipari balese
tek okozta sérülésekkel járó keresetképtelenségének százalék szerint való 
megítélésére részletes táblázatot állitott össze és mutat be. 

Előadó külön foglalkozik az ipari balesetek kapcsán felmerülő szin· 
lelés lényegével azon vizsgálati módszerekkel, a melyeknek segélyével a 
színlelést felismerni és bebizonyítani lehet. Ene nézve előadó már 1899-
ben közölte módszerét és azóta számtalan esetben meggyőződött és sok 
orvost meggyőzött felőle, hogy minden esetben meg tudja állapítani, vaj
jon tényleges elváltozá.s van-e jelen, vagy színleléssel van-e dolga, meg-

* Megjelent a «Gyógyászat» 1907. évfolyamában. 
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emlékezik mások részéről ajánlott vizsgálati módszerekről is és azoknak 
értékét méltányolja. 

Végezetül a balesetbiztositási törvény alkalmazása közben a közel 
jövőben felmerülendő két kérdést t. i. a gümőkór és álképleteknek kelet
kezését balesetek következtében és a sérvek hirtelen keletkezésének lehe
tőségét baleset következtében tárgyalja kritikailag. 

12. 

EPITOMÁK AZ OROSZ-JAPÁN HÁBORU HADEGÉSZSÉGÜGYI 

TAP ASZTAI ATAIBÓL. * 
- KIVONAT. -

Dr. FARKAS LÁSZLÓ. 

Előadó statisztikai adatok s főbb csataveszteségek felsorolása után 
felhozza, hogy orosz részről 340,000, japán részről, 77,809 orosz fogolylyal 
együtt, 580,000 beteg és sebesült részesült orvosi kezelésben. 

Orosz részről az orvosok sorsa nagyon mostoha volt, úgy hogy támo
g~tásért a ~örös ker.es~thez fordultak, mely· rendkívüli tevékenységet fejtett 
k1, havonkmt 5 millió koronát költve. Az egészségügyi személyzetből 70 
orvos és 527 egészségügyi katona dőlt ki a sorból. Japán részről elesett 
s megsebesült 123 orvos, közel 3 %-a az orvosszemélyzetnek, az egész-
ségügyi katonákból pedig 450. . 

Mindkét hadviselő félnél sokkal kisebb volt a betegség, mint a sebe
sülés utáni elhalálozás, a viszony körülbelül 1: 3-hoz, bár fellépett himlő, 
vérhas, hasihagymáz stb. 

Előadó aztán hosszasabban ismerteti a japánoknál alkalmazott óvintéz
kedéseket, az előkészületeket és tábori életet, az élelmezést is beleszámítva. 

Az oroszoknál hiányos volt az első segélynyujtás és a kötözőhely 
berendezése, még hiányosabb a betegek szállítása. A 200 ágyas tábori 
kórházak nyolcz részre osztattak s ezek képezték volna a kis mozgó kór
házakat, azzal a rendeltetéssel, hogy kötözőhelyül is szolgáljanak. Ez a 
szé~osztás teljesen .hibás volt, épúgy a repülő kórházi osztagoké is, mert 
egyik sem volt mobil és csak később láttattak el járművekkel. Sokat szen
vedtek a 200 ágyas tábori kórházak is. Igen czélszerüen egybeköttetett a 
sebkötés az élelmezéssel. Az evacuáczió túlszigoru és szervezetlen volt. 
A nehéz sebesülteket legjobb lenne nemzetközi védelem alá helyezve, 
vissza hagyni. 

Bevált a Linxweiler-féle vasuti hordágyfüggesztő rendszer, a Decau
ville-féle, lovak által vontatott vasuti kocsirendszer s legkivált a finn ambu
lance kocsi, melyet előadó tüzetesen leír s ábrában is bemutat. Végül 
megemlíti, hogy a sebesültek felkeresésére kutyák is alkalmaztattak. 

* Megjelent: a •Budapesti Szemle» 1907. októberi füzetében és a «Gyógyászat» 
«Honvéd-orvos» mellékletében (1S07. évfolyam.) · 
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Japánok részéről a szállítás panasztalan, mert otthonhoz közel voltak, 
s mert a szervezet tökéletesebb. A japán veres kereszt is nagy tevékeny
séget fejtett ki, s összesen csak valamivel költött többet 20 hó alatt 12 millió 
koronánál. Előadó hosszasabban foglalkozik a japán veres kereszt szerve
zetének ismertetésével, melynek tagszáma 1.270,000. A háború alatt igen 
czélszerünek bizonyult a segitő különítmények alapítása, melyek személy
zete a legváltozatosabb segélymunkát végezte. Például közli a 109-ik külö
nítmény viselt dolgait. Legtöbb különítmény a tartalékkórházakban műkö
dött s a hajókórházakon. Előadó a tengeri csaták veszteségeit közölve, 
ismerteti az egészségügyi rendszabályokat és óvintézkedéseket. A száraz
földi ütközeteknél tulajdonképeni segitőhelyek nem voltak. Sem itt, sem 
a kötözőhelyen műtét nem végeztetett, sőt a tábori kórházak is csak a 
legszükségesebb műtétekre szorítkoztak. A betegszállitásnál a japán veres 
kereszt egy oszlopot foglalkoztatott 144 egY.énből s ez, 3'. kinai kul!k 
igénybevételével, rendkivüli szolgálatot tett. üt ábrán mutatja be a kulik 
által eszközölt betegszállítást hordágyon, két szamár közt, csónakon, kézzel 
hajtott keskeny vágányu vasuton és kis mozdonyu vasuton. Végül foglal
kozik Port-Arthur átadásánál talált sebesültek s betegek sorsával. 

Dicsérettel illeti az orosz hadvezetőség intézkedéseit a hátsó vonala
kon. Számtalan tartalékkórház állittatott fel a négy rayonban. Legtávo
labbi volt a szibériai rayon, 71 kórházzal. A második a zabajkáli, 12, később 
19 kórházzal. A harmadik az északkeleti rayon, hová azok a sebesültek 
s betegek indittattak, kik csapataikhoz gyorsan visszatérhettek. Aztán a 
karbini rayon, mely a legnagyobb tevékenységet fejtette ki 30 állandó 
és 10 hajókórházával. Itt szak-kórházak is létesíttettek, sőt nagyobb elme
kórosztály is. Orvos-társaság is alapíttatott, mely két kötetben kiadta műkö
dését. Ebből felhoz több adatot, kivált a sebzésekre vonatkozólag. A beteg
ségek közt, mint különlegességet, m,egemliti a Mandchourka-t, egy vérhas
szerü, négy-öt napig tartó járványos megbetegedést. 

Előadó aztán áttér a lőttsebeken tett tapasztalatok mérlegelésére. 
Beigazolódott, hogy a lőttsebeket az első vonalakon nem szabad bántani, 
csak fedőkötéssel ellátni. A burkos lövedék által ejtett seb sokkal kedve
zőbb lefolyáeu, még ha visszamarad is a lövedék, a gyógyulás legtöbbször 
zavartalan. Ezzel szemben az ágyu és Shrapnel-löveclék okozta sérülések 
kedvezőtlenebbek. Sebbetegség elég gyakori volt, kivált a tetanus, mely 
ellen az antitoxin nem használt. Fontos az első kötés, bár ez is gyakran 
elhanyagoltatott. Az első vonalakon a műtétek száma igen csekély volt. 
Részletesen csak az ízületi lőtt sebek és a haslövésekkel foglalkozik, mind
kettőnél konzervative kell eljárni. Előadó végül összegezi azokat a tapasz
talatilag beigazolt kívánalmakat, melyek a jövőben értékesíthetők, azokat 
15 tételbe foglalva, melyek vonatkoznak: a kötöző helyek szaporítására, 
a sebkötésre, legszükségesebb műtétekre, a . nehéz sebesültek visszahagyá
sára, nemzetközi egészségügyi attachék gondozása mellett, a kötés-változ
tatás korlátozására, a sebesülteknek jegyzékkel való ellátására, a kötöző 
anyag formájára, nagyobb mennyiségű gypsz ·készletre, kétkerekű kocsik 
beszerzésére, a vasuti málhakocsik szerkezetének megváltoztatására; fürdő
kádak rendszei·esitésére, még kisebb kaliberű lövedék elfogadására, a kato · 
naság részére népszerű egészségügyi füzetke megírására, vizfőző késziiló · 
kekre, desinfectorokra és Röntgen-készülékekre, végül bizonyos egysét;ek , 
ágyegység, műtőszobaegység összeállitására. 
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. B.efejezé_sül e~őa~ó- ism?7t~ti a Mandzsuriából hazatérő japán katonákon 
vegbev1tt desmfect10nahs elJarast s egy elesett japán katona háti bőröndjé
n~k t~rtal~~~· melye_k a japán. nép nagyfoku hygienikus és tisztasági érzé
ket b1zoi;iyitJ:1'k, a m~ a ~ulturaval együtt a háborunak a japánokra nézve 
szerencses kimenetelet lenyegesen befolyásolta. 

13. 

A TERHESSÉG ÉS SZÜLÉS BEFOLYÁSA A SZEMBAJOKRA. 

- KIVONAT. -

Dr. FEJÉR GYULA . 

.. „ ~zerző be~a_t?an. isme1:te~i. a terhességgel összefüggő szembajokat, 
kulonosen. a ret1mt1s es papilht1s különböző fajtáit és Silex álláspontjára 
helyezkedik, hogy a terhesek szemtükri vizsgálatát gyakrabban kell eszkö
zölni és a szemorvos tanácsát minden vitás esetben meg kell hallgatni. 
Maj~ _álláspoi;itjá~ ö~merteti a t~rhesek exce8siv myopiájával szemben és 
felhivJa kartarsa1t idevonatkozo tapasztalatok gyűjtésére. Végül a sinus 
cavernosu~ t~ro'Y!;b.osisán~k esetét, ös~erteti, mely egy 20 éves, a 6- ik hónap
ban abortalo nonel a 8-1k napon lepett fel és 24 óra alatt halállal vég
ződött. Az esethez hasonlót a hozzáférhető irodalomban nem talált és 
mindannak daczára, hogy a thrombosis a pyremiás csoportba tartozott -
a nő hőméroéke egy izben emelkedett 37.6°-ra. 

14. 

AZ INTUSSUSCEPTIO (BÉLBETÜREMKEDÉS) TÜNETEIRŐL 
ÉS GYÓGYKEZELÉSÉRŐL. 

- KIVONAT. -

Dr. ALAPY HENRIK. 

„ A_ bántalom tü?e~ei oly pnegnansak szoktak lenni, hogy a kórisme 
tobbnyU"e, a~on?al fel~ll~.t~~t.ó. ~ bélzá~·ódás többi tünetei mellett igen gyak
ran ~~nnall? ver_es ~zekurules Jellemzo .. A hasfalak puhasága és az e mel
!ett _JOf~rman, mm~1g - esetl~g narcos1sban - kitapintható tumor a kór-
1smet b1ztossa teszik. A kezeles lehet vértelen vagy míitéti. Nem ellenzi 
a vértelen kezelést (mely beöntésből, légbefuvásból és narcosisban végzett 
masszálásból áll), ha kudarcza esetén azonnal hozzácsatolják a műtétet. 

A m~tét rö~~d és sima legyen, a kis hasmetszés sebén át két ujjat 
bevezetve, igyekszunk a tumort a seb elé hozni. A most következő mozzanat 
a legfontosabb: a desinvaginatio. Ismételve figyelmeztet arra, hogy a tar
talmat a hüvelyből sem kihúzni. sem kitolni nem lehet, ellenben a hüvelyt 
a tartalomról lehúzni csaknem mindig sikerül. Előadó 13 esete közül, 
melyeknél a kifejtést igy végezte, 12-nél sikerült a desinvaginatio, pedig voltak 
köztük 3-4 hó óta fennálló invaginatiók is. Az oly gyakran alkalmazott 

143 

:flélreseclio többnyire felesleges. Javallatát csak igen kivételesen szabad 
képeznie annak a körülménynek, hogy a kifejtés nem sikerült, inkább 
Tecidiváló invaginatiók kiujulása ellen Rzolgáló ellenszerül vagy az invagi
natio csúcsán ülő tumor kiirtása czéljából végezendő, de ekkor is czél
szerübben az előrement kifejtés után. 

Hogy a műtét gyors elvégzése mily fontos, azt saját eseteivel illusztrálja. 
Működése első 5 évében operált 8 esetében a halálozás 50 % volt, mig 
az utolsó 5 évben kiképzettebb technikával műtött 6 esete közül 5 meg
gyógyult, pedig ezek közt is voltak 4-10 hónapos csecsemők. Végül nagyon 
fontos körülmény a korán végzett beavatkozás. Ezt az összes statisztikák 
bizonyitják. Mig a halálozás régebben 70- 100 % közt ingadozott, addig 
ma, midőn az idejekorán végzett műtétek i>záma mindinkább szaporodik, 
egész 90 % -ig terjedő gyógyulási arányt lehet elérni. 

15. 

A SKOLIOSIS FUNCTIONALIS GYÓGYKEZELÉSE. 

-- KIVONAT. -

Dr. KoPITS JENŐ. 

A skoliosis gyógyitása napjainkban nagy átalakuláson ment át. A gyó
gyítás utjára a skoliosis kifejlődéséröl nyert újabb ismereteink mutattak 
rá. Ennek megfelelően a tisztán passi v redressáló eljárások helyébe az 
aktiv, a normális functio begyakorlását czélzó izomgyakorlatok léptek. 
E czélra a már régebben is gyakorolt szabad- és szergyakorlatokon kívül 
az ujabban Klapp által ajánlott négykézláb-mászás rendsze1·es gyakorlása 
alkalmas. Legkiválóbban a Schulthes-féle gépek alkalmazása felel meg a 
functionális orthopredia követelményeinek. A gimnasztikus gyakorlatok mel
lett az orthoprediai füző alkalmazása sem nélkülözhető. 

16. 

A HEVENYFERTŐZŐ BETEGSÉGEKNÉL BEÁLLÓ COMPLI
CATIÓK ELKERÜLÉSÉNEK KÉRDÉSÉHEZ, KÜLÖNÖS TEKIN

TETTEL VÖRHENYTHERAPIÁNKRA. 

- KIVONAT. -

Dr. PLECHL SzrLÁRD. 

Előadó a bacteriologia tapasztalatainak figyelembevételével a heveny
fertőző betegségekhez járuló másodlagos infectióknak keletkezési okait fej
tegetve azon következtetésre jut, hogy ezen járulékos megbetegedések abban 
az esetben, ha a hevenyfertőző betegségek gyógyításánál az antiseptikus 
intézkedések ugyanoly fokozott gonddal foganatosittatnak, mint pl. a sebé-
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szetben, aránylag könnyen kerülhetők el és ez úton nevezetesen a vör
heny is a rövid lefolyásu, könnyebbfajta betegségek szinvonalára lesz 
mindinkább leszorítható. Ezzel kapcsolatban részletesebben ismerteti a 
vörhenykezelésnek azon módját, melyet saját gyakorlatában a leghelyesebb
nek tapasztalt. 

17. 

A GYERMEKKORI TUBEROULOSIS.* 

- KIVONAT. -

Dr. GRÓSZ GYULA. 

Előadása elején Behring ismeretes felfogása ellen foglal állást, mely 
szerint a felnőtt emberek tuberculosisának kórtanában a fertőzésnek inha· 
latio utján szerepe nincsen, hanem · hogy a felnőtt tuberculosisát már a 
csecsemőkorban, még pedig a tehéntej . utján szerzi meg. 

Előadása további folyamán a Bródy Adél-gyermekkórház 10 évi anyagá
nak tuberculosis morbiditását és mortalitását fejtegeti. 

Az utolsó 10 év alatt megfordult 123. 620 beteg gyermek, ezek közül 
az összes tuberculosus esetek száma volt: 6263 ( = 5·06 % ). Kor szerint a 
tuberculosis leggyakoribb volt a 3-7 év közötti gyermekeknél: 2329 ; 
utána az 1- 3 éves gyermekek 1720 esettel és végül az 1 éven aluli 
csecsemők 440 esettel. 

Meningitis tuberculosa volt 263·, tüdő- és peribronchialis mirigy t bc. 
985-, peritonitis és mesenterialis mirigy tbc. 143-, bőrtuberculosis 137-, 
több szervnek tbc. 80-, csontok és ízületek tbc.-je 3946-, lágyrészek tbc. 
654- és here-, mellékhere gümőkórja 55 esetben. 

A 10 év alatt a kórházba gyógykezelés végett felvett 11·078 beteg 
közül volt 1214 olyan beteg, a kinél a tuberculosis diagnosisát. vagy az 
egyik, vagy a másik, vagy több szervre vonatkozólag állapították · meg. 
A legtöbb eset itt is a csont- és ízületi tuberculosisra esik, a mennyiben azok 
száma 904, azután következik a meningitisek száma 110, a phthisisben 
szenvedők száma 103, a peritonitis tbc. 69 esettel, több szervnek tubercu
losisa 28 esetben. 

Az 1214 beteg közül meghalt 216, a mi 17 ·7 % -nak felel ,meg. Ezen 
százalék nem mutatja híven a tuberculosis mortalitását, hanem c_sak 
annyit akar kifejezni, hogy ennyi tuberculosus halt meg a kórházban. · 

Az 121 4 tbc. diagnosissal · felvett beteg közül meghalt 216. Ezen 
számot az összes halálesetek számához, azaz 1090-hez viszonyítva kapunk 
egy számot 20·27 % , a mely megmondja„ hogy az ÖEszes halálesetek között 
ennyi a tbc. Az összes bonczolatok száma 698 volt; ezek közül 228-nál 

·találtunk tuberculosist ( = 32·6 % ). Ezen 228 eset közül volt 1 éven alul 9, 
1-3 évig 76, 3-7-ig 100 és 7-14 évig 45 eset. A tüdő- és peribronchialis. 
mirigy tbc-t összesen 195 esetben, tehát a bonczolt esetek legnagyobb 
részében találta. A tüdő-tuberculosist mint accidentalis leletet 42 esetben, 

* Megjelent a «Budapesti Orvosi Ujság» 1907. évfolyam («Gyermek-Orvos» 
melléklet). 
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általános miliartuberculosist 134 esetben, tüdő, peribronchialis és hasűri 
szervek tuberculosisával együtt. A meningitis esetei a miliaris tuberculosis 
eseteiben bennefoglaltatnak. Csontgümőkórt 9 esetben és izoláltan hasűri 
tuberculosist (mesenterialis mirigy tbc.), mint accidentalis leletet 5 esetben 
talált. 

Tapasztalatai alapján tehát mondhatja, hogy a gyermekkori tubercu
losis leggyakoribb székhelye a tü~ő és pe~ibronch.ialis mirigyek:, ~ová~bá, 
hogy a hasüri szervek tuberculosisa csak igen gyeren fo~dul ?lo e~ tob?
nyire másodlagos. Ezen tapasztalati tény azon. kijelentesr~ IS, fe~J?g?sit, 
hogy az alimentaris fertőzésnek a gyermekkori tuberculosis letes1teseben 
csak kivételes szerepe van, az inhalatio utján való fe rtőzés ellenben két
ségtelen. 

Végül röviden körvonalozza azon teendőket, a melyek a gyermekkori 
tuberculosis elleni védekezésnél foganatoeitandók. 

18. 

A FERTÖTLENITÖ TANFOLYAM. 

KIVONAT. 

Dr. BuKOVSZKY GYÖRGY. 

Rámutat arra, hogy a ragályos betegségek terjedésének meggátlására 
szolgáló intézmények közül a fertőtlenitési sz.olgálat hazánkbar; nem csak 
nem fejlődik, de sőt a kezdetlegességig sem Jutott. Enne.k okat ~utatva, 
azt hiszi előadó, hogy a fertőtlenítési ügy azért maradt VlSsza hazankban, 
mert a fertőtlenítési munkálatok végrehajtására hatóságaink nem rendel· 
keznek szakszerűen kiképzett erőkkel. Ezek hiányában, ha van is valame
lyes fertőtlenítő eszköz a hatóságok birtokában, azzal bánni nem tudna~, 
ennélfogva a fertőtlenítéssel károkat okoznak, az eszközöket magokat pedig 
tönkre teszik. 

Igy azután a nagyközönségnek a fertőtlenitésbe vetett ~izalma és hite 
nem csak hogy fel nem ébred, hanem ellenkezőleg annak ellenszenve fog 
meggyökeresedni. . . , . 

A fertőtlenítési munkálatoknak mai napság oly feJlett techmkaJa van, 
hogy a fertőtlenítéshez kötött kettős czélt, - a bakteriumokat .. m~g
öln i és biztosítani azt, hogy a fertőtlenítés károkat nem okoz, - tokele-
tesen el tudjuk érni megfelelő berendezésekkel és felszerelésekkel. , 

Minél tökéletesebb az erre szolgáló berendezés és felszerelés, annal 
tökéletesebben lehet a jelzett czélokat elérni. , 

Tudatlan, járatlan s nem öntudatosan dolgozó, szóval nem szakkep_
zett munkás a legtökéletesebb eszközökkel sem fog jó fertőtl enité~t végezm, 
ellenben a szakképzett munkaerő még tökéletlen eszközök mellett is elf?gad
hatóan fogja megoldani feladatát. Mert a fertőtlenítés mester~ég, ~nt. el 
kell sajátítani, meg kell tanulni. A fertőtlenítőt ki kell oktatm elmeletil~g 
arra, hogy tudja munkájának czélját, hogy tisztába legyen azzal, me.lyi~ 
betegség után .mikér kell ?lj~rnia s a ~ülönfél~. t~rgyakat, has~?ala~1 
czikkeket legczelszerubben mikepen kezelhet!. De szuksege van a fertotlem-

Vandorgyülés munklilatai. 10 
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tőnek az elméleti oktatáson kivül gyakorlatra is, hogy munkálataihoz meg
kívántató kézi ügyességet, gyakorlati fogásokat is elsajáti~hassa. 

Külföldön már régóta vanna.k fertőtlenitőket képző ISkolák. , 
Gróf Andrássy Gyula jelenlegi belügyminiszter belátva ezen ker

dés nagy horderejét, a budapesti központi fertőtl~n~tő intézetben, a nev~
zett intézet igazgatójának vezetése alatt 1907: evi szeptember hó .1 ·?~ 
megnyitandó fertőtlenítő tanfolyamot létesitett. ; Ezen .tanfol.yamon a _videki 
hatóságok kiküldöttjei fognak elméletileg és gyakorlatilag kiképeztet:ii Egy
egy tanfolyamra 15 hallgató vétetik fel, a kik .~gY: h~nap alatt ~amttatnak 
ki s vizsgát tenni kötelesek. A hallgatók a belugyi tarcz.a terhere a t~n
folyam tartama. alatt teljes ellátást nyernek, sőt fejenkmt és naponki~t 
egy-egy korona zsebpénzt is kapnak. A kiküldő hatóságokat tehát csupan 
a hallgatók utazási költsége terheli. . 

Előadó végül azon óhajának ad kifej~z~st, vajha hat?s~gai~k e~en 
kínálkozó alkalmat minél sürühben vennék igenybe, hogy mmel tobb kita
nított fertőtlenítő álljon rendelkezésre, mert akk_or bizon;rára sikerülni fog 
a ragályos kórok puszti tásának eredményesen gatat vetm. 

19. 

A FERTŐZŐ BETEGSÉGEK ELLENI VÉDEKEZÉS 
A VASUTI FORGALOMBAN. 

- KIVONAT. -

D1·. CHYZER BÉLA. 

A vasuti személyszállitó kocsik magas technikai fejlettségük mellett 
egészségi szempontból még sok ~ivánn~ ~alót. hag:r:na~ ~átra. Ez" ~~kalom
mal a vasuti hygienia megoldasra varo feJezetei kozul a fertozo bete~
ségekre és az ezek ellen való védekezés szükséges voltára ': ~karok rea-

mutatni. . . k f t" " 
Általánosan ismert tény az, hogy a vasuti kocsikban so er ozo 

beteg utazik részben tudva, részben nem ismerve betegségének ragályos 
voltát. 

A vasuti kocsikat joggal hasonlíthatjuk egy mozgó lakáshoz, mely 
lakóját óránként változt~tja. E~ben a m~zgó há~ban ?gy fe~t~~ő bet~g az 
utána jövő utasok százait veszelyeztetheti betegsege koros csiramak vis~~a
hagyásával. Azon nagy veszedelmet, mely fe~·tőző betegek utazásá?an r?J~ik, 
a vasut magától távoltartani nem képes, mivel ennek megakadalyozasara 
más tényező a közigazgatási hatóság van hivatva. . 

Előre Íátható hogy minden hatósági óvrendszabályok és tilalmak 
daczára. a vasuton' utazó ragályos betegek szállitását ezentul sem lehe~ 
megakadályozni, csupán csak számuk fog csökkenni i~fr".r~l, s ezért a , vasuti 
vállalatokra hárul a kocsik fertőtlenítésének fontos, id'.l'ig n~m meltatott 
kérdése. A fertőző betegségek elleni védekezést ~ vasuti kocsikka~ k~p~s~
latban oly módon lehetne hatékonyan eszközöl~i, .hogy ~a a kocsik, idorol 
időre fertőtlenítésnek lennének alávetve. A kerdesnek ily me?oldasa ~z 
idő szerint s beláthatólag nagy időn belül kivihetetlen, s ezert csupan 
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azon kocsik fertőtlenítése jöhet szóba, melyeken előre bejelentett, vagy a. 
forgalmi közegek által gyanusnak tartott s a vasuti orvosok által fertőző
nek felismert betegségben szenvedők utaztak. Ily kocsik alapos fertőtlenité- . 
sét meg lehet követelnünk. 

A vasuti kocsik fertőtlenítésének kérdése mindenfelé még mindig a 
kísérletek stádiumában van s ez ideig delelő pontra nem jutott. Hazánk
ban az utolsó kolerajárvány idejében lőn inegállapitva, a tudomány 
akkori színvonalának megfelelőleg a járművek fertőtlenitése. 

Azóta a fertőtlenitésben nagy változás állott be, a mennyiben a for
malin és gőzei nyertek polgárjogot. Tekintettel arra, hogy sublimattal és 
carbololdattal a személyszállitó kocsik kényes anyagát (peluche, bársony) 
nem lehetett erélyesen lemosni, a formaldehyd alkalmazásával e kérdés is 
megoldást nyer. 

A formaldehydnak azon általán ismert tulajdonsága, hogy csak a felü
leten hatékony, a gőzzel való fertőtlenítést továbbra sem teszi feleslegessé. 
Hasonlóképen a tisztítás kérdése sem veszit jelentőségéből. 

A légritkuláson alapuló tisztitási módnak van nagy jelentősége a 
vasuti kocsik kitisztitásánál. Idáig alig lehetett vasuti kocsikból a port 
kiűzni mivel az eddig használt módszerek csupán csak felkavarták a port, 
mely iegnagyobb részt ismét leülepedett a k.o~~ikban. A .. ~a.?ui:rmkészülé
kek nagy előnye az, hogy ezek a port elszIVJak. Nagy Jovot Jósolunk a 
vacuumgéptisztitók úgynevezett ((Purofak» fajának, melynek fő előnye 
abban áll, hogy a készülékhez szükséges légritkitást a moz~onyból na~ 
erővel kiáramló gőz végezi. Emeli ezen készülék előnyét az is, hogy a ki
szívott por egy tartályba gyül össze s e helyen a forró gőz a port telje-
sen ártalmatlan sártömeggé változtatja át. . 

A vasuti kocsiknak nyitott árnyékszékei bár egyrészről könnyűvé teszik 
ezek tisztántartását, másrészt kifogás alá jöhet fertőző betegségek szem
pontjából. Nem szabad megengedni ugyanis, hogy vérhas, .hagymáz va~y 
más fertőző betegek ürülékei fertőzőképes állapotban hagyják el a . kocsit, 
mivel ily módon a vonat mentén fekvő vizárkok s ezek közvetitésével a 
pálya mentén lakók szerezhetnek fertőző betegségeket. Ez ellen csak azzal 
lehet védekezni, ha ily betegek számára tonna szerkezetű árnyékszékek 
alkalmaztatnak, melynek tartalma a végállomáson kellő módon fertőt" 
lenithető. 

Valójában csak akkor fogunk védekezni a fertőző betegségek ellen, 
ha a személyszállító kocsik időről időre alapos tisztogatáson kivül rend
szeres fertőtlenítésnek lesznek alávetve. Ezen eljárás nagy költségei miatt 
csak akkor fog megvalósulni, ha a jelenleg nehézkes, fáradságos és költ
séges fertőtlenítési módok helyébe könnyen eszközölhető és olcsó módszer 
lép. A formaldehyd-fertőtlenitésben, feltéve ha annak ára jelentékenyen 
csökkenni fog, ezen új módszert üdvözölhetjük. 

10* 
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20. 

A TABES GYÓGYKEZELÉSE A MODERN IRÁNYELVEK 
ALAPJÁN.* 

- KIVONAT. -

Dr. SARBÓ ARTUR. 

Előadásában kifejti, hogy a tabest illetőleg az utolsó évtizedben a 
gyógykezelés uj utakon halad. Törekednünk kell a tabes korai felismeré· 
sére és ebben a láták viselkedése (Signe d'Argyel Robertson) és a fájdal
mak játszák a legfontosabb szerepet. Évekkel, évtizeddel a térdtünet eltű
nése, az ataxia fellépése előtt diagnostizáljuk már a tabest. Ujolag utal az 
Achillesin-refl.ex vizsgálatának fontosságára. A korán felisme1·t tabesest 
antilueses kurának vetjük alá. E kura 3 grammos higanybedörzsölésekben 
álljon, évente kétszer-háromszor 80-120 grammot kenetünk be. Tekintettel 
az arterioklerosis gyakori társulására ezenkívül javallott a jodnak hosszu 
időn át való szedése. Ismerteti Edinger felhasználadásos theoriáját, mely 
szerint a luesesen inficiált idegrendszer rendes működése az, mely már 
ideg-degeneratióhoz vezethet. Ebből azon fontos therapeutikai irányelvet 
vezeti le, hogy első sorban mindennemű tulterheltetéstől óvnunk kell a 
tabeses egyént. Fel kell tebát világositani az egyént, hogy bántalmát ugya~ 
meg nem tudjuk gyógyitani, de annak progressioját meg tudjuk gátolm. 
Sok ily tabeses beteggel találkozunk, a ki sulyos ataxiáját, makacs hólyag
hurutját stb. annak köszönheti, hogy nem lett kellő időben és kellő módon 
baja felől tájékoztatva. . 

Positiv irányban éveken át folytatott enyhe hidegvízkurát, galvani
zálást, szliácsi, gasteini tartózkodást stb. ajánl. 

A fájdalmak kezelését illetőleg a tulerőltetéstől, átfázásoktól való 
ta1·tózkodáson kivül, a teljes alkohol abstinentia betartásával is támogatja. 
Az ujabb antineuralgicumok, különösen azok combinatiója tesznek jó szol
gálatot. Kisebbszerű fájdalmakat tanulja meg elviselni az egyén, de viszont 
a nagy fájdalmak ellen haladéktalanul vegye be a rendelt nagyobb adagu 
antineuralgicumot. Ujabban az aluminium chloratum hos,szabb időn ~t 
való használatát próbálja ki mint fájdalom.ellenes eljárást. Attér az atax1a 
kezelésére és kiemeli, hogy akut ataxia esetében 1/2-1 évi teljes pihente
tésre van szükség. Ujolag ajánlja a Frenkel-féle kis gyakorlatok prophyl
aktikus begyakorlását, már a prreataktikus szakban - tehát akkor, midőn 
a Romberg-tünet kezd mutatkozni. Reá mutat, hogy ily eljárás mellett még 
a munkástabeseseknél is szép eredményeket tudott elérni. A Frenkel-féle 
nagy gyakorlatokra ily eljárás mellett szükség nincsen. A kis gyakorlato
kat a betegnek folyton kell végeznie és pedig lassan és csak a pontosan 
megszabott ideig. A gyógyszerek közül a strychnin-nek éveken át való 
alkalmazásától látott jó eredményt az ataxia elleni küzdelemben. Végül 
ráutal arra, hogy fontos a tabeses psychikai kezelése is, a mely ~ beteg 
akaraterejének erősítésére kell, hogy irányuljon. Az orvos kell, hogy bizalmat 

* Megjelent a «Gyógyászat» 1907. édolyamában. 

149 

öntsön az ily beteg lelkébe, különösen teheti ezt az ana való hivatkoz~ssal, 
hogy az utóbbi évek tapasztalatai utalnak arra, hogy sokkal enyhebb a 
tabes lefolyása, rámutathat arra, hogy igen sok esetben a tabese~ folyamat 
oly enyhe alakjai észlelhetők, melyek alig okoz~ak k.ellemetlen~e~et, ~ogy 
kellő magatartás mellett elkerülheti vagy legalabb is hosszu idore kitol
hatja a kellemetlen szak bekövetkezését. 

21. 

A TűDŐVÉSZESEK SZANATORIUMI ÉS HÁZI GYÓGYITÁSA.* 

- KIVONAT. -

Dr. Tünős KÁLMÁN. 

Értekezésében mindenekelőtt megállapítja, hogy Magyarországon még 
igen gyakran házilag ,kell. kezelni a .. ~üd?vészes _beteget, ~e!t kevés és 
drága a szanatorium. Attekintve .a kulonf~le. spe~1ficus~ak alh~o~t gyógy
módokon, bizonyitja az ilyenek s1kertelenseget s igy czeltalai:isagat. ~gy~
dül a :fizikalis-dietás eljárástól várható eredmény, melyet sz1goruan md1-
vidualizálva kell végrehajtani, a mi gyakra_n jobban ker~sztülyihető házila~, 
mint intézetben. A tüdővész minden khma alatt gyogyulasra vezetheto, 
ha a beteg és környezete elég értelmes, és hajlandó a ratio~~li~ életmód 
hosszu időn át való keresztülvitelére. Altalános sablonos elJarasokkal és 
különleges gyógymódokkal nem sokra lehe~ ~e~ni. ~sak a~ ~z ~rtékes 
eljárás, mely szerint a beteg szervezet ellenallo kepessege az mtezeti .ke.ze
lés után is fejleszthető. A javuló beteget fokozatosan kell bev_ezetn~ ,ugy 
a fizikalis mint a szellemi munkába. Fődolog a beteg morahs ereJenek 
fentartása' és fokozása, továbbá az egyéni ízléshez alkalmazott d;éta. F_el
fogását előadása végén így formulázza_:, .«A t_üdő_vész~~e~ ez idő . sz?rmt 
okszerűen és eredményesen csupán a dietas-fiz1kahs elJarassal gyogy1t~a
tók. A czél biztosabban elérhető a beteg otthonában, ha az ahhoz szuk
séges feltételek megvannak. Ilyenek hián~ában jobb az intézeti keze~és. 
De az intézetek úgy legyenek berendezve es vezetv:, hogy a beteget ele
tének későbbi czélszerü folytat!isára kellően előkész1tsék." 

22. 

ADATOK A TÜDŐVÉSZ ELLENI VÉDEKEZÉSHEZ. 

- KIVONAT. -

Dr. FARKAS BENŐ. 

A halálokok sorában a fertőző betegségek, köztük a tuberculosis, nagy 
számban szerepelnek. Ezen betegségek megfelelő eljárás mellett elhárít
hatók, mindenesetre csökkenthetők. 

*Megjelent a «Klinikai Füzetek» 1907. évfolyamában. 
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A végből, hogy tüdővész elháritására, megelőzésére irányuló eljárás
nak kellő sikere legyen, gondoskodni kell a néposztály nagy egészségügyi 
alapfeltételeiről. 

A tüdővész terjedésének korlátozása mélyreható szocziál-politikai 
intézkedésekkel vihető keresztül: megfelelő lakási viszonyokról való gon· 
doskodással, nemkülönben és főleg a közélelmezés javitására czélzó intézke
désekkel. 

Azon kölcsönhatás, mely a közélelmezés és az egészség közt fennáll, 
melyet a táplálkozás fogyatkozásai a tüdővész terjedésére gyakorolnak, a 
gyermek-halálozáis arányánál tűnik fel leginkább, mint ez statisztikai ala
pon kimutatható. 

23. 

A PRIQUET-FÉLE TUBEROULIN-REACTIO A TUBEROULIN
THERAPIA SZOLGÁLATÁBAN. 

- KIVONAT. -

Dr. DETRE LÁSZLÓ. 

Előadásában egy UJ, általa kidolgozott eljárást mutatott be, a mely
nek segítségével 24-48 óra alatt el lehet dönteni azt az úgy tudományos 
tekintetben, mint főleg a tuberculintheraphia tekintetében elsőrangu fon
tosságu kérdést, vajjon egy előttünk levő gümőkóros beteg emberi vagy 
állati gümőbacillussal fertőzött-e, avagy kettős fertőzés esete forog-e fenn ~ 
Ezt a kérdést Spengler nyomán eddig specziális festési eljárásokkal igye· 
keztek eldönteni. Eljárása, a melyet előadása végével az állami kórház hét 
sebészi és hat bőrbajos gümős betegén - Schmid és Dobrovits főorvosok 
osztályán - demonstrált, a következő: Ő a beteg bőrére Koch-féle tuber
culint, továbbá emberi és állati gümőkór tenyészetnek szürletét reácsep
penti és azután kiizzitott ojtógerelylyel megkarczolja a bőrt az egyes cseppek 
közepén. Az emberi méregre a gümős mérgek beszivódnak a kis bőrsebbe 
és ott a betegség erőssége, hajlama szerint kisebb-nagyobb gyulladásos 
góczokat (papulákat) okoznak, a melyek összehasonlítása utján - mint ö 
kimutatta - meg lehet állapítani, vajjon a betegség emberi vagy állati 
eredésü-e. Eljárása szerint 48 esetet vizsgált meg. Eddig eredményei szerint 
a felnőttek belső gümőkórját az esetek tulnyomó többségében az emberi 
bacillus, a sebészi (csontok, izületek) gümőkórt kb. felerészben az emberi, 
felerészben az állati bacíllus, illetve mindakettő együttesen okozza. Ez ada
tok birtokában a gümőkór tuberculinos kezelése immár exakt tudomá
nyos módszerré alakult át. 

Kiemeli azt is, hogy ő csak akkor alkalmazza differentiális eljárását, 
ha a betegség gümős természetét a mikroskop segítségével már megálla
pította ; továbbá hangsulyozza a thermostabil protein mérgek és a ther
mostabil valódi gümős toxinok közti különbséget. 

24. 

BETEKINTÉS A HOMOSEXUALITÁS ÉS PERVERSITÁS 
HOMÁLYOS KÉRDJ!.JSEIBE.* 

- KIVONAT. -

Dr. PoRosz MÓR. 
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A homosexualitás fejlődési, anatomiai eltérés nélkül nem veleszületett. 
baj. Alapja a fokozott kéjvágy és az impotentia, érpen úgy!. ~ii:t más 
perversitásnak. Az első kéjérzés módja és körülményei, ha a keJ erzes nem 
természetes uton váltódott ki később is irányítója marad a kéj keresésben. 
Ez irány a meglevő impotentia mellett csak pervers ~eh~t .. Néh~.ny , s~yos 
eset kapcsán előadó az analysálást bemutatta. A gyogyitas elso lepe~e a 
libido, a kéjvágy lefokozása, normalissá tétele. Ezzel a haladás ~ JObb 
potentia felé indul. Ha a potentia javul, a .~ervers ~ondolatok m~~t az 
árnyék folyton haloványodnak, mig végre a JO potentra mellett eltunnek 
és a pervers ember normalissá lesz. E többszöri tapasztalatot néhány 
érdekes esettel világítja meg. Betegei meggyógyultak, megnősültek, nor
malis életet élnek. 

25. 

ADATOK A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ.** 

- KIVONAT. -

~CSIPPÉK JÁNOS.) 

ADATOK A FELVIDÉKI HAZALO GYÓGYSZER.ÁRUSOK - CIRCUMFORANEI -
(f TÖRTÉNETÉHEZ. 

Ötödik cyklusa a váudorgyülése~~n eddig ~em~tatott ~anulmá~~o~
nak, melyek szerves kapcsolatban vázolJak a hazai gyogyszereszet feJlode~ 
sét külső és belső küzdelmeit. . . 

' A jelen tanulmány a népies kuruzsl~król ---: circu;'11forai;iei - o~aJOS 
tótok szerepléséről, működéséről b~szél uod.almi fo~raso~ es .szemelye_s 
tapasztalatok nyomán. Sorra veszi _az e , targy~ól u:t kozlem~D;yeket es 
mérlegeli adataik helyességét. Csaplovics, Tot~ !3ela, Bikess~, ~aro ~r~~ay 
és a tót szerzők adatain végig menve constatalJa, hogy a totsag mukodé
sét a kuruzslás terén sem a jezsuitarend gyógyszertáraiv~l, sem a b~ls~
mum carpaticum gyártásával ne~ le~et. kapcsol~t~a hozn.i. A kuruzsla~ es 
a házi szerekkel való utazgatas totsagunk koreben mar a XVI. szazad 
folyamán divott. Botrányos elfajulásai már akkor tiltakozásra készt~tték _a 
magyarságot. Tagadja a tót szerzők abbeli felfogását, hogy a turóczi medi· 

* Megjelent «Orvosok Lapja~ 1907. évf. 38. sz. . . 
** Megjelent az •Ethnographia» és a •Gyógyszerészi Hetilap» 1907. évf. 
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casterek a népies gyógytudomány örökösei lennének és kimutatja, hogy 
maga a keresetmód és szerek a szomszédos németség hatása alatt támadt. 
Történelmi analogiák és példák után rátér annak a küzdelemnek a vázo. 
lására, a mit a hatóságok és a gyógyszerészek kifejtettek a túltengett 
kuruzslással szemben, mig azt elfojtották. 

Az orvossággal való házalás a XVII-XVIII. században jövedelmező 
mesterség volt és a felvidéki tótok nagyban is gyakorolták, de szerencsére 
hazánk határain kivül Német-, Lengyel· és Oroszországban, míg lelketlen 
kapzsiságuk és hamisitásaik miatt üldözni kezdik őket Mikor a könnyen 
szerzett kereset fogyni kezdett, királyi privilegiumot eszközöltek ki, «hogy 
néhány házilag gyártott olajjal legalább az ország területén házalhas
sanak. 11 

Sokan sáfránynyal, ásványvizekkel és fűszerekkel járták be az országot 
sőt hamisitott utlevekkel Oroszországba, Szászországba, Csehországba i~ 
eljárta_!r, dohány és csempészárukat hordva. 

Uzelmeiket és kóborlásaikat a hatóságok alig tudták megfékezni. Mint 
patkányirtók és gabonacsávázók is jártak az Alföldön, hol méregkeverési 
pörökbe keveredtek. 

A tanulmány orvos-gyógyszerészi adatokon kivül számos ismeretlen 
néprajzi részletet is tartalmaz. 

26. 

KISÉRLETI ADATOK 
A GASTRO-ENTERO-ANASTOMOSIS ÉRTÉKÉNEK ELBIRÁLÁSÁHOZ 

A PEPTICUS GYOMORFEKÉLYEKNÉL ÉS AZ ULCUS PEPTICUM 

JEJUNI ,ETHIOLOGIÁJÁHOZ. 

- KIVONAT. -

Dr. BoRSZÉKY KÁROLY. 

Réczey professor sebészeti klinikájának laboratoriumában végzett állat
kisérleteinek eredményéről számol be, a melyeket a gastro-entern-anasto
mosisnak a pepticus fekélyekre gyakorolt gyógyitó hatásának megmagya
razasara végzett. 

1. Gyomor bélsipoly készitése után a gyomortartalom kizárólag ezen 
keresztül távozik-e átjárható vagy szűkült pylorus mellett vagy nem? 

Harminczöt kutyán különböző, általánosan használt módszernk szerint 
g. e. a.-t készitve, metbylenkékt:t adott be és az állatot 2-4 óra mulva 
megölve, in situ vizsgálta, hogy a pylorus és a sipolynyilás közötti bél 
nyákhártyája kékre festődött-e? Ezen kisérletek azt mutatták : hogy a 
gyomortartalom nemcsak a gastro-entero·anastomosis nyíláson keresztül 
jut a bélbe, hanem a pyloruson keresztül is, még akkor is, ha a pylorus 
szükitve van; a gyomortartalom ezen utját sem az anastomosishoz fel
használt vékonybélkacs elhelyezésével, sem a nyílás nagyságával vagy 
helyével megváltoztatni nem lehet. 

2. Van-e a gal;ltro-entero-anastomosisnak tényleg vérzéscsillapitó 
hatása gyomorvérzéseknél? 
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Kisérleteinél oly módon idézett elő gyomorvérzést, hogy a gyomor
falon készített kis nyilásból egy tenotommal végighasította belülről kör
körösen a gyomor nyákhártyáját és izomrétegét. Tizenkét ilyen ki~érle~et 
végzett; hat állatnál a vérzés előidézése után azonnal g. e. ~--t is veg
zett; hat control állatnál pedig a gyomor sebét azonnal egyes1tette: E~en 
kísérletek azt mutatták, hogy átjárható pylorus mellett a gyomorverzesre 
a gastro-entero-anastomosisnak semmi vérzés csillapító hatása nincsen és 
ezen hatás még szűkült pylorus mellett sem feltétlenül megbízható. . . . 

3. A gastro·entero-anastomosis után fellépő ulcus pepticum J?JUill 
keletkezésében jut-e valamely szerep a gyomor megszaporodott sosav
tartalmának ? 

Tizenkét kutyán különböző módszerek szerint gastro-entero-anasto-
mosist végzett és naponta higitott s~s~va~ adva be az állatnak: .~á!ta, 
hogy fejlődik-e ki ulcus pepticum a JeJumumban, ha a PY:lo,rus .szuk1tve 
van? A tizenkét kutya közül egy, a melyben g. e. a. ant1cat vegzett, a 
műtét utáni tizenhetedik napon a jejunumban keletkezett fekély okozta 
átfuródásos hashártya gyuladásban pusztult el, a többi tizenegy életben 
maradt, pedig közülök több hat hónapon keresztül kapott állandóan só
savat. 

Ezen kisérletek azt mutatják: hogy gastro-entero·anastomosis után 
mesterségesen lehet ugyan egy pepticus fekélyt a jejunumban előidézn~ a 
gyomorba hosszabb időn keresztül bevitt sósavval, azonban ezen fekely· 
képződés nem következik be minden esetben, úgy hogy a feké~y ~étre
jötténél a hyperchlorhydrián kivül okvetlenül valamely más, eddig isme
retlen olf. közreműködését is fel kell tételezni. 

27. 

A JALAPA-GYANTA MEGVIZSGÁLÁSA.* 

- KIVONAT. -

Dr. DEÉR ENDRE. 

Előadó a jalapa-gyanta azonosságának és tisztaságának megvizsgá
lási módszereivel foglalkozott s kisérletei közben arról győződött meg, hogy 
.a különböző gyógyszerkönyvekben foglalt módszerekkel a czél nem érhető 
el. Előadó a gyanta chemiájának és a meglévő .módszerek alapján ujabb 
-eljárást állapitott meg, melynek se~itségével. a Jalapa-gy~nta (~z ~pomea 
purgától származó gyanta) azonossaga s az idegen gyantakkal tortent fer
tőzés kétségtelenül kimutatható. 

* Megjelent az «Apotheker Zeitung» 1907. 80. számában. 
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28. 

A NŐI GONORRHCEA JELENTŐSÉGE ÉS GYÓGYITÁSA .. .. .. ' 
KULONOS TEKINTETTEL A HEVENY IDŐSZAKRA. 

- KIVONAT. -

Dr. LANTOS EMIL. 

Azon szerep, mely a legsúlyosabb nemi bajok keletkezésében a 
gonorrha_iás ~e~.tőzé~?-ek (Sangern~l 10-18%-ban, Zweifelnél 10-11 %-ban, 
~agamn~_l -~orülbe~ul 2oro-~an) Jut, teszi indokolttá, hogy előadó sok évi, 
~obb~k kozott a Rokus-korhaz X!: 01·vo?i fi.ókosztály beteganyagán kilencz 
ev ota tett. tapasz~alatok „.alapJan ny~latkozzék. Nolggerathra utalva, ki 
1872-b.~n ~:nt , elso a n~1. gonorrhooas bántalmakat a férfi kankójával 
hozta osszefuggesbe, felemhti, hogy Neisser 1879-ben találta a gonococcus
b~n a .fertőzés, kórokozóját, hogy Brummnak 1887-ben sikerült mesterséges 
ta:p~a~aJ~n ~eny~s~tett gonococcusokkal, illetőleg culturáival, embernél kankót 
elo~dezm es vegul, hogy többekkel együtt Wertheim érdeme annak kimu
ta~_asa, ho.gy ~ ?onococ~uso~ nemcsak többrétegű hámba, hanem a kötő
szovetbe es ,,ve,raramba is _kepese~ behatolni s ott tovább fejlődni. 
. P:- fertozes leggyakonbb szekhelye nőknél a húgycső és nyakcsatorna, 
1ge~ nt.ka esete~b.en a , hü:Vely, a mely helyeken legtöbbször meg is álla
pod1~ e~ ot~. ki is gyogyitható; veszélyessé válhatik a fertőzés, a mint a 
b~lso _mehsz~Jat elhagyva a méhüregbe, illetőleg petevezetékekbe ·s a has
ha:tyar~ t~r1ed (go~on-hooa ascendens). Idült endometritis, gyakrabban 
fixalt, e~zekeny meh, duzzadt, gyakran tumort képező adnexumok, az 
ascendálo gonorrhrea okozta elváltozások, melyek a betegeket évekig sok· 
szor .. élet~kön á~ k~.n~zzák .s, i~en nehezen gyógykezelhetők. Az asce~dálás 
legtobbszor a verboseggel Jaro hószám, a gyermekágy és a helytelen keze
l~s . (e_l'ősebb ed.zőszer:kkel való intrauterin kezelés, curettage) kapcsán 
tortemk. ~z~kutan a. ~ofeladat az acut gonorrhrea meggyógyítása, miáltal 
a~ '."'sc~n~alasn~k eleJet lehet venni. Előrebocsátva, hogy a női gononhooa 
k.?r1~~~zese mm~enkor a górcső segélyével, a gonococcus kimutatásával 
torte~J?k, a. gyogy~lás pe~ig a váladék ismételt gól'csövi vizsgálatával 
ellenor~ztessek, a gyogy~ezele_s .menete a következő : acut gonorrhooánál, a 
m~nny1re ~sak ~ehet~. k.et heti agyny?galom, ezalatt Priessnitz-borogatások, 
szekrendezes, konnJ'.u etrend (sok teJ), a külső szeméremrészek leöblitése 
lan~~os 1 %0-s subl~?Iat-~ld~t~al. Két hét után körülbelül két hétig kétszer 
n.apJaban langyos .~1:.v~l~obhtese~ 1 %0-s sublimat- vagy 1-2 % -os chlor
zmkoldattal. A . kozo~ules , a teljes meggyógyulásig (férj ezalatt kankóját 
kezeltesse) ~-eg~Il~anrlo. Negy-ha.t héttel az infectio után a helyi kezelés 
oly_ s~errel t~rte;11.Jen, mely egyreszt r;em izgat, nehogy a folyamat tova
t~r~edJen, m~s:eszt a gonococcusokra úgy a felszínen, mint a mélyben 
bnJon ba?ter~~1d h~táss~l. Ily , sze.rnek bizonyult előadónak a protal'gol, 
m~lyet mar t?bb ~mt k1lencz ev ota következőkép használ : a húgycsőbe 
masodnaponkent 5 /o-os protargol-oldatot fecskendez be a Fritsch canule
v.~l .. ellátot~ _Pravaz-f~cske~dő~el, a méhüregbe pedig a vulva, majd a 
tukorbe bealhtott port10 letisztitása (sublimatvatta) után 10% -os protargol-
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oldatba mártott Sanger-sondát vezet, a hol az egy-két perczig időzik, erre 
a portio elé egy 10 % -os protargolglycerin-oldatba mártott vatta-tampon 
kerül, mely másnapig ott marad. A betegek e kezelést minden reactio 
nélkül tűrték, a folyamat ascendálása egyetlen egyszer sem fordult elő ; a 
gyógyulás átlag három-négy hét alatt állott be, miként e szerrel tett 
tapasztalatok most is megegyeznek azokkal, melyeket előadó már egyizben 
az <<Orvosi Hetilap» 1901. évi 45. számában közölt. A protargol könnyű 
bomlása miatt tanácsos vizes oldataiból egyszerre mindig csak kisebb 
20-30 gr.·nyi mennyiséget mindannyiszor hideg uton készíttetni. 

Hosszadalmas és nehezebben czélhoz vezető a chr9nikus gonorrhceás 
endometritis gyógyítása, erősebben edző szerek avagy curette használata 
itt contraindicált, mert a folyamat ascendálásához vezet (idevágó esetek 
közlése). Chlorzinkes vagy lysoformos hüvelyöblitések mellett a méhüreg 
kezelése 10-15%-os protargol-, 5 %-os chlorzink· vagy 20 %-os salycil
alcohol-oldattal ajánlható. 

A perimetl'itis, salpingitis, oophoritis és a lobos adnextumorok gyógy
kezelésében előadó a Schauta-iskola elveit fogadja el: lieber so lang als 
möglich zu konservieren, als konservativ zu operieren, - a műtétet pedig 
csupán a notorikus genynyel telt tubazsákok kiirtására, illetőleg ha lehet
séges, azok incisiójára szoritu.ná. A conservativ therapia Priessnitz-boroga· 
tások, székrendezés, 40°-os sóshüvelyöblitések, sósfürdők és ha még kell, 
a physikalis gyógymódok különböző alakjainak - massage, forró lég
kezelés, Belastungslagerung - persze itt már e módszerekben járatos 
szakember által való végeztetésében áll. 

Az acut gonorrhooa kapcsán fellépő bartholonitis ágynyugalomra rend
szerint magától gyógyul meg. 

Gyermekek vulvovaginitisénél eleinte ágynyugalmat, később napon
kint 5-10%-os protargol-oldatnak a Fritsch Canulevel ellátott Pravaz
fecskendő segélyével való bevitelét a hüvelybe ajánlja előadó. 

Ily eljárások mellett az acut gonorrhooa, a mint ezt előadó ecsetelte, 
gyógyul, eszményibb volna azonban egy helyes prophylaxis által a bajt 
egyáltalában megelőzni, a mi majd a következő pontok szem előtt tartá
sával lesz lehetséges: 

1. A férfi kankója alaposan gyógyítandó. 
2. A női kankó az acut stadiumban lelkiismeretesen kezelendő, mert 

gyógyítható. 
3. A prostitutio czélsze1·üen berendezendő, és végül 
4. hasonló a blenorrhooa neonatorum ellen oly fényesen bevált prreven

tiv eljárások ott is alkalmazandók (közösülés után antiseptikus hüvely· 
öblítések, férfiaknál pedig 10 % -os protargol-oldat indicatiója a fossa navi· 
cularisba). 
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29. 

ADATOK A PANGÁS! VÉRBŐ8ÉGGEL VALÓ KEZELÉSHEZ 
(BIER SZERINT) A NŐGYÓGYÁSZATBAN. 

- KIVONAT. -

Dr. ELISCHER GYULA. 

. A p~ngási vérb?sJg gy~gyhatánykénti alkalmazása, Bier alapvető 
elvei szerint manapsag - mmt ezt az utolsó idők irodalma s különösen 
ye~us ö.ssze~oglaló közleménye mutatja - a gyógyászat összes szakmáiban 
ervenyesittetik. 

, ~ mint maga a módszer, a dolog természeténél fogva mindennemű 
val~~~ason ment ke~esztül, . ép ú.?Y a gy~gytényezők felett a nézetek még 
e~ternk. Egyben az osszes eszlelok egyetertenek, hogy a pangási vérbőség 
kiváló baktericid hatással bir. 

. Hogy e hatás a szénsav túlképződésén, vagy a serumba átjutott 
al~al_~n „ alap~l (Ha_mburg?r), vagy hogy általa helybelileg erélyesebben 
mukodo antiba~ter1kus ten:yező~ termeltetnek ( Nötzel, Laqueur ), vagy 
hogy a leucocytak szaporodasa a.Ital hevenyebb phagocytosis váltatik ki 
(Ijuchner, St~hr), esetleg a bakterium megölése az anyagcsere csökkenté
~enek fol:yo.manya (Heller), vagy hogy a toxinok a létrejött oodemás savó 
altal fel_h1gittatnak (Colley. Joseph), vagy végre, hogy bakteriolysis utján az 
endotoxm lesz szabaddá (Laxer); mindmegannyi theoretikus elmélkedés 
~ely a módszerrel való kisérletezésnek klinikai alapra való terelését csak 
kivánatosabbá tevé. 
, A,, pangá~i ~~rbőség a~~almazása a nőgyógyászatban, mint gyógy-

t~nyezo, n~m is UJabb. keletu. Mert s.zorosan_véve a nadályoknak a hüvelyes 
resz~e valo . alka~_maz.asa ne~ egyebb, mmt a szívókészülék primitiv 
alak1a; a. ~eh szov?tenek sav?val. való _átivódását a préselt szivacs-czölöp
n?k. a me~ur~~ va~? _el.helyezes.e altal igyekeztek elérni és a mai napság 
divo forro huvelyobhtesek elemte nem vérzéscsillapitóként hanem mint 
a felszívódást, fellazulást eszközlő hatányok lettek a mu'lt században 
alkalmazva. 

Az activ és passiv hyperremia helyi alkalmazásának kiművelése a 
s~ívá~ alkalmazásától a villanyos forró fényfürdőig azonban a legujabb Ídő 
vivmanya. 

Bier elveitől kiindulva az első kisérletezést Budolph eszközlé, a mód
szert a Douglas ürben elterülő régi izzadmányokon sikerrel alkalmazta 
sőt az eljárás vérzéscsillapitó tulajdonságaira is reá mutat. Utánna Euers~ 
rnann szigorubban követte Bier tanait, a légritkitást szabályozta sőt a 
vérb~ség időközönkénti megszakitását javasolta, míg Wechsberg a ~zivaty
tyuzast becsatolt manometerrel eszközölte, a légnyomás ingadozásait s 
azok szabályozását tanulmány tárgyává tevé. Euersmann -- bár észlelései 
csekély számú kóresetre vonatkoznak - méhkörülötti izzadmányok és 
~éhbelhártya loboknál kielégitő, genyes emlőgyuladásnál pedig fényes 
sikert ért el; utóbbi észlelések a Leopold klinikájából alig néhány napja 

-
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nyertek megerősitést. Mig Eversmann a módszer haszn_áról határo.zottan 
még nem nyilatkozik, a bécsi iskola, Frank által képviselve, a modszert 
heveny méh· és a járulékok lobjánál ellenzi, mit . később Baue~· _avval 
tetőz, hogy a vérbőség alkalmazását adnextumoroknal egyenesen tiltja, de 
idült mébgyuladásnál hasznosnak mondja. Krö1n:er, ki g:yermeká~asméhe
ken kisérletezett, érdekes és sikeres eredményre 1utott. ~Imdezen eszleletek, 
mint emlitém, igen csekély számú eseten lettek mege1tve.; nagyobb anyag 
kimutatható, de legtöbbrészt beismert kankós fertőzés. . 

Nemcsak az orvosra, de még inkább önmagukra nézve, az ilyen bete-
gek a családi tragédiák sajnálat?s s~ereplői. , . .. „ 

Legyen szabad röviden, mmt idetartozot vazolnom a kovetkezo esetet . 
Egy 37 ~ves, II. Para., 14 évi házasság után férje álta! kankóv~l fer~őz
tetik; mfre a Douglas-ür és kis medenczében elterjedt perimetn~us 
folyamatok indulnak meg, melyek ellen a jómódú nő három éven át mm
den megközelithető gyógymódot vett igénybe, nagyon kétes sikerrel, ~ert -
a mi előttünk nem is ismeretlen - minden bószám oly kínos s fá.Jdalmas 
volt, erejét teljesen felemésztette, hogy igen közel állott a morphi~ista~á~
boz. Vizsgálatkor a medenczében lezajlott lobok é~zéke~y marad~_anya1 es 
egy baloldali tojás mek~oraságú dag mel~ett, a ~ugycso~en, ~ huvelyben, 
de különösen a Coupermirigyek és melletti lakunakban eleg bo gonococcus 
telepet lehetett találni. Nyilvánvaló, hogy ezen fészkek?ől indultak me_g a 
hószám idején bekövetkező visszaesések; mert azok kimaradtak, a mikor 
ezen mirigyeket s szomszédságukat kiirtottuk, a hüvely és cervix-nyálka 
bártyáj át pedig antigonorboice kezeltük. . 

Állapotának javulását icbtyolkenőcs és sósfürdők használata elebbre-
bozta, úgy, hogy állapota tűrhetőnek mondható. , . 

Ajánlatomra mult évben a Bier-féle kezelésn~k vetette m~gat ala, 
melyet nagy érzékenysége folytán igen óv~tosan, mm~e~ h~rma.dik, napon 
8-12 percznyi tartammal alkalmaztu~; uta~na 2.:--.~ _orai pih_e~es ~gyban. 
Nyolczbeti kezelés után a bavadzás igen turbeto fajdalom kisereteben, de 
görcsök nélkül zajlik le s a méhkörülötti részek lazábbak, ~rzéke~lene~. 

Mintegy félévi kezelés után a méh kisebb, helyébő~ k~mozd:th~to, a 
baloldali daganat mintegy kétrészre oszlott, szalagszeru keple~te_ valt ;„ .a 
bavadzás . rendes ; általános állapota most olyan, hogy . haz1t_e,en~o1~ 
akadálytalanúl végzi és most ismét sósfürdőket használva igen JOl erzi 
magát. 

Ezen kórcsoport 10 betege közül teljesen meggyógyult 6, javult 3, 
nem gyógyult 1. . . 

Hasonlóan viselkedtek a medencze kötőszövet lobos folyamat.Jaiban 
megbetegedett kezeltek, mindössze_ bét eset. ~zek. között_ volt kettő, _kik1_1él 
csonkizzadmány fejlődött amput1tt10 supravagmahs uter~. myomat?si utar;i, 
a többinél a medencze méhkörülötti szövetek tömörülése. üt-hat heti kezeles 
előtt a javulást alig lehetett észre venni, ezután gyors léptekben követ· 
kezett be a felszívódás. 

Teljes gyógyulást láttunk öt., javulást egy esetben, siker nem volt 

egy esetben. l . k . k'bb k"b" "t' 'l ' 'b ' l k' t . t tt "' k Klinikai tapaszta atam m a i ovi ese cze Ja o i erJesz e u 
a Bier-féle elbánást méhelhajlás, bószámzava.r eseteire is, azonban ered-
mény nélkül. 

Kedvezőbbet tapasztaltunk, midőn eljárásunkkal sipolyos meneteket 
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k~zeltünk:. Ilyen a~adt _kettő, a hasban _laparotomia és kettő a hüvelyben 
vegzett huvelycoehotomia utan. Kevés sz1vás után mind a gennyes válladék 
savóssá, mind a felhányt sipolyszélek laposakká szintelenekké lettek. 
Gyógyul~suk mindannyiszor 4-5 hetet vett igényb~. Ezek közül gyógyult 
három, Javult egy, (ki időközben a fővárosból elköltözött). 

Ha. most eseteinket szigorú számitással a gyógyarány iránt biráljuk, 
azt találJ~k, hogy ?7 eset közül gyógyult 40 = 51 ·95 % ; javult 16 = 30·78 % ; 
csak Levith-nek allott rendelkezésre, ki a német természetvizsgálók stutt
gar~i ülésén az e módszerrel elért eredményeit ismertette, de reá mutatott 
a v~ssza~sések ?yors bekövetkeztére is. A módszert ajánlja végre Tranéu
Rainer is, nehany eset kapcsán. 

. Az. utolsó i~őben , nálunk is foglalkoztak a módszerrel. Így Turán, 
ki a Bo1,err::an -Fritsch-fele katheter módjára alkotott szivattyuzó készülék
kel „a mehu~·t, helyes~b~en a méh belnyálkahártyát megközeliti s igen ked
vezo eredrr;enyeket kozol. Volt alkalmam a készüléket megismerni, azon
b~n ~as~nalatba nem vettem, mert alkalmazását, még a legóvatosabb szí
vasnal is! nem tartom veszélynélkülinek, a mennyiben a szívásnál az 
endometrmm megsérülhet s fertőzésre utat nyit . 

.. Nen~d?vics a s~ctiós ~észüléket hasonlóan módositotta, úgy, hogy 
a huvelytukor o~~ala1ba ny1lásokat alkalma.ztatott, mi által a hyperaimia 
nem csak a port10t, hanem a hüvely e nyilásba tóduló részeit éri. E javi
tást _ nem tartom szerencsésnek, ellenben nagyobb súlyt fektetnék Nena
dovics a~a követelményére, hogy a szívás rhytmikus módon végeztessék. 
Nenádovics is jó eredményekről számol be. 

A budapesti Szt. Rókus kórház vezetésem alatt álló osztály bő járó· 
beteg ,anya~a úgy,sz~lv~n kihívott, hogy a Bier-féle eljárást foganatosit
su~ s ~gy kozel masfel eve, hogy Rotter dr. alorvosomat megbiztam avval, 
m1szermt a kellő eseteket kiválasztva, a Bier-féle kezelést ellenőrzésemmel 
végezze, ~ miről pontos klinikai feljegyzéseket vezettünk. 

, Az 1lyentén kezelt 60 esetről Rotter d1·. úr a bp. gynaikologikus szak
osztalyban beszámolt; az anyagot áttekintve saját gyakorlatomból még 17 
esetet c_sa~?ltam s így 77 eseten történt észlelésemet bátor vagyok előadni. 

" Mrn~ott azonban a kóresetek csoportjaira áttérnék, legyen szabad 
~~o~ebocs~~a~_om, hogy a meg:fig;yelés zavarnélküli eredmény elérése czél
Jabol a kiJelolt betegeken csakis egyedül a hüvelyes részre alkalmazott 
vérbőséget vettük igénybe - szivás által - s minden egyéb therapeutikus 
gyógyEiszközt mellőztünk. 

Czéljainkra eleinte, a közkézen forgó, használatban levő eszközöket 
alkalmaztuk ; de hamar meggyőződtem arról, hogy a méhtükör distalis 
vegen elhelyezett gömbös rész a hüvelyes rész beállitását neheziti és a 
nyálkahártyás részek betekintését akadályozza; ellenben a váladék felfo
gására ép oly szükségtelen, mint a rajta levő rovatok. Számos eseteink 
~gyikében sem találtunk annyi váladékot, hogy a gömböt akár egy rovatra 
Is, megtöltötte volna. 
. . ,Több kisérletezés után a legegyszerűbb műszerhez tértem át; a lég

ritk1~asra szükséges csővel ellátott Meyer-féle csöves tükör distalis végét 
c~~1s ak~o1· zárom el kautsuk dugóval, ha a portiót beállitottam és a 
t~kort fix1roztam. Most alkalmazom a szivattyút, elzárom kellő időben a. 
kis ka.utsuk csövet s a beteget kényelmesen elhelyezve, hagyom létrejönni 
a vérbőséget. Igaz, hogy ellenőrző betekintés czéljából a dugót el kell 
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-távolitani s esetleg a műveletet újból megejteni, de ~ m~vel~t ~ega~~~z
tása bizonyos előnyökkel jár, a mint azt Bier és Nenadov1 ~s is b1zonyitJak. 
A szivás hatását maga a beteg, majdnem kivét~l :i;iélkül mmte~y, az altes~
ből a gyomorfelé huzódó kellemetlen érzést Jelzi, mely a sz1vas fokozo
dásával valóságos fájdalommá fejlődhetik. E tünet a szívás félbeszak!tá~ával 
elmulik s bennünket a művelet igen kiméletes eszközlésére md1tott. 
Rohamos és erős szivattyúzásnál könnyen áll be a_hüvelye~ rész kiedén~
lése is, vérzés, mely ha olykor nem árt, de nem is hasz_nal s az eredme
nyeket legalább is késlelteti. Ezekre való tekintettel csa~is enyhe, de ~n~ál 
tovább tartó szívási módszerre szoritkoztunk s azt lehetoleg hosszabb idore 
kinyujtottuk. Az említett nehézségeken a manome~er becsatolás_a sem seg~t 
és bármennyire kivánatos volna a légritkitás fokanak po?tos i~merete, es 
meghatározása, e kivánságnak csakis kellőleg felszerelt es seged~zemely
zettel bővelkedő intézetben nem pedig a gyakorlatban tehetm eleget, 
utóbbiban a complicált mű~zer már elhelyezésével akad~lyt _g?.~dit elé. 
Ha különben a beteg érzékenységét kellőleg figyelemben reszesitJ.~k! ma9a 
a sz1vas1 művelet időtartamának megállapítása hamar elsaJat1thato; 
kezdjük 5- 15 perczczel és idült folyall1:ato_knál ~~tr~n f_él~~áig is terj~szt
hetjük ki. A szívás után a hüvelyt steril vizzel k1obhtem aJanlatos; utanna 
pedig hagyjuk a beteget tetszése szeri.Dt pihenni. , . , 

Eseteinket kórcsoportokba foglalva, volt mehbelhartya es gyurma
lob 22; járulékok daganatja és n:éhki~rt-lob . 3~ ~ezen egyes .cso~ortok 
:alfajait összefoglaltuk,, mert szétva~asztasuk ~~k~i .. sz.emI?.o:itb_?l k1 ne~ 
vihető) ; medenczehashartya gyu ladas 10; mehkorulotti kotos~ovetl~_b 7, 
hószámrenclellenesség, méhelhajlás és sipolymenetek a hason es. a huvely
ben 7 · összesen tehát 77 eset. Az első csoport betegeinek panaszai, az altest 
teltsége, nehéz érzet a méhben, gyakori ~er~~fá~ás, ,elhu~ód?t~ bő fájda
lemtól kisért hószám, végre a nagyobb mervu kifolyas elegge ism~retesek. 
Midőn ezeket a Bier-féle elbánásban részesítjük, első szembetűnő Jelenség, 
a válladék jellegének módosulása. , , , 

Néha már az 5- 6-dik művelet után a gennyes nyulos valladek 
inkább savóssá, üvegszerüvé változik át. . . . 

Be kell ismernem, hogy eleinte éppen az endom~tnt1s esetei~en~ 
kifekélyesedett portióknál eredményeink rosszak voltak. ,Vissza kellett te~~I 
a sebek helyi, sebészeti kezeléséhez s örömünkre szolgalt, hogy ezen elJa· 
rás legujabban P/annenstiel által hasonló elbírálásban részesült. 

Ha a megvastagodott, számos Naboth-féle tüszővel ell~tott, esetl~g 
kifekélyesedett portiót scarificatio ál~al kisebbedés~e ~~~tuk es az er7os10 
behárulását elértük, mire ismét az mtermenstruahs 1~os~akot hasznaltuk 
fel akkor a többi visszafejlődési tünet nemsokára be IS allott. , . 

' Gyógyultnak csak azon esetet tekintettünk, a hol nemc~ak a valadek 
megszűnt hanem a hószám rendes időben és lefolyással Jelentkezett, a 
fájdalmak elmaradtak és a bimanualis vizsgálat _a méh. rendes nagysá9á~ 
és mínden irányban való mozgathatóságát dentette k1. A beteg egyem 
-érzését, panaszainak megszüntetését nem vettük :figyelem_b~; , 

Ilyen bírálat alapján az első. kórcsopo~t ~1. esete1bol ?yogy~.lt _ 10, 
javult 3 és nem gyógyult 9; utóbbiakhoz szamitJuk a kezeles elso ide-
jéből való négy fekélyes esetet.. . . . . , , , . , 

Az adnextumorok és salpmg1tisek Jelentekeny reszet kepezik kor-
anyagunknak. Eseteink kiválasztásánál csak arra voltunk tekintettel, hogy 
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heveny, é~ lázas mozgalmat mutató beteget nem soroztunk be; így ujjnyi
vastagsag~. , kanyaro~o.tt, ~öbös ér~ékeny t_uba-kötegtől egész az ökölnyi 
mekkorasagu genyzsak1g mmden faJta ebbeli betegséggel találkoztunk. 

Ha valamikor, úgy ezen kórfolyamatok képesek a kezelő orvos türel
m~t k.in:ieriten~. pedig . az elérendő eredmény tekintetéből kell, hogy ez 
mii;tdve~~g .tar~os marad.Jon. Erre tanitanak azon esetek, melyeknél ope
rati v elJarast Javasoltunk s ennek megtagadása után, kisérletképpen alkal -
maztuk a Bier-féle elbánást. 

Ilyen tanulságos eset egy 19 éves, chloroanaimikus steril nőé · ki 
férjhez menetele után megbetegedvén, bő hüvelyválladék, 'elhuzódott :en
detl~n, _gör?sös , hószá~ról és altesti érzékenységről panaszkodik. A porti ón 
tallerny1 k1fekelyesedes, a méh kétszer akkora, a tubák hüvelykujjnyi 
hu~kaszer~, ~rzé~eny kötegek. A portis errosiójának meggyógyitása scarifi
catw, edzes es vwformgaze kötésre bekövetkezvén, naponkint 9-10 perczig 
alkalmazzuk a szívást. 

Már a 10-dik művelet után a kifolyás kevesebb, üvegszerű· a reá. 
következő hószám öt napig tart, görcsmentes. Hat heti kezelés 'után a, 

tu?ák .. irói: .vastagságú kötegeknek t~pinthatók s nem érzékenyek. A beteg 
meg ?~ .het1g ~olt kezelés alatt, miközben egész külleme megváltozott, 
arc~klfeJ ezése v1~á~ab~, megelégedett. Két hónappal később avval jelent
kezik, hogy haviba.ia kimaradt, mire a megejtett vizsgálat 6-8 heti ter
hességet eredményezett. 

. Ezen sorozat betegeinek egyik főpanasza, a munkaképtelenség, mely 
miatt rendszerint az operatiótól sem l'iadnak vissza. 

Jellegzetes az ilyenre egy dohánygyári munkásnő, ki háromszor ren
desen szült, negyedik gyermekágya lázas, hosszantartó volt, azóta folyton 
b~te?eskedik és munka~éptelen, miért osztályomra jelentkezett. A rosszul 
taplalt, nagyon elgyengitett nőnél a vizsgálat kiderítette, hogy hátrahajlott 
megnagyobbodott méhe rögzített, mellette két, igen érzékeny ökölnyi 
daganat; a méhürből gennyes bő kifolyás, régi rosszul behegedt gátrepedés. 
Miután a beteg általános állapotát javítottuk volt, radikalis műtéttel kínál
tuk meg, tekintettel éppen munkaképességének gyorsabb visszaszerzé
sére, mit visszautasított s mint javult beteg tá.vozott. Azonban rövid időre 
mint járóbeteg jelentkezett s most kísérletképpen besoroztuk a Bier-féle 
kezeléses betegeink közé. Ez esetünk nem várt eredményhez juttatott. Az 
első hetekben nála csak a váladék csökkenését és hószám rendes beálltát 
észleltük. 

.. Tiz~~h~ro~. heti .keze.l~~ után. észleljük, hogy a tubáris zsákok jó· 
huv.elykUJJny1 kotegekke feJlodtek vissza s a méh esetról-esetre mozgat
hatobb. A beteg az utolsó hetekben munkába állt s mint mondja «hála
datosságból» jelentkezett az ellenőrző szemlére, mert egészségesnek vallja 
magát. 

A Bier-féle elbánás egy különleges tulajdonságára, annak diagnostikai 
czélra való felhasználására vezetett egy 26 éves steril nő esete; kinél 
rendes nagyságú méhe mellett, kétoldalt adnextumort találtunk. Főpanasza. 
nagy érzékenység az altestben. 

Négyheti kezelés után az éi·zékenység megszűnt, mi mellett az egyik 
daganat növekedését, a másiknak zsugorodását észleljük; végre a nagyobb 
daganatot petefészektömlőnek diagnostizáltuk ; a mit a végzett lapa1·otomia 
be is bizonyitott. (Baloldali kistömlősen el változott petefészekdaganat.} 
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A jobb zsugorodott tubában lefolyt méhenkivüli terhesség maradványai 
voltak jelen. 

. Eredmény tekintetében 31 eset közül volt: gyógyult 16, javult 8, 
ki nem elégítő eredménynyel járt. 7. 

A méh és petefészek hashártya lobos bántalmai kezelése még ked
vezőbb sikert mutatott fel. 

Alapja a bajnak az esetek legnagyobb számában a bár mindannyiszor 
nem .gyógyult 21 = 27·27 % ; vagyis, hogy eljárásunk sikeres volt 72-73 %-ban, 
a mit legalább is igen kielégítő eredménynek lehet mondani. 

, " ~nnek alapJán, pe~ig sz.abad következtetni, hogy a Bier-féle pangási 
verbosegben a nogyogyaszat is olyan gyógyhatánynyal rendelkezik, mely 
a felsorolt kórcsoportok helyesen kiválasztott eseteiben sikert biztosit. 

~ szervek. bizonyos fokú retrograd szöveti elváltozásainál gyógyulási 
eredmeny csakis radikális uton, tehát műtét által lesz elérhető ; ekkor is a 
pangási vérbőséggel való elbánásnak egy a folyamatot kedvezően befolyá
soló, úgyszólván előkészitő szerep juthat. 

Mint az elbánás nagy előnyét fel kell emlitenem, hogy sem terj e
delmes előkészitést, sem költséges és nehezen kezelhető műszeri beren
dezést ne_m igényel s - a mi a betegre nézve elég fontos - járó betegen 
foganatositható. A dolog természeténél fogva az eredmény gyorsabb és 
tartósabban elé1·hető, ha a beteg nyugalomba helyezése kivihető. Nem 
kisebb előnye a gyakorlatra · nézve az, hogy az eljárást a nem szakorvos 
is kiviheti, mig therapeutikai szempontból különösen figyelemreméltó az 
a körülmény, hogy mellette a többi és bevált segédgyógymódok bátran 
igénybe vehetők. 

Eze~kel szemben bátor volnék arra különösen figyelmeztetni, hogy a 
kedvező Javulási tünetek fellépte még korántsen gyógyulást jelent és hogy 
ovatos kezelés melletti ernyedetlen kitartás nélkül csak áleredményre jut
hatni, a mi a gyors visszaeséssel azonos. 

Te~jes tudatában vagyok annak, hogy a nagyobb számú és jellegzetes 
kóresetemken tett megfigyelésünk által a Bier-féle kezelés jelentőségét a 
nőgyógyászatban, sem nem merítettük, sem pedig kisérletezésünk által 
elbánási módszert nem domboritottuk ki; de az elért eredmények arra 
ösztönöznek, hogy az elbánás további kiművelődését, alkalmazását a tisz
telt szakosztály figyelmébe ajánljuk, mint olyant, mely a reáforditott 
munkát, fáradságot és időt megérdemeli. 

30. 

A MÉHMYOMA GYÓGYITÁSÁRÓL.* 

- KIVONAT. -

Dr. VELITS DEzső. 

Amig az ovariotomia indicatiói szoros határok között mozognak, 
addig a myomás méh gyógyítása terén korlátlan subjectivitás uralkodik. 

* Megjelent a •Budapesti Orvosi Ujság• 1907. évi 36. szám ának mellékletében; 
a 1Szülés;i:et és Nőgyógyászat» 3. szám ában. 

Vándorgyűlés munkálatai. 11 
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A már határokat sem ismerő radicalismussal szemben 15 évi tapasztala
taival igyekszik megjelölni a myomások érdekeit szem elől nem tévesztő 
közép utat. 

116 myomás betege közül a palliativ kezelésben részesítettek, vala
mint a conservativ hüvelyi műtéteknek alávetettek mindannyia (103) meg
gyógyult, a hasüreg megnyitásával történt, részben conservativ (13), részben 
-radicalis (9) műtétre ugyan négy halálozás esett, (a melyek közül kettő 
még az extraperitonealis csonkkezelés rerájából származik, másik kettő 
pedig felette sulyos viszonyok közt operáltakra vonatkozik) az összes morta
litás csak 3·44% volt. 

A ritkaságként emlegetett portio vaginalis myoma öt esetben került 
műtét alá, 38 submucosus myoma eltávolítása közben az ú. n. inversio 
uteri onkogenetika esete is előfordult. 

Hogy mennyire szigoru indicatiók alapján történtek a laparotomiás 
myom-operátiók, legjobban jellemzi az a körülmény, hogy azok közül 
kilencz esetben peritonitikus tünetekkel járó myomák miatt történt a 
beavatkozás. Ezek között megint a hat, felerészben megcsavarodott kocsányu 
subserosus myoma kiirtása körül szerzett tapasztalatok arra tanítanak, 
hogy a myomák ú. n. jóindulatu elfajulásai táplálkozási zavarok követ
kezményei s hogy a kocsányos myomák, még ha tüneteket sem okoznak, 
a csavarodás veszélye miatt eltávolítandók. 

Több, részben ritkább indicatiók alapján, részben elhelyezésük miatt 
(retrovesicalis, cervicalis) nehéz viszonyok közt végzett hysteromyomotomia 
eset tüzetes leírása közben megbeszélés tárgyát képezi a laparotomiák 
kapcsolatában néha fellépni szokott, elvérzést okozó peptikus gyomor
duodenum fekélyképződés, valamint a thrombophlebitis kóroktana, mint a 
mely folyamatok legtöbbször septikus éreltömülésre, avagy a daganatban 
székelő szétesési elváltozásokra vihetők vissza. 

A palliativ vérzés-csillapító eljárások közül, Olshausennel teljes 
-egyetértésben sikra száll a curette érdekében, a minek alkalmazásával 
szemben az irodalomban nyilvánuló el nem fogadható, de megtévesztésre 
alkalmas érvelést nyomról-nyomra követve leálczázza. 

Egy, a castratio után nyomtalanul felszívódott myoma-eset kapcsán fel
sorol még három esetet, a melyekben a climacteriumban és még két esetet, a 
melyekben a puerperiumban a myomának spontán gyógyulása követke
zett be (9·3 7 % ). 

Végre a myomának ú. n. rosszindulatu elfajulásával foglalkozik. a 
myomának carcinomával való társulását csak három esetben (2·5 % ), 
sarcomás elfajulását egy esetben (0·86 % ) észlelte, az utóbbinak tüzetes 
ismertetése után az előadás resumejét foglalja össze, e szerint: 

A myoma telj esen jóindulatu daganat, a melynek ezen felül még 
megvan a hajlama, hogy a méh élettani működéseivel együtt kisebbedj ék, 
sőt teljesen fel is szivódjék. . 

Carcinomával való társulása csak esetleges s úgy ez, valammt sarco
más elfajulása is felette gyéren fordul elő. 

Ezekhez képest pedig a myomával szemben nem is mindig az a fel
adatunk, hogy a nőket myomás méhüktől megfoszszuk, hanem hogy a 
fenforgó pathologikus és physiologikus állapotok kellő mé1·legelésével, 
lehetőleg a conservatismus határai közt, betegeinket bajuktól megszaba
dítsuk. 
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31. 

RENDES HEIXEN TAPADÓ LEPÉNY IDÖELÖTTI LEVÁLÁSA. 

- KIVONAT. -

Dr. LIMBACHER REzsö. 

Életnagyságu képekkel illustrált előadást tart, rámutatva ezen rend
ellenesség veszedelmére azon véleményének ad kifejezést, hogy a szülé
szeti irodalomban nem méltatják kellő :figyelemre e veszedelmes compli
catiót. Vázolva. a korai lepényleválás kóroktanának történetét, kifejti az 
újabb véleményeket s kimutatja, hogy a syphilist majdnem teljesen számon 
kívül hagyják ezen rendellenesség retiologiájában. E hiányra utalva :figyel
meztet, hogy a kórokozó momentumok kutatásában ezentul nem szabad 
:figyelmen kívül hagyni a luesnek a placentáris edényrendszerre gyakorolt 
deletar hatását. A symptomák és kórlefolyás bővebb fejtegetése után a 
kórjóslatban azon örvendetes tényt constatálja, hogy -- hála a radicali
sabb beavatkozás térhóditásának - a prognosis úgy az anyára, mint a 
magzatra az utóbbi években javul s a therapeutikus eszközök tökéletesíté
sével a korai lepényleválás catastrophaszerü complicatiója veszedelmessé
géből veszíteni fog. Ugyanis a régebbi statisztikák anyai mortalitásának 
százaléka 50·9-ről 14·7-re szállott le, a magzatoké pedig 94·4-ről 46·1-re. 

A korai lepényleválás typikus tüneteit felsorolva a therapeutikus 
beavatkozásokat tárgyalja s kiemeli, hogy a korai lepényleválásnak 
nincsenek meg azon precisirozott gyógyitóeszközei, mint pl. a placenta 
prreviának. 

32. 

A OSEOSNYUJTVÁNY-MŰTÉTEK lNDIOATIÓIRÓL, KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ INTRACRANIALIS OOMPLICATIÓKRA. 

- KIVONAT. -

Dr. FLEISCHMANN LÁSZLÓ. 

Az otochirurgia gyors fejlődése folytán a csecsnyújtványmiitétek 
indicatiói tekintetében egységes álláspont ma még nincs; a legmakacsabb 
conservativismustól a legmerészebb radicalismusig minden álláspontnak 
van képviselője. A budapesti egyetemi fülgyógyászati tanszéken, illetőleg 
annak beteganyagát képező Szent Rókus-kórházi fülbetegosztályon a typikus 
műtéteket a következő indicatiók alapján végezzük. 

a) A Wilde-féle metszést : 
1. Otitis externához társuló periostitisnél ; 
2. a csecsnyujtványmirigyek elgenyedésénél; 
3. csecsemőknek antrum-empyemájánál. 
b) A csecsnyújtvány egyszerű felvésését Schwartze szerint mindazon 

heveny genyes középfülgyuladásoknál, melyek kapcsán a következő tünet
csoportok valamelyike jelentkezik: 

11* 
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1. periostitis a csecsnyujtványon; 
2. külső hangvezeték hátsó-felső falának besüppedése; 
3. nyomásérzékenység, kisugárzó főfájások és mérsékelt láz, melyek 

conservativ kezelésre nem szünnek; 
4. intracranialis complicatio tünetei: magas láz, hidegrázás, szédülés, 

hányás; 
5. a labyrinth kezdődő megbetegedésének jelei: szédülés, hányás, 

nystagmus, süketség ; 
6. profus folyás, mely hat hét alatt megfelelő kezelésre nem csökken. 
e) A radicalis műtétet oly idült genyes középfülgyuladásoknál, melyek 

kapcsán következő tünetcsoportok valamelyike jelentkezik: 
1. a csecsnyújtvány periostitise; 
2. süppedés vagy sipoly a külső hangvezeték hátsó felső falán; 
3. nyomás- és kopogtatási érzékenység a csecsnyújtványon; spontán 

fájdalom és kisugárzó_ főfájások; 
4. facialis bénulás; 
5. intracranialis complicatio tünetei: láz, hidegrázás, tartós főfájás, 

szédülés, hányás, agynyomási tünetek ; 
6. a labyrinth megbetegedésének jelei, ú. m. szédülés, hányinger, 

nystagmus, süketség; 
7. cholesteatoma; 
8. olyan complicált chronikus otitisek, melyeknél hosszabb időn a 

conservativ kezelés vagy a hallócsontocskák eltávolitása eredménytelen 
.maradt. 

33. 

A BLENORRHOEA CONJUNCTIVJE NEONATORUM 
GYÓGYKEZELÉSÉRŐL. 

- KIVONAT. -

Dr. BÉLA PÁL. 

A budapesti állami gyermekmenhely szemosztályán általa gyakorolt 
gyógykezelés igen kedvező eredményéről referál, kiterjeszkedve azon óv
i!ltézke_désekre, m!)lyek prophylactice már a szülés alkalmával eszközlendők: 
Es odaconcludál, hogy szülés után a fej, arcz, szemhéjak és szemhéjszélek 
gondosan megtisztitassanak, ezek után a conjunctivák erős sugárban bő 
undinából physiologikus konyhasóoldattal kimosassanak. A beállott gyula
dásnál első sorban a geny gondos eltávolítása a főczél, mely a cornea hám
jának igen nagy jelentőségü kimélése czéljából ugyancsak erős vízsugárral, 
physiologikus konyhasóoldattal történik. Az álhártyák leválása, a cornea 
infiltratumának feltisztitására meleg borogatásokat alkalmaz. Helyi keze
lésre souverain szernek az argent. nitricumot tartja, melyet azonban min
dig csak 1 %-os oldatban használ. 
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34. 

SULYOS SZEMSÉRÜLÉSEKRŐL. 

- KIVONAT. -

Dr. LIPPAY SÁNDOR. 

Vázolja általában a szemsérüléseknek fontosságát az egyén munka
képességével kapcsolatban. Bemutatja a pozsonyi állami kórházban az 
utolsó kilencz év alatt ápolt sulyos szemsérülések statisztikáját. 5653 be
tegre esett 279, tehát 4·9 % . Kimutatást közöl részletesen a sérülések egyes 
gyakoribb és sulyosabb csoportjainál. Kimutatja, hogy főképpen a föld
mívesek s iparosok szenvednek e tekintetben a legtöbbet. Nagy szerep jut 
a gondatlanságnak is, főképp gyermekeknél. Hangoztatja e tekintetben a 
védekezés fontosságát a munkaszinhelyén s a kártalanítás méltányosságát. 
Ezt részben megoldja az uj törvény, mely az ipari, gyári stb. alkalmazot
tak kötelező baleset biztosításáról szól. E tekintetben a szemorvosokra uj 
feladat fog várni, t. i. a látásromlás következtében szenvedett munkaképes
ség- és keresetképességbeli veszteségnek százalékszerü pontos megállapítása. 
Mivel e tekintetben egyes szerzők különböző eredményre jutnak, némelyik 
nagyon magas, másik tulságos alacsony számot állapít meg, ajánlja hogy 
igyekezzünk e tekintetben megegyezésre jutni, illetőleg hogy közepes mér
tékféle becslése alakuljon ki az egyes látási fokozatoknak. 

35. 

A FIATALKORI VAKSÁG OKAI ÉS ELHÁRITÁSA. * 
- KIVONAT. -

Dr. LEITNER VILMOS. 

Szerző nehány statisztikai adattal igazolja, hogy Magyarország úgy a 
vakok relatív számát, mint azok ellátását és oktatását illetőleg, mögötte 
áll a nyugati kulturállamoknak. Igen nagy számmal szerepelnek hazánkban 
azon vakok, a kiknek szembaja gyógyítható s így vakságuk elhárítható lett 
volna. Részletesen foglalkozik az egyes vakságot előidézhető bántalmakkal, 
s kimutatja, hogy megfelelő közegészségügyi és szocziális intézkedésekkel 
a fiatalkori vakság túlnyomó része elháritható lenne. 

* Megjelent az «Orvosi Hetilap" 1907. évi 3. számában. 
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36. 

A BURGONYÁS KENYÉR ELBIRÁLÁSA.* 
- KIVONAT. -

BALLÓ MÁTYÁS-tó!. Ismerteti: RözsÉNYI IVÁN. 

A közegészség szempontjából a burgonyával készült kenyér, feltéve 
hogy romlatlan burgonyapépből és hamisítatlan lisztből készült, kifogásr~ 
okot, nem ad. A székesfőv.~r~s t?rv~nyh~tósága által m,egalkotott sütőipari 
~z~balyrendelet 30: .~-ban tortent m~ezke~e~: ~ogy a ~enyer elárusitó helyeken 
1~asb~,n l~gy~n kitun~etv~ a kenye~ mmosege, t. i. burgonyás vagy tiszta 
h.szt~?l keszult- ~ az a~usitott kenyer. Ezen rendeletnek érvényt csak most 
sikerult szei·ezm, a midőn a székesfővárosi vegyészeti és élelmiszer vizs
gáló intézetben sikerült a burgonya mennyiségének megállapítására mód
szert felkutatni. 

A hatósági sütőkemenczék felállítása érdekében a fenti intézetben 
végzett sütési kísérletek alkalmával megállapítandó volt a burgonyás 
kenyér tápértéke, továbbá a pékmesterek azon állitására is felelni kellett 
hogy 40 % ·nál több burgonyát a kenyérbe dagasztani nem lehet. ' 

A kísérletekből' kitünt, hogy úgy 4-es valamint 7-es számu buzaliszt 
100 s. r.-e egészen 200 s. r.-ig lehet burgonyapépet a kenyérbe adni· sőt 
burgonyaliszt alakjában 320 s. r.-t is. ' 
. Táplál~ozás s~em~ontjából igen lényeges a kenyér nedvessége, tehát 

v~ztartalma es a mtrogen tartalmu anyagok mennyisége. A kisérletekből 
la~~ató, ~ogy ma~asabb ~urgonya t~rtalom emeli a kenyér viztartalmát és 
csokkenti a kenyer protem tartalmat, oly annyira, hogy 100 s. r. liszt és 
200 s. r. burgonyával készült kenyér protein tartalma az eredeti burgonya
mentes kenyérhez képest annak 2/s-ra csökkent. 

A ~urgonyás kenyér, ha az burgonyamentes gyanánt árusittatik az 
1.~95 .. évi XLVI. t.·cz. végrehajtásában kibocsájtott 1896. évi 38.286. sz. 
f?ldmm. rendelet 5. §. d) és e) pontjába ütközik, de csak akkor ha a tiszta 
lisztből készült kenyér árán és czimén árusittatott és ha 'a burgonya 
makroskopice megállapitható nem volt. 
. Ha „azonban a burgonyás kenyér mint ilyen és megfelelően olcsóbb 
aron kerul forgalomba, sem ezen, sem a fővárosi szabályrendeletbe nem 
ütközik. 

A burgonyás kenyér árát az üzemi (regie) költségen kivül a liszt és 
bu~go~ya állapitja meg. Az üzemi kiadások pedig meglehetősen egyformák 
akar tiszta vagy burgonyás kenyér készül. Relative a burgonya tartalom 
emelkedésével ára csökken, a kísérletek szerint egészen 32·9 °Jo' -al. 

Ebből látható, hogy a burgonyás kenyér relativ érték- és árcsökkenés 
egyenes arányban áll a tápláló él'tékkel. 

Ezért ~ régi fővár~si sütőipari szabályzatban megállapított 25 % bur
gonya (vagyis 100 s. r. liszt 25 s. r. burgonya) olyan, melynél árcsökkenés 
nem volna kötelező, 25 % -nál több burgonyánál 10 % árleszállitásnak van 
helye és 100 s. r. lisztre 50 s. r.-nél több burgonyát használni nem volna 
szabad. 

* Megjelent a «Közegészség» 1907. évfolyamában. 
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37. 

A RÉSZEGSÉG TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSI SZEMPONTBÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. FIALOWSKI BÉLA. 

A részegség sok bűncselekmény kutforrása. Leginkább a testi épség 
ellen irányult bűncselekmények alapja a részegség, azonban a részegeknek 
befolyásolhatósága folytán egyéb bűncselekmény kutforrása is a részegség, 
másrészt részegeken és részeges segélyével is követnek el bűncselekmé
nyeket. Annyi tény, hogy legtöbb büntettes részegséggel védekezik s ezen 
védekezés rendszerint igazságon alapul, mert főleg a testi épség ellen el
követett bűncselekmények nagyrésze a korcsmában vagy a körül vitetik 
véghez a szesz hatása alatt. 

Ezen csodálkozni nem lehet, mert a?í alkohol valóban méreg és pedig 
ideg méreg, a mennyiben az alkohol bekebelezésének első és legszembeötlőbb 
eredményeként a psychikus működés változik meg, nevezetesen az agynak 
legmagasabb működése a gondolkodás, a kritika, a logika a szesz behatá
sára lényegesen megváltozik, sőt felfüggesztetik azáltal, hogy az agynak 
biráló, fontolgatóképessége, azaz azon működése az agynak, melyet gátló 
működésnek hívunk megszűnik s ennek következtében az ingerekre a 
visszahatás közvetlen, semmi által nem korlátolt, amiért is a reflexibilitás 
fokozott, az ingert közvetlenül tett követi, minden megfontolás, latolga-
tás nélkül. 

Mindezek szerint az agy működése az alkohol behatása folytán meg 
van zavarva, sőt ezen elmezavar oly fokuvá is válhat, hogy hallucziná
cziókkal, viziókkal és egyéb káprázatokkal is járhat. 

Tehát a részegség szeszmérgezésen alapuló elmezavar. 
A részegség létrejöttére befoly a szeszt ivó egyén kora, testi szerve

zete, az ital mennyisége, a gyomor teli vagy üres volta, az ivás gyorsa
sága, szabadban vagy zárt helyiségben, hidegben vagy melegben, hidegen 
vagy melegen fogyasztatik-e a szeszes ital, döntő az is, hogy szokott-e 
egyáltalán szeszes italt inni az egyén és végül a szeszes itallal szemben 
is létezik egy bizonyos foku idiosynkrasia. 

Mindezen körülmény összehatása esetén beáll a részegség, melynek 
több foka van. 

A legkifejezettebb részegség, a tökrészegség, a teljes alkohol narko-
sisban az egyének önmagokkal tehetetlenek s ennélfogva agresszive fel 
sem léphetnek. 

A tökrészegségi szakot megelőzi rendszerint egy motorikus szak s ez 
rövid vagy hosszabb tartamu a szerint, hogy szokott-e az egyén alkohol 
tartalmu italokkal egyáltalán élni vagy nem. Alkoholos italokhoz «hozzá 
szokottak»-nál ezen mozgalmi szak hosszantartóbb, mert <1többet birnak eh. 
Ezen motorikus szak alatt közveszélyesek az egyének. Ekkor járnak, kel
nek beszélgetnek, hangulatuk variabilis, hol sirnak, hol nevetnek, barát
koz~ak, összetüznek, hazamennek, lefeküsznek s elalusznak s felébredve 
viselt dolgaikra vagy nagyon hiányosan vagy sehogy sem emlékeznek vissza. 
Ezen nem emlékezés jele az öntudatlanságnak. 
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A szakértő dolga az öntudatlanság szakszerű megállapítása és ki
mutatása. 

A részegségről a büntetőtörvénykönyv külön nem szól, hanem annak 
jogi megbirálása körül a büntetőtörvénykönyv 76. §. jő alkalmazásba. 
A részegséget a birák maguk állapítják meg arra való hivatkozással, hogy 
ez nem elmekór folytán beállott öntudatlanság. 

Ez nem helyes, mert a részegség tényleg elmezavar s ennek meg
itllapitása annál nehezebb, meri muló elmezavar. 

Tényleg azt látjuk, hogy a részegség megállapítása czéljából a szak
értő mind gyakrabban vétetik igénybe. 

Legtöbbször főtárgyaláson hevenyészve kell elbirálnunk a részegséget, 
a mi nem helyes, ezért rendszeres megfigyelés és az eset tanulmányo
zása alapján kellene csak megállapitani a részegséget. 

A részegség megállapításánál fontos az illető testi szervezetét meg
vizsgálni, vannak•e rajta idült alkoholismusra valló tünetek, koponyasérü
lések, epilepsia jelei. Fontos az ital mennyisége és minősége. Az egyén 
magatartásáról, a beszélőképességéről, járásáról, a tanuk vallomásából me
rítjük az adatokat. Lényeges, hogy volt-e ok a tett elkövetésére, miképpen 
viselkedett a tett elkövetése után, tovább erőszakoskodott-e, elaludt-e rög
tön s felébre tive visszaemlékezett-e viselt dolgaira .. 

A vissza nem emlékezést, az amnesia színlelni is szokták. A színle
lés következetes kivitele nehéz, a színlelt amnesia vagy csak magára a 
tettre szorítkozik vagy pedig a színlelő folyton tágítja határait. 

Mindezek szerint a részegség megállapítása nehéz, komoly feladat s 
csakis szakszerű vizsgálat alapján lehetséges. 

Az itélkezésnél, főleg kisebb ügyekben, a részegség enyhitő körülmény
nek vétetik s az által a részeges bűntettes előnyben van a nem részeg felett. 

A szakszerűen megállapított és amnesiával járó részegségnél felmen
tik az egyéneket, minden további következmény nélkül. Kivételesen ily eset
ben is elitélik az egyént, de enyhébben. Rendszerint azonban az amnesiós 
állapotig fokozott részegség esetén a bűntettes, mint közveszélyes egyén 
tébolydába kerül, a hol az abstinentia folytán állapota javul, meggyógyul 
s ekkor onnét vagy elbocsátják s ez esetben a társadalomba visszakerül 
ujból részegeskedik, néha pedig teljesen egészséges volta daczára a téboly
dában tartják állandóan. 

Leghelytelenebb a teljes felmentés minden következmény nélkül, ez 
által passe par tout-t kap mindenki a részeg állapotában való garázdál
kodásra. 

Épp oly helytelen a részegséget enyhitőül venni , ha már a részegség 
miatt külön nem büntetnek azért, hogy az illető magát tudatosan részeg 
állapotba helyezte, mely állapotában bűncselekmények véghezvitelére ki: 

· válóan hajlamossá tette, úgy legalább enyhítőül nem volna szabad venm 
a részegséget. 

Leghelyesebb volna a részeg büntetteseket külön e czélra szolgáló 
intézetekbe internálni, a hol nemcsak gyógyitatnának, hanem abstinen~iára 
tanitatnának. Ilyen intézetek vannak már Svájczban és az Egyesült-Alla
mokban. 
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38. 

AZ ŐSZÜLÉS OKAIRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. ScHEIN MÓR. 

Az egyes haj- és szőrszál életkora korlátolt, leg~obb eset~e~ 2-4 .~vi~ 
marad meg. Helyébe uj szál lép, mely . ugyan~~bol a pap~llabó~ no k1. 
Így követi egyik haj- illetőleg szőrgenerat10 a mas_1kat. A sz~rm~ ma~·. most, 
hogy az egy- és ugyanabból a papillából kinőtt hat vagy szors.zalak o?szes
sége több vagy kevesebb pigmentet kötött le az idők. folyaman, .~~rabban 
illetőleg későbben áll be az őszülés. Minél több pigmentet kotottek le 
együttvéve az egymást követő haj- illetőleg szőrsz~lak, ann~~ g!o.rsabban 
merül ki a pigment képződése és annál korábban ~ll be az o~zules. 

A haj- és szőrszálak ceteris paribus több pigmentet .. ko~nek le, .ha 
sötétebb szinüek, ha hosszabbra nőnek, ha gyorsa?ban koveti~ egy~ast. 
Ennek megfelelőleg azt találjuk, hogy sötétebb ha;1sz.álak cet~ns pan~us 
korábban őszii.lnek mint a világosak, hosszabb haJ~zalak k~ra?ba~, mm~ 
Iövidebbek és hogy az őszülés annál korábban all be .mmel to?b haJ 
ill etőleg szőrszál-generatio váltotta fel egymást. Ennek _reszletes k1mu~a
tásával foglalkozik dolgozatom, melyre bátor vagyok a tisztelt szakosztaly 
:figyelmét fölhívni. 

39. 

AZ ALKALMAZOTT HYGIENE A BÁNYÁSZAT ÉS 
KOHÁSZATRA. 11-

- KIVONAT· -

Dr. TÓTH IMRE. 

Gróf Apponyi Albert közoktatási minister 11: ~~gyar ?rv~sok és ter· 
mészettudósok pozsonyi vándorgyűlésének megny1to unnepen ekes sz~vak
ban elöirta azt a magasztos hivatást, mely a m~g!a.r orvo~okra . va1;, a 
maayar nemzetet erőssé, egészségessé és munkabuov~ tenm, tovabba a 
magyar orvosok feladata az orvosi és természett~don;ianyoka~. oly f~.k~~n 
mivelni, hogy az a magasztos czél eléressék, . m1szeri~t a .muvelt k"?,-lfold 
€lőtt is positiot foglaljunk el s a komoly munkaval. ha~~nk es ~emz.etun~re 
fényt és elismerést szerezünk. Ezen magasztos czelt tuztem k1 9J5 ev elott, 
mint megoldandó kérdéseket magam elé, 1:1ídőn bá?yaker~leti. főorvossá 
lettem még az 1882. évben s ezen idő alatt elert ered~en7ekro~ sz_amolok .be. 
Főorvosi gondjaimra a m. kir. bányakerület munkas ?s a~tiszti ~zemely
zeténél elért eredmények a következők: 1878-1882 negy evben atlagb~ 
3900 munkásról számolhatok be, kik 5482 esetben betegedtek meg, halal-

* Különálló füzetben jelent meg. 
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eset köztük 80 s betegnap 49.651 volt, százalékban esett egy munkásra, 
1 ·414 betegség, 0·020%o haláleset és 12·68 betegnap. 

1902-1905. években volt átlag 4185 munkás 2410 betegség, 44 halál
eset, 48.264 betegnap, esett egy munkásra 0·575 betegség, 0·010% o halál
eset és 11 ·35 betegnap. 

Megszüntettem a bányászaszályt = anchilostomiasist még 1882. évben, 
megszüntettem az ólommérgezést, kevesbedett az alkoholfogyasztás 1/s -ra, 
jobbultak a lakásviszonyok, a lakosság degenerálása felényire fogyott, a 
munkás erős egészséges munkabiró lett, családja is erős és egészséges s 
így ő maga és családja is kevesebbet betegszik meg, kisebb lesz a nyomor, 
csak sajnos a tuberculosis az, mely jelenleg terjedőben van és ez ellen 
is fel kell venni a komoly küzdelmet. 

Ezen fényes eredményeket állandó czéltudatos munka, sok és terhes 
küzdelmek mellett kelle megvivni; mert a társadalom az intéző körök 
makacs conservatismusa ellen kelle harczra szállani. 

40. 

ORVOSI MAGÁN ISKOLÁINK A XVII- XVIII. SZÁZADBAN. 

- KIVONAT. -

ERNYEY J ó z sEF. 

Az orvos kiképzésnek egyik sajátságos módja: a tanítványoknak 
betegágynál való tanítása, úgy miként a régi sebészorvosok gyakorolták, 
külföldön és nálunk egyaránt divott. Találunk eseteket, hogy az egyetemek 
közvetlen szomszédságában, maguk az egyetemi tanárok neveltek immatriku
lálatlan orvostani hallgatókat, a kik egyetemre később mentek, vagy egy
általán nem isz•promoveáltattak. 

Nálunk tehát az erre vonatkozó hajlamot nem szabad csak az 
egyetemek hiányának betudni, ellenkezőleg annak, hogy a propaideutikus 
tanulmányokat sikerrel lehetett folytatni itt is. Ha végig tekintünk kö 
zépiskoláink rendszerén, hivatalosan ugyan nincs nyoma a természettudo
mányok müvelésének, de valósággal még is volt. Balsarati Vitus János 
orvos, Melanchton tanitványa, meghozta az erre vonatkozó hajlamot, mely 
Szikszai Fabricziusban, Balsarati tanítványában még élénkebben jelent
kezik. 

Apáczai Csere János tanítványa, Köpeczi két év alatt, Késmárki 
Bertramius tanitványa Praitorius (163ü) ugyancsak két év alatt szerezte 
meg a doctorátust, Görgey Pál tanitványa Tatai Kovács György (1670) 
három év alatt szerzett doctorátust stb. A további felsorolt adatok azt iga
zolják, hogy az így nevelt doctorok számot tevő irodalmi működést fej
tettek ki s a hazai természettudományok terén örök nevet szereztek. 

Hazai ásványvizelemzések, metallurgikus kisérletek, botanikai észle
letek füződnek neveikhez. - A tanulmány második része a beszterczebányai 
Akademia Molleriana tanítványainak működését vázolja. 

- - - - - - - - - - - - -~~-- - - - - ~ - - -~---~~--
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41. 

NÉHÁNY ORGANICUS VEGYÜLET MENNYILEGES MEG
HATÁROZÁSA TÉRFOGATOS ELEMZÉS UTJÁN. 

- KIVONAT. -

Dr. Ü RI EN T GYULA . 

Már a Kolozsvártt tartott XXXII-ik vándorgyűlésen részletesen ösmer
tettem azt az eljárást, a melynek segélyével számos organikus vegyület 
enyhe oxydáló ágensek behatására is oxydálhatók, Ezen oxydálhatóság a 
legtöbb vegyületnél quantitativusan folyván le, - az eljárás felhasznál
ható egyes organikus vegyületek értékének meghatározására. A mennyileges 
meghatározás czéljára ilyen alkalmas oxydáló ágens például a ferrichlorid, 
vagy a kaliumpermanganat stb. oldatai. Ferrichloriddal oxydálva a pyra 
midon, ennek egy molekulasúlynyi mennyiségére 94·08 oxygén igényel
tetik, mig az antipyrinre csak 18·4 oxygén szükséges az oxydatio befeje
zésére. Ezen eljárás alkalmasnak mutatkozik a készitmények jósága ellen
őrzésére, esetleg hamisitása fokának bemutatására. 

42. 

AZ EXTRACTUMOK NITROGÉNTARTALMA. 

- KIVONAT. -

Dr. ÜRIENT G YULA. 

Az a hatáskülömbség, mely az alkaloida és az alkaloida tartalmú 
növények, növényi részek és extrnctumok között észlelhető, úgylátszik 
igen nagy szerepe van a növényi részekből az extractumba jutott csekély 
nitrogentartalmu vegyületeknek_, valószinüleg alkoholban oldható úgyneve
zett denaturált fehérjéknek. Erdekes jelenségnek ígérkezik az, hogy e 
fehérjék százalékos nitrogén és alkaloida tartalma között némi összefüggés 
is található. 

43. 

FEJEDELMI ALOHIMISTÁK. 

- KIVONAT. -

Dr. ÜRIENT GYULA . 

A kolozsvári m. kir. F. J. tudomány-egyetem vegytani intézete évek
kel ezelőtt alchimiai eszközök, könyvek, kéziratok birtokába jutott. E tárgyak 
valamikor Brassóból kerültek egyik kolozsvári iparos tulajdonába, a kitől 

--~ -- -- --~-- -- -- -- -- - -
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a vegytani intézet jelenlegi igazgatója, Dr. Fabinyi Rudolf egyetemi tanár 
vette meg az intézet gyűjteménye számára. E gyűjtemény között akadtam 
a nemcsak kulturhistóriai szempontból értékes, hanem nemzettörténeti élet 
fontosabb mozzanatait tartalmazó nagybecsű sorokra is, a melynek czime: 
«Erdély fenséges és hatalmas fejedelmének Bethlen Gábornak eredeti kézi
könyve, a mely főleg a TR. universalisról és a Sendivogiani-féle · mágne
sekről szól, s a mely eredetileg magyar nyelven íródott, németre pedig 
(nem minden haszon nélkül) fordította a fejedelem kamarása Csáki István». 

A német nyelven írott k mű becsét növeli az a körülmény, hogy a 
mű szellemi részének tulajdonosa Erdély egykori fejedelme Bethlen Gábor, 
írója pedig a fejedelem kamarása, a fejedelmi család bizalmasa Csáki 
István gróf. 

A mű Bethlen Gábor fejedelem természettudományi ösmereteire igen 
jellemző, de jellemző II. Mátyás magyar királyra is, - - a kinek a fejede
lem a kéziratot eredetileg szánta. 

Hogy a szerzők chemiai ösmerete, s tudományos színvonala minél 
jobban kidomborodjék, a mű általános kritikáját, s a XVII. század chemiai 
ismereteit tárgyaltam. 

44. 

A HELYBELI ÉRZÉSTELENITÖ SZEREK ÉRTÉKE. 

Dr. B1LASKO GYÖRGY. 

Áldásos hatásuk miatt nagy szerepök van az orvosi gyakorlatban az 
érzéstelenítő szereknek. Áldásos a betegre, a kinek fájdalmát szüntetni 
tudjuk, de meg sokszor áldásos az orvosra is, a kine~ sok esetben ez az 
egyetlen fegyvere az orvosi tekintély megmentésére. Ep ezért az utolsó 
időben igen elszaporodtak az érzéstelenítő szerek, a melyeket két nagy 
csoportra lehet felosztani, ú. m. általános és helybeli hatásuakra. Kísérle
teim csak az utóbbiakra vonatkoznak és tapasztalataim röviden a követ
kezők: 

Kezdetben érzéstelenítésre a cocaint használtuk. Jó érzéstelenítő, de 
sokszor már kis adag is igen súlyos általános tüneteket okoz, úgy hogy 
annak alkalmazása sok orvost elriasztott. Ezért a kísérletek két irányban 
indultak meg; egyrészt igyekeztek a cogain mérgező hatását paralizálni, 
másrészt a cocain pótszereit keresték. Igy jött létre a különböző nevek 
alatt forgalomba hE>zott anresthetica-k egész sora, a melyekkel a kísérlete
ket, csakis fogbetegeken, a dr. Rothman Ármin m. tanár vezetése alatt álló 
általá~os poliklinika fogászati osztályán végeztem. 

Erzéstelenitést három uton érhetünk el: hő-, mechanikus- és vegyi 
hatással. A hőhatásnál a hideg szerepel, a szövetet mintegy megfagyaszt
juk. A mechanikus hatás némelyek szerint az idegrostok felduzzasztása, 
mások szerint az idegre történt nyomás következtében függeszti fel az 
érzést; specifikus érzéstelenítést csak a vegyi szerek okoznak. Ezeknek az 
alkalmazásánál és értéköknek megítélésénél két dolog szükséges, először a 
jó vivőeszköz, így speciell a szájürben egy jól alkalmazható és kifogás
talanul működő fecskendő, másodszor és ez - az érték megítélésénél fon
tos - a control-kisérlet. A kísérletet minél több egyénen kell végezni, 
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mert az érzékenységre sok körülmény van befolyással. Így a nem, kor, 
foglalkozás, a fog boncztani elhelyezése stb. Az érzéstelenítés fokának 
meghatározására négy fokozatot különböztettem meg és pedig rnagyon 
fájt, fájt, kicsit fájt és nem fájt». 

A control-kisérleteket először minden suggestiv eljárás nélkül, majd 
suggestiv eljárással a foghusnak destillált vízzel való beecsetelésével, majd 
destillált víznek a fog körüli szövetekbe való befecskendésével végeztem. 

A minden suggestio és érzéstelenítés nélküli eljárásnál 500 eset közül 
nem fájt 39·2%, kicsit fájt, 28%, e kettő együttvéve 67·2 %-ot ad, vagyis 
az érzéstelenítés nélküli foghuzásoknál az esetek több mint felében a huzás 
fájdalmatlan vagy csak kicsit fáj. 

A suggestiós eljárásnál 100 esetben nem fájt 25, kicsit fájt 39, fájt 3~, 
nagyon fájt 5. Destillált víznek a gingivába való befecskendésénél nem fáJt 
43, kicsit fájt 28, fájt 24, nagyon fájt 5 % . Maga az injectio azonban nagy 
fájdalommal járt. Ha az utóbbi eredményt tudjuk, akkor egyéb anresthetica-k 
értékét könnyen megítélhetjük, mert csak az tekinthető az illető szer ha
tásának a mivel több van a destillált vízzel elért eredményen felül. 

É~zéstelenitő szerek-ből 16-félét próbáltam ki. A befecskendési tech
nika majdnem mindegyiknél ugyanaz. A fog körül kívül-belül a gingivába 
fecskendezzük a szert. A huzással hosszabb·rövidebb ideig várunk. 

Anaesin, ez az acetonsav-trichlorid 1 % -os oldata 1/2-1 grmos ada
gok hypnoticumok. A légzést csökkenti, szívre gyengitőleg hat. 215 eset 
közül fájt 27·44%, kicsit fájt 25·11 % , nem fájt 47·45%. Nagyon nagy 
fájdalom egy esetben sem fordult elő. , , . . 

Cocain-ból 5%-os oldatot hasznaltam befecskendesre. Coca1msmus 
sok esetben lépett fel, miért is csak 50 esetben alkalmaztam, nem fájt 48%, 
kicsit fájt 30%, fájt 20%, nagyon fájt 2%. 

Cocain-suprarenin. A suprarenin edényszükitő hatásánál fogva meg
gátolja, hogy a cocain általános hatá~t fejt.sen ki. A dr. ~ra,iin által elő
állított pastillákban 0·00013 suprarenm boncum, 0·01 cocam es 0·009 natr. 
chloratum van. 100 eset közül nem fájt 53, kicsit fájt 26, fájt 12, nagyon 
fájt 9. Jobb tehát a hatása, mint az 5% -os cocain-oldatnak. Rosszullét 
csak két esetben fordult elő. 

Tropacocain. Ez a cocain mellékalkaloidja, coca-levelekből készül. 
Előállitható a benzoesav és pseudotropeinből. Olcsóbb az atropin és hyoscia
musból készült. 1891 óta ismerik. Dr. Vámossy foglalkozott vele érdem
legesen. Kisérletezésre a tropacocainum hy~rochlor~cu.m ?_ 0/o -os ~~datát 
használtam. és pedig 100 eset közül nem fáJt 51, kws1t faJt 25, faJt 17, 
nagyon fájt 7. Érzéstelenítő hatása tehát kisebb a cocainénál, de veszélytele
nebb, csakhogy nagyon drága. 

Eucain 8. Fehér, 31/2 rész vízben oldódik. A benzoylvinildiaceton
alkanin sósav~s sója. Érzéstelenítő hatása jóval kisebb a cocainénál, azon
kivül erős sejtméreg, befecskendésnél fájdalmat okoz ennek meggátlására 
szolgál a konyhasóoldat. Én a (3 ~ucaint adrenalin- és konyhasóoldattal 
használtam a következő vény szermt: 

Bp. Eucaini (3 0·80 
Solut. natr. chlor. (0·6) 
Aqu. destill. aa 20 0 
Solut. adrenalini XIX. 
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Érzéstelenitő hatása a következő: nem fájt 44, kicsit fájt 27, fájt 20, 
nagyon fájt 9, tehát a destillált vizzel egyenértékű. 

Benesol. Több anaistheticus szer vizes oldatának a keveréke. Van 
benne eucain, cocain, phenol, menthol, eucalyptol és amylnitrit. Érzéste
lenítő hatása kisebb a destillált vizénél, de ennek oka lehet a kisérletezés
nél tulnyomóan előjött érzékeny esetek száma. Az eredmény nem fájt 33, 
kicsit fájt 33, fájt 24, nagyon fájt 10. Kellemetlen utóhatását nem tapasz
taltam. 

Tonocain. Ez tonogen kevererék fJ eucainnal. Richter gyógyszerész 
állította elő . 1 cm 3 phisiologikus konyhasó oldatra esik egy pro mille tono
genből 18, fJ eucainből 2 cgm. A befecskendés után a gingivának nagy
foku elfehéredése mutatkozott. Ennek daczára az eredmény nem a legjobb. 
Nem fájt 45, kicsit fájt 23, fájt 24, nagyon fájt 8. 

Alypin. A benzoyltetramethyldiaminaithylkarbinolnak sósavas sója. 
Tonicus hatása kisebb, mint a cocainé. Halálos adagja kétszerese a cocain
nak. Az alypin-adrenalin 0·2 % oldatának a hatása megfelel 1 % cocain
adrenalin oldat hatásának. A tiszta alypinnel végzett kisérleteknél kis ha
tást értünk el, viszont az alypin-suprarenin kitünő szernek bizonyult. 
Alypinből: nem fájt 45, kicsit fájt 32, fájt 18, nagyon fájt 5. Alypin
suprareninből nem fájt 60, kicsit fájt 26, fájt 13, nagyon fájt 1. Az utóbbi 
tehát a szövetfeszülés által elért érzéstelenitési fokot 30 esettel multa 
felül és így az összes szerek között a legjobbnak bizonyult. 

Novocain A para·amydobenzoyldiathylammoaithanolnak a monochlor
hydratja. Vizes oldatából a szénsavas alkaliák a szabad hasist kicsapják. 
A novocainbasis 61 - 63° C-nál oldódik. Vizben jól oldódik. A novocainum 
nitricum szintén jól oldódik vízben. Dr. Biberfeld szerint hatása a környéki érző 
idegekre olyan, mint a cocainé. 0·25 % -os oldata a legvastagabb idegtörzsre 
is hat 10 perez alatt. Mérgező hatása a cocainénál 10-szer kisebb. Hatá
sát fokozza a suprarenin. Kísérletezésre 2 % -os oldatot használtam. Nem fájt 40, 
kic1:1it fájt 33, fájt 24, nagyon fájt 3. Tehát érzéstelenítő hatása valamivel 
jobb a destillált vizénél. 

Ezeken kívül vannak még kísérleteim egyéb ritkábban alkalmazott 
szerekkel is, melyeket azonban drága pénzen beszerezve nem mehettem 
annyira, hogy azokat nagyobbszámu esetben próbáljam ki s így a etatisztikai 
adataik is megbízhatatlanok s csak neveiket emlitem meg, úgymint : 

Anaimorin, paraisina, Painleis, Dentalicum, Alvohunder Metaaithyl. 
Ezekből a kísérletekből látjuk, hogy a foghuzás nem minden esetben 

Jar fájdalommal, továbbá, hogy a suggestio nem befolyásolja az érzést. 
Viszont a szövetek feszülése az érzésre erős hatással van. Ha ezen hatási 
fokot számokban ki tudja fejezni, akkor ezt a kipróbált szer által elért 
eredményből levonva a maradt szám jelzi az illető szer érzéstelenítő hatá
sának a nagyságát. 

A fájdalmatlan és enyhe fájdalommal járó eseteket egy csoportba vet
tem és ezekből kivontam a fájdalmas esetek összegét. 

Pl. a cocainnál a statisztika a következő: 

nem fájt ____ ·- __ _ 
kicsit fájt __ ____ _ 

fájt - - -- --- - ---- -
nagyon fájt 

48
% } 48 + 30 = 78 l 30 (( 

20 (( } 20 + 2 = 22 -
2 (( 

56 
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a destillált víznél : 56-42= 14o 

n~~ fá~~- - --- --- - !3%} 43 +28=71 l kicsit faJt _ __ ___ _ _s « _ 

fájt ·-- ·- -~-. „„ --- -- ·-· 24 (( } 24 + 5 = 29 
nagyon faJt _ _ _ 5 11 

42 
vagyis a cocain érzéstelenítő értéke 14. 

A fontosabb kipróbált szerek statisztikai adatait könnyebb áttekintés 
végett egy táblázatban foglaltam össze, a mely mutatja a négy érzékeny
ségi fokot s az illető szer értékét. Itt látjuk azt, hogy vannak érzésteleni
iők, a melyek a dest. viz befecskendés által elért feszülési érzéstelenségi 
fokot sem érték el s ezek érték számai előtt minus jelet tettem. 

Kivonva a nagyon 
fájtak és fájtak A szer 

A szer neve Nagyon fájt Fájt Kicsit fájt Nem fájt összege a nem fájtak értéke és ki csit fáj tak 

s z á zal é kokb a n 
összegéből 

Semmi nélkül - - - 1 31·0 28·4 39·2 35·6 
Dest. viz ecsetelés -- 5 31 39 25 28 
Dest. viz befecskendés 5 24 28 43 42 
Anresin - - - - - 27 25·11 47'45 45·12 3·12 
.Cocain -· -- - - 2 20·44 30 48 56 14 
Cocain-suprarenin. _ _ 9 12 26 53 58 16 
Tropacocain - - - 7 17 25 51 52 12 
Eucain fJ.- - - - ·- 9 20 27 44 42 
Benseol -,~ - - ·~· 

10 24 33 33 32 - 10 
Tonocain - · „„ „„ _ _ 8 24 23 45 36 - 6 
Alypin _ - --- -- - 5 18 32 45 54 12 
Alypin-suprarenin ___ 1 13 26 60 72 30 
Novocain - - -- - 3 't4 33 40 46 4 

Az eddigi szerekkel, a mint látjuk, még nem sikerült egy idealis érzés
ielenitőt kapnunk, a mely minden esetben tompítja az érzékenységet, de 
úgy látszik közeledünk hozzá s annál hamarább érjük el, . ~in~l több~~ 
veszszük ki részünket abból a nagy munkából, melynek czelJa nemely faJ
dalmas beavatkozásnál a szenvedéstől megmenteni az emberiséget. 



176 

45. 

A SYPHILIS BAKTERIOLOGIAI KÓRISMÉZÉSE (ÉLŐ ÉS 
FESTETT SPIROCHJETA PALLIDA BEMUTATÁSÁVAL). 

- KIVONAT. -

Dr. PREIS KÁROLY. 

Előadó ismerteti azon, most már általánosan elfogadott módszerét 
melynek segitségével sikerül a spirochreta pallidát gyorsan és biztosan ki~ 
mutatni és így a syphilist klinice kétes esetekben exact bizonyossággal 
megálla pi tani. 

, A spi~ochre~a pa~lida. és a. többi spirochretafajok közti külömbségek 
reszletes feJtegetese utan kiemeli azon eseteket, a hol a spirochreta·vizs
gálat különösen indicáltnak látszik (éppen kezdődő sklerosisok kétes száj. 
beli elváltozások stb). ' 

Végül ismerteti a spirochreta pallidának szövetmetszetekben való ki
mutatását és élőben való vizsgálatát (utóbbit a budapesti Reichert-czég 
által rendelkezésére bocsátott öt ultracondensor segítségével). 

Bemutattatott (két napon át). 
1. Spirochreta pallida felkent készitményen. 
2. Spirochmta refringens felkent készítményen. 
3. Spirochreta pallida a szövetben. 
4. ~pirochreta refringens a szövetben. 
5. lj:lő spirochmta pallida. 
6. Elő spirochreta pallida és refringens vegyest. 
7. Normálisan előforduló élő szájbeli spirochreták. 
8. N ormalis vér ultracondensor alatt. 
9. Colloid ezüstoldatok ultracondensor alatt. 

46. 

A NEMI BETEGSÉGEK GYÓGYITÁSÁRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. AuszTERWEIL LÁSZLÓ. 

Elvi jelentőségű változás készül a syphilis therapiában, mig a kankó 
és szövődményei gyógyítása többé-kevésbbé a régi alapokon történik; a 
mióta sikerült a syphilist egyes majomfajtákba átoltani és a syphilis virus 
állatpassage útján enyhithető, azóta alapos kilátás van antisyphiliticus 
serum nyeréséhez és ezzel való eredményes lues ellenes oltásokhoz. 
A spirochreta pallidanak, a syphilis mindenek szerinti kórokozójának fel· 
fedezése szinte nagyjelentőségü lesz a syphilistherapiában; ugyanis ezek 
után a syphiliskórisme biztos felállitásához nem kell többé várni, mig a 
prima laesiohoz csatlakoznak a secundar tünetek, hanem a prima lmsioból 
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kellő módon vett vakaréknak górcsövi vizsgálata, spirochreta pallida jelen
létének kimutatásával már azonnal megállapítja a syphilis kórisméjét, a 
mi által ugyanis sokkal előbb hozzáfoghatunk a syphilis gyógyításához, a. 
mi így eredményesebb lesz ; különösen több kilátás . van a syphilis kórís
méjének korai felállitásával az eredményes abortiv kurára s bár Neisser
nek szövettani vizsgálatai szerint a spirochreták már nagyon korán hatol
nak a vérerek falába s a vérbe, mégis Finger közölt már egy esetet, a,. . 
hol a prímar lresionak excisioja után már két év telt el és syphilis nem 
mutatkozik. 

Az ujabb syphilisbuvárlat biztató eredményének köszönhető az is , 
hogy a régi higany és jódkali syphilis ellenes therapiájához, a mi az esetek 
nagy számában 2-3-4 év alatt elég jó eredményt mutathatott fel, bár 
voltak esetek, mint a syphilis maligna, idiosynrasia, stb. a hol a higany 
nem volt használható, ujabb gyógyeljárás, mint az atoxylbefecskendezés 
merült fel, a mely eljárásnál jobban gyógyultak a syphilis malignas feké
lyek, továbbá az eddigi therapiának makacsul ellenálló glossitis, mint 
tertiar lueticus tünet s javult a myelitis is. 

A kankó gyógyításánál nélkülözhetetlen a gyakori górcsövi vizsgálat, 
ugyanis csak górcsövi vizsgálattal lehet a kórismét biztosan felállítani és 
külömbséget tenni gonorrhooas folyás és n em gonorrhooas folyás között: a 
kankó gyógyítása az ú. n. postgonorrhooas stadiumban, a mikor már go
nococcus nincs, más szerekkel, t. i. adstringensekkel gyógyítandó ; az . 
idült és a heveny kankó gyógyítása tulajdonképen egyforma, csak előbbi
nél concentraltabb szerek alkalmazandók, infiltratiók jelenlétében vastag 
sondák vagy dilatatorok; hosszabb ideig elhuzódó kankónál a prostata 
mindig megvizsgálandó, mert a prostatitis gyakran fentartója az idült go
norrhooának; a prostatalob ellen leghasználatosabb gyógyeljárások a mas· 
sage és Arzberger meleg vízzel. Egyéni prophylaxis szempontjából legjobb 
eljárás a condomhasználat. A sokak által ajánlott 10-20%-os protargol, 
stb. befecskendezés post coitum nem vezet czélhoz, az infectiót nem gá
tolja meg biztosan, viszont meg a gyakori befecskendezés maga catarrhust 
okozhat, s így az illető azt hiszi gonorrhooája van, vagy, mert befecsken
dezett, nem hiszi, hogy kankója van, infectio esetében sem és ekkor meg 
gyógykezelését elhanyagolja. 

Az ulcus mollenél a virulens fekélyt avirulenssé kell · tenni, a mely 
czélra legjobb az ac. carbol. lignefactummal való betupfolás, vagy pacque
lin, avagy jodtinctura: a bubo Bier-féle eljárással gyógyitandó. 

47. 

TETOVÁLÁS A COSMETIKÁBAN. 

- KIVONAT. -

Dr. W EYNER EMIL. 

Mindazon esetekben, a hol a szempillák vagy szemöldök hegedésbőJ 
hiányzanak, tetoválást ajánlok. A tetoválást olyan ügyesen lehet végezni. 
hogy a tetov már két cm.-nyi távolságból szempillát vagy szemöldököt 
képes markirozni. 

Vándorgyűlés munkálatai. 12 
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48. 

A KORLÁTOLT BESZÁMITÁSRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. AuszTERVEIL LÁSZLÓ. 

Ha a beszámítás kérdésének elbirálásánál tekintetbe vesszük, - úgy, 
a mint az az igazság szerint egyedül lehetsé~es és termész~t~s, - az 
orvos-természettudományi, lélektani, elmekórtam, anthropologia1 alapot! 
elhagyva a régi speculativ-do~~rin~r állás~ontot, a~kor, .ha. c.sak az el;1Iléleti 
szempontot tartjuk szem elot~ es nem . is ve.ssz.uk szam1tasba, a .~mde_n
napi joggyakorlat tapasztalatait, be fogjuk latm, ~ogy a be.szam1tas .ker
dése nem merül ki azon két szempontból, hogy a cselekmeny valakmek 
beszámitható vagy be nem számítható; a beszámithatás és a be nem szá
mithatás egymással nem ellentétes fogalmak, hanem egy fogalomláncz~
latnak kezdő és végpontjai és a közbülső lánczszemeket a korlátolt besza
mitás esetei alkotják; ugyanis beszámíthatóság alatt általában felelőssé 
tételt értünk, de végeredményében ezen felelősség tulajdonképen nem más, 
mint az agynak alkalmazkod?, be~átási képes.?ége a tilo~ és a meg~ngedett 
között; feltételezzük ugyams mmden felnott normahs emberrol, hogy 
különbséget tud tenni, illetőleg az idők folyamán megtanult különbséget 
tenni jó és rossz, tilos és megengedett között és van energiája cselekede
teiben magát e szerint elhatározni, érzék~ vág~ait,_ ösztöneit, é~zelme~t 
tudja fékezni, a tilos és megengedettekh~z v1sz?n~itan~, ~lka~~azm; ~bbo~ 
·következik, hogy egy gyermek kevésbbe beszam1thato, illetoleg kev~sbbe 
felelősségre vonható, mint egy felnőtt, mert egy gyermek . agyának fejlett
lenségénél fogva, ha már tud is különbséget tenni a t.ilos és a szab~d 
között de érzéki vágyait nem tudja még kellően fékezm. vagy ha tudJa 
is má; azokat fékezni, de azok megfékezésében nincs kellő gyakorlata, 
mint pl. midőn egy lopást elkövető 12 éves leányka felelősségre vonása
kor azt felelte: «tudom, hogy nem szabad lopni, de abban a pillanatban 
nem is gondoltam arra1>; egy b~ta ~mber továb.bá ~evé~bbé bes~~mithat~, 
mint egy genialis, egy alco~oltol mamo~·os. kevesbbe, i;rnnt .e~y jOzan.~ .~ot 
az ú. n. egészséges, normahs embereknel 1s a beszám1thatosagnak kulon
böző fokozatai vannak ; a beszámíthatóság nagyon lefokozódik, korlátoltabb 
lesz a szerint, hogy mennyire rabja szenvedélyeinek, ösztöneinek, kisebb 
int;lligentia és ismeretkör, gyenge akarat, ethikai érzésekkel kevés.bbé 
megáldottaknal a beszámith~tó.ság kisebb, sőt to~ább m~nv~, m?n.dhatJuk, 
hogy minden egyes embernel is vannak fokoza~a1 a be.szam1thatosagnak ~z 
ő momentán érzése, állapota, hangulata szermt; ezert helyesen mondja 
Forel, hogy a beszámíthatóság relatív fogalom és a ~orlátolt. ~e~.zámitha
tóság nem más, mint az agynak lefokozott vagy k1 nem feJlodott alkal
mazkodó, belátási képessége a tilos és a megengedett között. 

A beszámithatóságnak csak korlátoltabb mérve van meg az elme
épség és elmebetegség határán levőknél, ide tartozik nagy csoportja a b~n
tevőknek, de leggyakrabban az alcoholismus-, gyengeelméjűség-, hystena-, 
epilepsia, stb.-ben szenvedők. 
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Azok a büntetőtörvénykönyvek, melyek a korlátolt beszámitást fel
vették, mint az olasz és a norvég, az jól bevált. 

A korlátoltan beszámithatókat nem enyhébben kell büntetni, hanem 
az eddigi büntetési rendszertől eltérően, milyenségileg másként, t. i. ezek 
a szokásos letartóztatási intézetekben nem javultak meg, az rájok elretten
tőleg nem hatott, mert nem fogják fel a büntetés czélját, hanem velök 
egyéniségök szerint kell elbánni, őket nevelni, gyógyítani, oktatni stb. kell, 
a mi csak direct ily czélra specialisan berendezett intézetekben, a melyek 
sem nem fogház, sem nem elmegyógyintézeti jellegűek, lehetséges; a. 
gyógyíthatatlanok esetleg egész életükön át ezen specialis intézetekben 
tartandók, még ha jelentéktelen büntettet is követtek el, mert így a tár
sadalom megmenekül az ő újabbi esetleg számos és súlyosabb büntetteitől. 

Ezért tehát a korlátolt beszámítás a magyar Btkv.-be is felveendő és 
a 76. §. újra szövegezendő. 

49. 

UJABB TAPASZTALATOK A RÁKBETEGSÉGEK ATOXYL
CHININES KEZELÉSÉRŐL. 

- KIVONAT. -

Dr. HoLLAENDER HuGÓ és Dr. PÉcsI DÁNIEL. 

Szerzők terjedelmes kazuisztikában számolnak be a rákbetegségek 
gyógyítása terén atoxyllal elért eredményeikről. A kórágynál e tekintetben 
tett tapasztalatokat összefoglalva megállapitható, hogy : 1. Az atoxylnak a 
malignus tumorok (carcinoma, sarcoma) gyógykezelésében tagadhatatlan 
haszna van. Ezen haszon, igaz, esetenkint és egyénenkint meglepően kü
lönbözik úgy, hogy alig lehet az esetek szövettani és klinikai kórismé
szeti adatokból az atoxylkezelés chanceaira következtetni. Ott, a hol az 
a.toxyl kezelés haszonnal jár, elsősorban a helyi és azután az általános 
állapot javulása szokott bekövetkezni. Az áttételek képzésére irányuló ten
dencia az atoxyltól befolyásolatlan marad. A kezelés tartama alatt typikus 
lázas reactiók mutatkoznak, a melyeknek intenzitása a megtámadott szerv 
felszívódási viszonyaitól függ. Az adagolás módját illetőleg említendő, hogy 
a rendes napi mennyiség 0·1 gr. Ez azon dózis, a melyet minden kezelés 
alá kerülő beteg koczkázat nélkül kaphat. Legtöbbször azonban bátran 
megkétszerezhető ez a napi dózis, legegyszerűbben úgy, hogy a beteg na
ponkint 20 % oldatnak 1 kcm.-jét kapja bőr alá; kivételesen (sürgős ese
tekben) még ez a dózis is emelhető olyanformán, hogy a beteg 15 % -os 
vizes atoxyl-oldatból 2 Pravazzal kap naponta. Megfelelő indikáció alapján 
(lues az anamnezisben) az atoxylnak jódkalival kombinált adagolása mu
tatkozott ajánlatosnak. Ilyenkor különböző koncentrációju jódkáli oldatban 
{5-10 gr. jódkáli, 180 gr. viz, 20 gr. glicerin) adták az atoxylt 0·10 gr.-tól 
fokozatosan emelkedve 1 gr.·ig, naponta 3 evőkanállal. 

Toxikologiai szempontból figyelemre méltatandó az atoxyl két alkat
részének: a metaarsenessavnak és az anilinnak külön-külön mérgező ha
tása, a melyek közül, szerzők tapasztalata szerint, az aniliné jut hama-

12* 
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!'ább kifejezésre (idiosynkrázia, bágyadtság, hólyagtenezmus); később áll be 
az arzénintoxikátio, mely gyomor- és hasfájdalmak, hányás és hasmenés 
alakjában jelentkezik. Egy esetben, az atoxyl-mérgezés egy ritka tüneté~: 
melanotikus foltok felléptét észlelték egyik kézfej háti oldalán; egy másik 
esetben mulékony cylindruria miatt kellett a kezelést félbeszakitani. Az 
atoxyl a rosszindulatu tumort szétesésre birván, a szétesés folytán toxin
mennyiséget szabadit fel, a minek egyik részjel~nsége az e~l_itett fajlag.os 
láz. A rák-toxin tehát nyilván a pyrogen toxmok csoport1aba tartozik. 
A toxinresorptionak egy másik bizonyitéka '.a vizelet toxicitás~nak. fokozódása. 

Az atoxylnak a jövő therapiájában szerzők hite szermt mkább pre
ventív szerepe lesz, olyan esetekben, a hol a mütő által eszközölt radiká
lis műtét után a szervezetben bennemaradó és későbbi recidívák forrását 
és kiinduló pontját képező, esetleg górcsövi kicsinységü góczok elpusztitása 
képezi a gyógykezelés feladatát. 

Nem vált be azon várakozásuk, a melyet az atoxylhoz fűztek olyan 
rákeseteknél a hol azok anamnéziséből kifolyólag a rákos betegség és 
lues közt fe~nálló szorosabb összefüggésre következtethettek, daczára anna~, 
hogy ezt a szerb ma már jóformán minden recens, para- és deuterosyph1-
litikus esetekben egyes szerzők fajlagos hatás tekintetében még a higany 
és jodkáli fölé helyezik. 

50. 

A MENINGITIS CEREBROSPINALIS \KEZELÉSE SYSTEMA
TICUS LUMBAL PUNCTIÓVAL.*. 

- KIVONAT. -

Dr. BÓKAY JÁNOS. 

1. A Quincke-féle lumbal punctio meningitis cerebrospinalisnál hatá
rozottan curativ hatásu s a gyógyhatás nem egyedül abban nyilvánul, 
hogy erőművi uton csökkenti a cerebrospinalis folyadék levezetése által a 
belső agynyomást, hanem abban leli magyarázatát, hogy nagyobb szám
mal távolodnak pathogen bacteriumok s toxicus anyagoktól szabadul fel a 
szervezet. 

2. Sulyosabb jellegü eseteknél szükséges, hogy a lumbal punctio 
rövid 1-2-3 időközökben ujból és ujból megismételtessék. A megismét
lést indikálja a kórtünetek intensitásának ujabb fokozódása, illetőleg a 
kórjelenségek súlyosságának állandósága ; egy éven aluli gyerro~keknél. a 
fontanella fokozódott ujabb feszülése adja meg a lumbal punct10 megis
métlésének javalatát. 
, 3. Az egyes punctiókkal kiürített folyadék-mennyiség, gyermekeknél 
a 30 cmt ne haladja tul. Gyógyult eseteknél a kiürített folyadék összmeny
nyisége 350 cm.-ig emelkedett 

4. Mindazon esetekben, hol a punctio csak gyéren ürit folyadékot, 
avagy a gyéren ürült folyadék sürü, nyulós és kifejezetten gennyes, ké~es , 
hogy a további systematikus punctióktól eredmény egyáltalában várhato·e. 

* Megjelent az «Orvosi Hetilap» 1907. évfolyamában. 
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51. 
-

A TUBERCULOSIS SANATORIUMON KIVŰLI KEZELÉSÉRŐL. 

~- KIVONAT. -

Dr.'.:FRIEDRICH VILMOS. 

- Előadásában a szerző utal az utolsó két évtizednek a gümőkór s 
különösen a tüdő-tuberculosis retiologiájára vonatkozó vizsgálatokra és az 
azokkal elért eredményekre, továbbá az ezen kérdéshez tartozó sokféle és 
sokágu retiologiai momentumok keletkezésére s azok felhasználására, 
figyelembe véve a therapeutikus szempontokat, melyek hatalmasan fellen
dültek különösen a Koch-féle tuberculin feltalálása óta. Megemlékezve a 
különböző alakban alkalmazott, specifikusnak tartott és hirdetett szerek 
értékéről, rámutat a különféle szerumok alkalmazásának módjaira s azon 
eredményekre, melyeket sok esetben el lehetett érni és el is értek a sana
toriumon kívüli kezeléssel. Meggyőződést nyujt arról, hogy az eredmény 
jóvolta még inkább lép előtérbe ott, a hol a kezelést a hygienikus, direte
tikus, vagy klimatikus-diretetikus irányelvek betartása támogatja. Az ezen 
elvek szerinti kezelés képviselője a sanatorium, melynek még fontos segitő 
eszköze a hydrotherapia. 

A sanatoriumokban elérhető eredmények ma már átmentek a köz
tudatba és a társadalom minden rétegéből kikerülő beteg abban keresi és 
véli megtalálni a panaceát; azért is, s a fentebbiekből is következik a sana
toriumok létesitésének nélkülözhetetlenül szükséges volta s épen ezért szük
séges is annyi ily czélra szolgáló sanatorium felállitása, a mennyit a vagyo
nos- és középosztály anyagi ereje, valamint az állam vagy közjótékonyság 
fentartani képes. 

Ámde ezekből ki volnának zárva az anyagiakban szűkölködő, szegény 
sorsu, munkásosztályból kikerülő betegek, holott ezek a tuberculosisban 
szenvedők legnagyobb contingensét szolgáltatják: az ezeket befogadó sana
toriumok létesítése volna a legégetőbben szükséges, sajnos azonban hazánk 
pénzügyi és socialis viszonyai ezt ezidőszerint lehetetlenné teszik s jelen
leg s ~ jövőben sincs kilátás erre. 

Onkéntelenül, a szükség szülte helyzetekből kifolyólag merül fel az 
a kérdés, nem-e kezelhető a tuberculosis sanatoriumokon kívül is? Az 
erre irányuló törekvések eddigi eredményei kedvező számadatokat tüntet
nek fel s igazolják azt, hogy a tuberculosis sanatoriumon kívül is kezel
hető s a dispensaerek, az üdülő helyek és a vidéki falvakban való tartóz
kodás a gyógyítást elősegítő és a sanatoriumot helyettesítő tényezőknek 
bizonyultak. Ily helyütt specialisan képzett orvos vezetése alatt a rászo
rulók a megfelelő hygienikus-diretás kezelésben részesülhetnek, a betegek 
a továbbiakra nézve szükséges oktatást megkaphatják a lakást, táplálkozást 
életmódot, foglalkozást, s más hygienikus elveket és szempontokat illetőleg. 
E mellett a beteg kezeltessék szerummal vagy más rendelkezésre álló 
the-rapiás tényezőv~l. szervezete erősbittessék, az ellenálló képessége hideg-

·viz-procedurákkal növeltessék. A mikor a betegség oly előrehaladott, hogy 
ezen gyógytényezők nem elégségesek, úgy ily betegek számára külön e 
czélra szolgáló kórházak állittassanak fel. 
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A táblázatosan összeállitott számadatok szerint : 

883 tuberculosis beteg közül fürdőhelyre küldetett 279 = 31·6% 
vidéki falvakba ·-· __ 604 = 70 % • 

A fürdőhelyekre küldöttek közül ment : 
I. 

I. Abbaziába,: 92 ____ ·-· _ ·-· _ _ __ ___ ___ 49 
ezek közül javult ._ ·-· __ _ -· __ ·- 45 

változatlan __ ·- _ _ __ 2 
rosszabbodás _ ·-· _ ___ _ 2 

Balaton-Almádiba : 9 __ __ __ __ _ __ _ 
ezek közül javulL ___ _ ·-· ____ ·- 6 

változatlan __ __ __ _ ___ _ 1 
rosszabbodás _ __ ·- -·· ··- 2 

Gleichenbergbe : 29 ·-· ··- ··- __ ··- ·-· ·-· .... 19 
ezek közül javult .... ··- -· _ _ __ ·- ··- 15 

változatlan ·-· __ _ ·- -· _ 2 
rosszabbodás .... __ .... _ 2 

Stószra: ~ ____ ___ ·- __ -· 18 
ezek közül javulL ·-· _ -· __ ·- .... 13 

változatlan ___ ·- ·- __ _ 2 
rosszabbodás _ ·-· _ ··- _ 3 

Szent-Endrére : 94 _ __ ·- __ -- _ ·- _ 40 
ezek közül javult ·- _ -·· ·-· _ __ _ _ 30 

változatlan _ _ _ -· __ _ 28 
rosszabbodás ·-· _ ·-· ·- ··- 2 

Tátraházára : 28 .... _ _ -· ··- __ _ _ -· 16 
ezek közül javulL _ ___ -· _ _ 10 

változatlan ___ ·- __ _ _ 2 
rosszabbodás _ ·-· __ _ __ 4 

II. III. 
stádium 

38 5 
25 1 
8 2 
5 2 

10 
5 
1 
4 
6 1 
5 1 
1 
2 

45 9 
28 2 
8 9 
2 5 
9 3 
4 
2 1 
3 2 

II. Vidékre küldetett : 604 __ _ _ _ __ _ ·- 120 250 234 
ezek közül javulL __ ·-· -· -·· ··- ··- ·-· 82 103 52 

változatlan __ _ _ _ _ _ 9 30 13 
rosszabbodás _ -· _ -· _ 29 117 169 

A táblázatos összeálliiások számadatait pe1·czentuálisan kifejezve, a 
különböző stádiumokban elért eredményképen kapott értékeket össze
hasonlitva és viszonyitva sanatoriumi, fürdői és vidéki tartózkodásokat 
egymáshoz úgy végeredményében a kapott értékek csekély differentiákat 
mutatnak, ha.csak nem veszszük :figyelembe a kezelési vagy üdülési időszak 
befejeztével elért eredmények maradandó s időbeli voltát. 

Mindezek alapján, ott és akkor, ahol és a mikor sanatoriumi kezelés 
nem áll rendelkezésre, bízvást felhasználhatók a jobb hijján az üdülőhelyek, 
a vidéki tartózkodás, avagy a dispensaerek nyujtotta előnyök, a melye_k 
tapasztalatai s számadatai alapján az esetek egy jó részében teljesen czélra 
vezetőknek bizonyultak. . 
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52. 

AZ ELMEBETEGEK INTÉZETI G YÓG YKEZEL~SÉNEK UJABBI 
IRÁNYAIRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. EPSTEIN LÁSZLÓ. 

Előadó röviden megemlékezvén az elmebetegápolás eddigi fejlődéséről, 
az eredményes gyógykezelés előfeltételét abban látja, hogy az elmegyógyinté
zet épitészeti berendezésében és mindennemű felszerelésében épúgy, mint 
a személyzet számát és minőségét tekintve az újkori követelményeknek 
megfeleljen. De ágy és fürdő, foglalkoztatás és családi ápolás segitségével 
kevésbbé kedvező külső' körülmények között is sokat lehet tenni a betegek 
érdekében. Ágy- és fürdő· kezeléssel annyira le lehet fokozni a nyugtalan
ságot, hogy narcoticumok és sedativumok adagolása a minimumra redukálód
hatik, a nagyszebeni intézetben 400-as beteglétszámnál is napok mulnak 
el, a nélkül, hogy ily szerre szükség volna. A betegeknek okszerű és rend
szeres foglalkoztatásával pedig a javulást és gyógyulást lényegesen lehet 
elősegíteni, a mit előadó nehány esettel illusztrál; egyéb példákkal viszont 
illusztrálja, hogy a betegek munkája mily nagy pénzértéket képvisel az 
intézetre nézve. De gondoskodni kell a betegek megfelelő szórakoztatásáról 
is, mely tekintetben különösen kedveltek a séták és kirándulások, a melyekr~ 
sok beteg kíséret nélkül is engedtetik; még sokkal több van olyan, aki 
az intézet területén teljesen szabad mozgást élvez. Ezen liberalis kezelési 
mód, mely mellett a balesetek száma nem szaporodik, hanem csökken, 
képezi az átmenetet a családi ápolás rendszeréhez, a mely két év előtt 
hazánkban is meghonosittatott. Az első telep Ris-Rüküllőmegyében léte
sült, a második tavaly a nagyszebeni intézettel való közvetlen kapcsolat
ban a szebenmegyei Nagydisznód községben. 

53. 

AZ ELMEBETEGEK CSALÁDI ÁPOLÁSA KÜLFÖLDÖN ÉS 
MAGYARORSZÁGON.* 

- KIVONAT. -

Dr. FABINYI RunoLF.] 

A kényszerek nélkül való elmebeteg ápolásból kifolyólag legujabban, 
az elmebetegek therapiájában a kolóniális és a családi ápolás kezd mind 
inkább tért hóditani. 

A családi ápolás mint a neve is mutatja elmebetegeknek erre a czélra 
kiválasztott, rendszerint idegen családoknál történő ápolásában és gondo-

* Megjelent • Közegészség» 1907. évfolyamában. 
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zásában áll. Őshazája a belgiumi Gheel városka, a melynek lakossága ere
detileg vallási babonából kifolyólag kezdett elmebetegek ápolásával foglal
kozni. Az évszázadok óta folytatott betegápolást később az állam vette 
kezébe, melynek vezetése alatt napjainkban csaknem 2000 beteg részesül 
családi gondozásban. 

Gheelről azt hitték sokáig, hogy utánozni nem lehet, miglen a belga 
kormánynak sikerült 1884·ben Lierneuxben hasonló, bár kisebb méretű 
telepet szervezni. 

Ebben az időtájban kezdődött el Németországban is a családi ápolás, 
először Bremenben és Iltenben, majd a Berlin melletti tébolydákkal kap
csolatosan. Utóbbiaknál a betegek saját családjaikhoz adatnak ki (homo
familiaris rendszer) míg Gheelben és annak legtöbb utánzatában a betegek 
csak szigoruan idegen családoknál helyeztetnek el (heterofamiliaris rendszer). 

A családi ápolás Németországban való fejlődését főleg Alt professor
nak köszönheti, ki Uchtspringében, Gardelegenben, később ezektől önállóan 
Jerichowban szervezett, a követelményeknek minden tekintetben megfelelő 
családi ápolási telepeket. Kezdeményezésére jelenleg már 52 helyen foglal
koznak Németországban családi ápolással, a melyekben mintegy 2400 beteg 
.részesül ellátásban. 

Francziaországban Marie főorvos honosította meg a családi ápolást. 
A két nagy franczia telepen Dun sur Auronban, Ainay-le-Chateauban körül
belül 1300 beteg gondoztatik családoknál. Olaszországban a családi ápolás 
nagyobbrészt homofamiliaris, de Reggió d'Emiliában és Luccában itt is 
vannak már heterofamiliáris telepek. 

Oroszországban a viszonyok családi ápolás szerencsés tovafejlődését 
nem igen engedték meg, mégis az országban három kiRebb telepben nyer
nek elmebetegek elég szép számmal családi ellátást. 

Egészen új keletű a családi ápolás a szomszéd Ausztriában. Itt a kér
dés a Mauer Ochlingi intézettel van szerencsésen megoldva. 

Norvégiában és Svédországban szintén van egy-két kisebb, a fejlődés 
kezdetén lévő családi ápolás· Hollandiában többek között legnevezetesebbek 
a meerenbergi és az ermelói családi ápolási telepek. 

Mindezektől a continentális családi ápolásoktól különbözik a családi 
ápolásnak skócziai rendszere. Míg ugyanis az előbbieknél a tulajdonkép
peni családi ápolásnak mindég van egy központja <<Centrale}) addig Skó
cziában, ilyennel nem találkozunk, hanem a betegek az egész országban 
szétszórva ápoltatnak ·az arra alkalmas családoknál. A családi ápolásnak 
ez a módja is sikeresnek bizonyult, a. mennyiben Skóczia elmebetegeinek 
több mint 20 %-a (2428\ tartható családi ápolásban. 

A családi ápolást Magyarországon szakférfiaink kiválóan alkalmasnak 
vélték arra, hogy behozatalával elmebeteg ügyünk hiányain segitsenek. Több 
sikertelen kisérlet után, végre sikerült is egészségügyi kormányzatm:1.knak 
azt Kis-küküllő vármegyében, Dicsőszentmártonban meghonosítani. Eppen 
két évvel ezelőtt helyeztettek ki családokhoz az első elmebetegek, a mely 
idő óta ezeket számos más követte. A siker arra inditotta kormányunkat, 
hogy azóta már három más helyen is: Nagydisznódon, Balassagyarmaton 
és Nyitrán megkezdte, hasonló telepek szervezését. 

A dicsőszentmártoni családi ápolás szintén heterofamiliaris s centra
leul a kisküküllővármegyei közkórház elmegyógyászati osztálya szolgál. 

Utóbbiban vétetnek fel hazánk különböző elmegyógyintézeteiből, csa
ládi ápolásra alkalmas betegek. A kihelyezett betegek száma jelenleg 27 4 
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a kiken kivül még 54 beteg ápoltatik a központban. Minden beteg után 
az ápolási dij naponta egy korona, ennek fejében köteles minden ápoló 
-0salád betegeinek teljes ellátásáról, ápolásáról felügyeletéről stb. gondos
kodni. Csupán ruhanemüeket és gyógyszert kapnak a központból. 

A betegek ellátásának ellénőrzésére a vezetőorvos és a kifutó ápoló 
szolgál. 

A betegek túlnyomó részének nemcsak testi állapota javul, de lelki
leg is nagy változáson mennek keresztül, amennyiben ismét a szabad tár
sadalomnak tagjaivá válnak, érzik hogy ismét emberszámba mennek, mely
ből kifolyólag megelégedettebbek, szocialisabbak, mint a tébolydában vol
tak. Az azelőtt közveszélyeseknek nyilvánitott betegek szabadon járnak
kelnek. templomba járnak, sétálgatnak. 

Kórformák szerint legtöbb a következményes elmegyengeségben szen
vedők száma, 60%, azután az idiótáké 13 %. A paralytikusok, az epilep
siások és paranoiások is elég szép számban vannak. Ezeken kivül is majd
nem minden kórforma képviselve van, annak bizonyságául, hogy családi 
ápolásra, ha egyénisége megengedi, mindenféle elmebajban szenvedő beteg 
.alkalmas. 

A betegekkel az elmult idő alatt természetesen meglehetős sok baj 
is volt, aminek magyarázatát nemcsak a betegek viselkedésében, hanem az 
ápoló családoknak a betegápolásban való járatlanságában tatáljuk. 

Nyugtalanság, testi megbetegedés vagy felcserélés miatt a mult év 
folyamán 52 beteg vonatott be a. központba 81 izben. Ez év első felében 
62 beteg 78 esetben. 

Szökés és szökési kísérlet mult évben 9, ez év elsőfelében pedig 
7 esetben történt. Az elszökött betegek nagyobb része baj nélkül egy-két 
nap alatt a központba vissza szállíttatott. 2 azonban mind eddig nem 
k erült meg, egy férfi betegünk pedig a központból elszökve egy szomszéd 
község temetőjében felakasztotta magát. Ezenkívül még egy öngyilkosság 
történt. Más baleset mindeddig nem fordult elő, hasonló esetek különben 
ilyen nagy beteg létszám mellett, még a legjobban vezetett zárt intézetek
ben is előfordulnak . 

Az ápolást teljesítő családoknak legnagyobb része, bár túlnyomólag a 
földmivelő és iparos osztályhoz tartoznak, hamar beletalálta magát az új 
foglalkozásba. Ugyan vannak nagy számmal olyan családok, kiknél főleg, 
.a betegekkel való bánásmód ellen emelhető kifogás, mégis a túlnyomó több
ségnél nem várt eredményt lehetett elérni. Az ápoló családok száma 228 
a kik között legtöbb a földmives, azután az iparos, magánzó , hivatal
nok stb. Ezeken kivül körülbelül még 120 ápolásra jelentkező család van. 

Az elmebeteg ápolás általános elterjedését főleg a velejáró anyagi 
haszonnak köszönheti, mert az ápoló családoknak nemcsak az ápolási dij 
szolgál jövedelmi forrássul, hanem a betegek által teljesitett jelentékeny 
munka is. Ezeknek a tényezőknek a hatása a vidék gazdasági jólétének 
javulásán már eddig is látszik. 

Végül a csall),di ápolás az államra nézve is előnyös, mert :financziá
lis jó oldalai mellett, az államot alkotó lakosság anyagi jólétét, boldogu
lását mozdítja elő. 

Családi ápolás meghonositása Dicsőszentmártonban tehát sikerült. Ez 
:a siker méltán enged arra következtetni, hogy már a közeljövőben, a csa
ládi ápolás hazánk elmebeteg ügyében jelentékeny szernpet fog játszani. 
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54. 

A SYPHILIS ÉS AZ ALKOHOL BEFOLYÁSA AZ EPILEPSIÁRA. 

- KIVONAT. -

Dr. WoszrnsKY ISTVÁN. „ 

Dr. Wosinszky a balfi epileptikús intézet igazgatója azt fejtegeti,_ 
hogy eddig nem fektettek elég sulyt a syphilis és alkoholra mint epilep·
siát előidéző okokra. 

Az ezen bajok által előidézett epilepsia gyógyitható, de nem brom· 
készítmények, hanem a higanynak hosszu időn át való alkalmazásával. 

Az alkoholizmus által létrejött epilepsiánál szükségesnek tartja az:. 
intézeti kezelést, mert a beteg otthon gyöngült idegrendszerénél fogva nem. 
tud az alkohol ördögének ellentállani. 

55. 

A CHRONIKUS PENTOSURIÁRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. VAs BERNÁT. 

Előadásában mindenekelőtt kiemeli, hogy a pentosuriát, vagyis az: 
5 vegyértékű czukornak kiválasztását a vizelet utján eddig csak igen rit
kán, mindössze 20 és néhány esetben sikerült kifogástalan módon meg
állapitani, de azért ezen bántalom felismerésének kiváló praktikus értéke
van, mivel igen könnyen a közönséges diabetessel összetéveszthető, a mi 
a betegre esetleg káros következményekkel is járhat, minthogy a szén
hydratok szigoru megvonása a pentosmiásokat határozottan gyengíti. 

A chronikus pentosuriától különválasztandók az alimentaris pento
suria, mely pentosékat tartalmazó gyümölcs (szilva, cseresznye, almalé stb. )> 
bőséges élvezete után mutatkozhatik, valamint azon pentose kiválasztás, 
melyet sulyos diabetesnél a szőllőczukor mellett lehet találni. 

A valódi p~ntosuriánál a vizeletben az inactiv arabinosét találjuk, 
mely a polaros s1kot nem csavarja és sörélesztővel nem erjeszthető el. 

A pentose jelenlétére már a reductiós czukorpróba sajátságos lefo· 
lyása figyelmeztet, a mennyiben a sárgás-vörös csapadék kiválása csak egy 
ideig tartó főzés után, de azután hfrtelen majdnem az egész folyadék· 
oszlopban egyszerre történik. Megerősíti a pentosuria gyanuját, ha a vize
let a poláros síkot nem forgatja és ha nem erjeszthető el a közönségeg. 
él~~zt?vel. Biztossá válik a dia:gnosis. a phenylhydrazin _ próba által, ha az
eloálhtott pentosazon olvadási pontJa 155 és 160 között ingadozik. 

A pentose kimutatására jól felhasználható még az orcin próba is 
a Bial-féle módosításban, midőn jellegzetes zöld szín áll elő, melynek 

* Megjelent a «Budapesti Orvosi-Ujság" 1907, évfoyamában. 
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a.mylalkoholos kivonata egy elnyelési csikot mutat a spectrum vörös ré
szében. 

A pentosuriánál a kiválasztott pentose mennyisége o·os és 1 % között 
ingadozik, a napi érték 2-20 gm. 

A pentosuria lényegileg eltér a diabetestől. A két bántalomnál csak 
az a közös vonás, hogy a pentof!ur~ánál is hosszabb ideig állhat fenn a 
pentose kiválasztás, azután a bántalom is örökölhető és egy család több 
tagjánál is fordulhat elő. 

A pentosuriás a szőllő-czukrot egészen úgy használja ki, mint az 
egészséges és az elfogyasztott pentosékkal szemben sem mutat csökkent 
oxydáló képességet. 

A vizeletben található pentose eredete még homályos. Nem származ
hatik táplálékból, sem a táplálékban foglalt szénhydratokból, de a szer· 
vezet nucleoproteidjéből sem. Valószinüleg a szervezetben magában synthe· 
sis utján jön létre és bizonyos biologiai alappal bir azon felvétel, hogy a 
váltakozó oxydatio és reductio által a galactoséből származik. -

Az irodalomban közölt esetek kórelőzményeiben az idegrendszer és 
az emésztési szervek körébe tartozó panaszok szerepelnek, de ezek nem 
hozhatók oki összefüggésbe a pentosuriával, mely majdnem minden jelleg
zetes tünet nélkül folyik le és a szervezet legkisebb kárositása nélkül 
hosszu ideig állhat fenn. 

Causalis therapiáról nem lehet szó, de ez nem is szükséges. 
Elegendő a helyes étrendet és életmódot megszabni. 
Az animalis dieta nem szükséges, sőt ártalmas lehet, minthogy a 

pentosuriásokat rendszerint gyengíti, az esetleg fennálló ideges tüneteket 
fokozza, magára a pentosuriás folyamatra pedig semmi befolyással nincsen. 

56. 

A « PHOSPHATINE F ALIERES >> TÁPSZERBŐL. 
- KIVONAT. -

Dr. BAUER LAJOS. 

Előadásában észleleteit a következőkben: foglalja össze : 
1. A Falieres-féle phosphatine 6 hónapon tul levő gyermekeknél mint 

általános és nagyértékü tápszer igen jó sikerrel használható, arra való 
tekintettel, hogy igen csekély benne az oldhatlan szénhydrát (keményítő), 
miáltal igen jól emészthető. 

2. Amemiás, vagy lesoványodott és egészséges gyermekeknél is a 
sulygyarapodást igen előnyösen befolyásolja. 

3. Rachitikus gyermekeknél pedig a könnyen emészthető nagyfoku 
calcium phosphat tartalmánál fogva és igen kellemes íze miatt a gyerme
kek nagyon szívesen veszik és a rachitikus folyamatok lefolyására felette 
gyorsitó hatással bir. 
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57. 

A LABYRINTHGENYEDÉSEK PATHOGENESISE.* 

- KIVONA.T.U-

Dr. NEUMANN HENRIK. 

Az anatomiai viszonyok ismertetése után előadó a labyrinthgenyedé
sek pathogenesisét tárgyalja. Prreformált, tehát boncztani és nem prrefor
mált, tehát magától a kórfolyamattól teremtett utakon (sipolyok, csontusu
rák) terjed a lob a középfülről a belső fülre. A tünetek közül (szédülés, 
egyensulyi zavarok, hirtelen beálló süketség és nystagmus) a nystagmusra, 
mint kellő elbírálás mellett a legmegbízhatóbb jehe fekteti a fősulyt. 
Manifest tünetek hiányában a labyrinth reactióképességének megtartása 
vagy elveszése irányadó. A gyógykezelésben főszerep jut a prophylaxisnak 
a középfülgenyedés helyes conservativ kezelésével. Beállott labyrinthgenye
déseknél saját módszerét ajánlja a labyrint megnyitására, melynek lényege 
a pyramis hátsó szélének fokozatos eltávolításában áll. Végül a műtéti 
eredményeket és ezzel kapcsolatban a bécsi fülklinikán érvényben lévő 
műtéti indicatiókat ismerteti. 

58. 

A HIGHMOR-ŰREG CHRONICUS GENYEDÉSÉNEK RADICA
LIS MŰTÉTE HELYBELI ÉRZÉSTELENITÉSSEL, ÉS ENNEK 

INDIOATIÓJA. 

- KIVONAT. -

Dr. ERDÉLYI JENŐ.: 

Az orr melléküregei empyemájának diagnostikájával ma már úgy
szólván tisztában vagyunk. A gyógyitásukra vonatkozó műtétek egész serege 
áll rendelkezésünkre, melyek fölött az akták azonban még nem záródtak 
!e teljesen. A radicalis műtéteknek a conservativok voltak a megelőzői. 
lgy a Highmor-üregnél is, a rendszeres kifecskendéseket a foramen maxil
larén és accessoriumon át, a próbapunctiók utján való kifecskendezés, majd 
Cooper, Mikulicz-Krause, Desault-Küster conservativ eljárásai követték. 
Az utóbbi kettőnek combinatiójából fejlődött ki a rndicalis műtét melynek 
lényege a Highmor-üreg megnyitása a fossa canina felől és ~llennyilás 
készítése az orr felé az alsó orrjáratban. Caldwell és Luc közölték egy 
időben és egymástól függetlenül az uj módszert. Brenninghaus, Friedrich, 
Kretschmann, Denker, Bürger stb. szerzők eljárásai lényegben megegyez
nek a Luc-Caldwell-féle műtéttel, a módosítások részint a műtét kivitelére, 
részint az utókezelésre vonatkoznak. 

·* Megjelent a «Gyógyászat • 1907. évfolyamában. 
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A mi általunk követett eljárás lényegeben szintén megegyezik a Luc
Caldwell-féle eljárással, csak mi még az alsó orrjárat elülső felének nyálka
hártyájából egy az orr-alap nyálkahártyájával összefüggő lebenyt készítünk, 
melyet az alapján a nyálkahártyától gondosan megtisztított Highmor·üreg 
alapjára fektetünk, az alsó orrkagylóból pedig eltávolítunk annyit, a mennyi 
egy nagy communicatio létreh'ozása szempontjából szükséges. 

Érzéstelenítésre az orr felől 20 %-os cocain-adrenalin oldatot, esetleg 
az alsó orrjárat nyálkahártyája alá 1- 2 cm3 I. számu Schleich-oldato.t, a 
száj felől 2 cm3 1 % cocaint és szintén 2-3 cm 3 I. számu Sch_le1ch
oldatot használunk. A befecskendezés után 8 perczig várunk. Felnyitva a 
fossa caninán át a Highmor-üreget oly területen, hogy az üreg minden 
része kényelmesen áttekinthető legyen, ezt 20% cocain-adrenalin oldattal 
szintén gondosan érzéstelenitjük. 3-4 percznyi várakozás után a kórosan 
elváltozott nyálkahártyát éles kanál és csipesz segítségével eltávolítjuk. 
Ezután az üreg felől communicatiót készítünk az alsó orrjárat felé a. l~t~
ralis orr-fal átvésesével és a fent említett nyálkahártya-lebeny megk1mele · 
sével. Laza tamponade az orr felől jodoformgaze-val, melyet 8 nap mulva 
távolítunk el. Primar-varrat a száj felől, honnan a fonalakat szintén 8 ~ap 
mulva veszszük ki. Utókezelés nincs. Az üreg behámosodását magára hagyjuk. 

19 esetben végeztük a műtétet helybeli érzéstelenítéssel; 12 esetben 
más conservativ műtét (4 esetben Cooper, 7 esetben Mikulicz-Krause) ment 
előre. . 

A végeredmény ugyanaz, mint a narcosisban v~gzett „műtéteknel. 
Előnye az így végzett műtétnek, hogy elmarad a narcos1s az osszes kelle
metlen, veszedelmes, a betegre végzetessé válható körülményeivel és követ-
kezményeivel együtt. . 

Az indicatio a diagnosis és a therapia mellett háttérben 1?a.rad,, me~ 
úgyszólván gyermekkorát ~li. A~ eltérés az egyes s~erzők ?g.yem nezet~1 
szerint igen nagy. Az egyik maJdnem sohasem operal, a mas1k csak ra,d1-
calis beavatkozástól vár végleges eredményt. 

Mi az indicatiónak két csoportját különböztetjük meg: 
1. Absolut indicatio. Ritka, vagy az arczüreg csontos falának beteg

ségeinél (tbc. lues, osteomalacia) v~g:y~ hol. a High~or·üreg , polypuso~
kal vagy cystákkal van telve. Ide szam1thato az arczureg ~elyet elfoglalo, 
azt részben vagy teljesen kitöltő, abba áttört elgenyedt allkapocs cysta 
esete valamint rosszindulatu daganatok. . 

'2. Relatív indicatio, mely a radicaEs műtétek tulnyomó számát a?Ja: 
s a hol nem mi, hanem a beteg állitja fel az indicatiót vagy psych1ka1 
vagy socialis oköól. Psychikai okból, mert betegségéne.k ~u~ata, a folytonos 
genyképződés egyes nervosus vagy terhelt betegre depnmalolag hat, munka
vagy életkedvét elveszi; socialis okból, n;id?n ~},et:p~lyája (utaz? .. kato.na st~. ) 
teszi lehe~etlenné a rendszeres naponkenti k1obhtest, vagy m1dő~ hazassag. 
életbiztosítás stb. okok miatt akar bajától véglegesen szabadulm .. 

A helybeli érzéstelenítés óta indicatiónk tere bővült, mert m1 magu~k 
:figyelmeztethetjük a beteget, hogy betegsége egy nagyobb, de nem vesze
lyes műtét utján megszüntethető. 
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59. 

A OSEOSNYUJTVÁNY-MŰTÉTEK ÉS AZOK UJABB UTÓ
KEZELÉSE. 

- KIVONAT. -

Dr. NEUBAUER ADOLF. 

A csecsnyujtvány üregének feltárását már 1750-ben Petit eredmény
nyel végezte. Az indicatiók helytelen felállitása folytán később nemcsak a 
fülorvosok, de a sebészek is elidegenedtek e műtéttől, míg Schwartze 
1873-ban a pontosan felállitott indicatiók alapján ismételten javaslatba 
hozta a csecsnyujtvány üregének feltárását. A Schwartze-féle typikus mű
téten Kuster és Zaufal ajánlottak modificatiókat. Schwartze műtett esetei 
közlései után, egyes szakorvosok az indicatióknak mindinkább tágabb teret, 
sőt tul tág teret engedtek, míg ezek ellen Lucre erélyesen fel nem szólalt. 
Az utókezelésnél kezdetben a tamponálás elengedhetlen kellék volt, míg 
Zarnicko 1898-ban már az első kötés utáni tamponnélküli utókezelést ajánl, 
ugyancsak tamponnélküli utókezelés mellett tör lándzsát Mühlen és Ger
ber. Az ellenzők részéről felhozott érveket Stein 30 műtett és tampon 
nélkül utókezelt esete révén, meggyőző ellenérvekkel döntötte meg. Magam 
is a Bródy-Adél gyermekkórházban 15 gyermeknél 18 esetben végzett és 
tamponnélkül utókezelt eseteim révén állíthatom, hogy: 

1. A tamponnélküli utókezelés majd minden esetben eredménynyel 
vihető keresztül. 

2. A tamponnélküli utókezelés által a gyógyulás tartama lényegesen 
megrövidül, a kosmetikai eredmény kielégítőbb, a functionalis eredmény 
nem rosszabb, mint a másik utókezelésnél. 

3. A tamponnélküli utókezelés egyszerű, a betegre nézve fájdalmat
lan és azt vidéki orvos is könnyen végezheti. 

60. 

A KOOHER-FÉLE RADIO. SÉRVMŰTÉTNÉL KÖVETETT 
MÓDOSITOTT ELJÁRÁSOMRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. HücKL ERNŐ. 

Az általam követett eljárásnak és a módosítás közlésének czélja nem 
a műtéti módozatok és eljárások számának szaporítása, hanem annak a 
czélnak megközelítése, hogy minél kisebb beavatkozás árán érhessem el 
azt, a mit más módszer mellett nagyobb beavatkozás árán sikerül csak 
elérni. A Kocher módszerét igen egyszerűnek és e miatt igen könnyen 
kivehetőnek tartom, de szemben az általam követett módosítással abban a 
hátrányban szenved, hogy éppen a lágyékcsatorna mentén etabliroz egy 
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heget és ha a sérv recidivál, alapos az a feltevés, hogy a heg engedékeny
sége is közrehat ennek létrejöttében. 

Magáról Kocher módszeréről csupán annyit kívánok felhozni, a mennyi 
éppen szükséges, hogy módosításom lényegét megérthetővé tegyem. Kocher 
-elve: a sérvtömlő, illetőleg a belső sérvkötőnek elhelyezése (Verlagerung) 
a lágyékcsatorna szükitése által tenni lehetetlenné a sérvképződést, e végből 
párhuzamosan a Poupart-szalaggal csinálja meg bőrmetszését, de minden 
esetben olyan hosszura, hogy a bőrmetszés alsó vége jóval a külső sérv
kapu alá essék, a felső vége pedig majdnem a spina anter. sup. táján van. 
A sérvtömlő leválasztása után, ezt subfascial felhuzza és kibuzza egy a 
-spina ant. super. táján a fascia m. obliqui externibe csinált nyíláson keresztül, 
itt két öltéssel rögzíti a tömlő kiálló szabad részét az inguinalis csatorna 
mentén a fasciára reáfekteti és erősítő kötegül odavarrja. Az inguinalis 
csatornát fnrja és összevarja a bőrmetszést. 

Módosításom lényege a rövid kurta bőrmetszés és a hegnek elesése 
-éppen azon a ponton, a hol a hasűri nyomás a legintensivebben érvé
nyesül, pathologikus sérvet okozó értelemben. 

A metszést szintén párhuzamosan a Poupart-szalaggal vezetem, de 
csak éppen oly hosszura csinálom, hogy a sérvtömlő nyakát és a sérv
tömlőt könnyen elkülönitbessem és szabaddá tegyem, semmi esetre sem 
viszem a belső sérvkapu magasságáig, vagy ezen túl, mert éppen abban 
.a körülményben, hogy a belső sérvkapu tája felett hegtelen terület marad, 
látom módosításom egyik főelőnyét. 

Ezen rövid metszésen előnyt látok még azért is, mert időt takarítok 
meg a metszéssel, de főleg azzal, hogy varratom kisebb, én, t. i. ha a 
sérvtömlőt izoláltam, kihuzom azt (mint Kocher) annyira, hogy a lehetőleg 
.a belső sérvkapuban feküdt volt része kerüljön szemem elé, itt egy kereszt
öltéssel zárom, utána pedig a sérvtömlőt egy hosszu karcsu, kissé hajlított 
fogó segélyével a bőr és fascia alatt felbuzom a spin. anter. sup. tájáig 
~s itt egy kis nyíláson át kihuzom, egy öltéssel a kis bőrsebben rögzítem; 
resecálom, a kis bőrsebet egy öltéssel zárom; az inguinalis csatornát 
néhány öltéssel szükitem és a bőrsebet csomós varrattal zárom. Collo
·dinin kötést alkalmazok. 

Ebben a kis eltérésben lenne a követett módosítás, azért szántam 
-magam erre, mert teljesen feleslegesnek tartom, hogy végig az egész 
inguinalis csatorna mentén, de még ezen túl a spin. ant. superiorig is fel
hasitsam a bőrt csupán csak azért, hogy itt a fasciába egy kis nyílást 
messek. Mert hiszen vagy áll az elv, hogy a belső sérvkapunak elhelye
.zése megakadályozza a sérvet, vagy sem; ha igen, akkor csak felesleges a 
hosszu bőrmetszés. 

Ezek után szabadjon csak annyit elmondanom, hogy az ezen módosí
tással operált eseteim száma 32; ezek közül 30 szabad és két kizárt lágyék
-sérv. Az operáltak kora 2-55 év között ingadozik. Egy esetben volt tömlő
·elhalásom, a mit azonban a tömlőfal szerfeletti vastagságának tudok be, 
a hol sajnos, nem dohányzacskó-varrattal zártam a sérvkaput, hanem 
.kereszt öltéssel és ezáltal szinte teljesen elzáriam benne a vérkeringést, 
·ebben az esetben 30 nap volt a gyógytartam. Recidíva egy esetben sem 
-volt (megfigyelési idő négy év), pedig én a betegeket sérvkötő nélkül 
járatom. 

Hogy a kizárt lágyéksérv miatt csupán kettő lett ezen módszer sr.erint 
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operálva annak oka főleg abban a kedvezőtlen körülményben leli magyará
zatát, h~gy itt a vidéken : a kizárt sérveket r~ndszerin,t ol~. k~sőn .. hoz~á~ 
a kórházba, hogy egyébb Lkedvezótlen körülmenyek mas . elJaras koveteset 
teszik szükségessé. 

61. 

A VÁROSRENDEZÉS MODERN EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELVEI.* 

- KIVONAT. -

ANGERMAYER KÁROLY. 

Előadó a városok keletkezésének vázolása után rámutat azon fontos 
feladatokra, melyek a magyar városokra várnak, mikor a magyar ipar 
fejlesztésével annak otthont adnak. Ekkor előtérbe helye.zkedik az ?lőzetes 
városrendezési tervek megalkotása, mely nagyfontossagu munkaban az 
orvosoknak is kijut a maga része. A lelki és testi egészség javulására 
behatással biró körülmények és berendezések vázolásával együtt, össze
hasonlitást tesz a külföldi városokkal, jellemzi az angol kerti városok 
fontosságát és végül azt a reményt fejezi ki, hogy az orvos is kiveendi 
megfelelő részét a városaink jövőjére oly nagy fontosságu város-rendezésnél 
is de a mértékadó körök is részt kérnek majd a városok felvirágoztatását 
c;élzó tevékenységben, mert <(jövőnk nemzeti biztositékai a városok fel
virágzásában)) keresendők. 

62. 

A PROSTITUTIÓ RENDEZÉSE ÉS A SZÉKESFŐVÁROSNAK 
ERRE VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYRENDELETE. 

- KIVONAT. -

Dr. TIHANYI MóR. 

Kimutatván azt, hogy a nemi betegségek elleni sikeres védekezésn~k 
e<Yyik legfontosabb föltétele a prostitutio czélszerü szabályozása, sorra cza
f;lja az ú. n. abolitionisták érvelés~t, .a k!k a prost.itutió~a~ ;ni~~ ha~ó· 
ságilag megtűrt és rendszabályozott mtezmenyne~ tel1es elto1:Ieset ko~e~eh~. 
Az abolitionisták, a kiknek táborát főként socialdemokratak, femm~~tak 
és különféle moralisták alkotják, a prostitutio hatósági ellenőrzését erkolcs-
telennek, igazságtalannak és hatástalannak mondják. . 

Előadó kifejti, hogy a prostitutio oly régi, mint. az em.?en. kul:ura 
és mint a társadalmi meg socialis viszonyoknak törvenyszeru feJlemenye 
soha és sehol sem volt kiirtható a legszigorubb intézkedésekkel sem. Az 
állam nem hunyhat álszenteskedve szemet ezen társadalmi baj felett, 

* Megjelent a .Nyugatmagyarnrszági Híradó» és a «Presburger Zeitung» 1907. 
évfolyamában. 
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hanem kötelessége legelső sorban közegészségi, azután közerkölcsi és i·en
dészeti szempontból ennek káros hatásait lehetőleg korlátozni. E mellett 
a hatóságnak a prostitutio áldozataivá valt nőket is meg kell védelmeznie 
indokolatlan bántalmazások és a kizsákmányolás ellen, hogy ezek teljesen 
el ne zülljenek, hanem a tisztességes életmódhoz még visszatérhessenek. 
Minthogy az eddig érvényben volt szabályrendelet még 1884-ben alkottatott 
és már sok tekintetben elavult, idejét multa, dr. Boda Dezső, a székes
fővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányának kezdeményezésére egy új 
szabályrendelet készült, a mely a m. kir. belügyminiszterium jóváhagyása 
után életbe fog lépni és a mely á föntemlitett irányelvek szerint, a kérdés. 
alapos megismerése alapján nemes humanismus szellemében lévén meg
szerkesztve, mindenképen alkalmas lesz ezen ügy jelenlegi hiányait meg
szüntetni, vagy legalább is lényegesen enyhiteni. 

Az orvosi vizsgálatok ezentúl egy a tudomány modern állásának 
megfelelően fölszerelt központi intzéetben, kivétel nélkül hetenkint kétszer
és teljesen dijtalanul fognak eszközöltetni és a szabályrendelet egyöntetű_ 
végre hajtása érdekében a kihágások felett első fokban n em az egyes ker. 
kapitányságok, hanem az erkölcsrendészeti ügyosztály fog bíráskodni. 

A szabályrendelet számos hatályos intézkedést tartalmaz a kéjnők 
kizsákmányolása és másrészt a kéjnők szeméremsértő viselkedése ellen. 
továbbá a titkos kéjelgés, a leánykereskedés és kerités meggátolására. 

Ezen intézkedések részletes ismertetése után Tihanyi dr. utal arra, 
hogy hazánk tö!'Vényhatóságainak a prostitutióra vonatkozó szabályrende
letei többnyire hiányosak és meg nem felelők, sőt huszonhét törvényható
ságnak egyáltalában nincs erre vonatkozó jogszabálya. 

Indítványozza, hogy intézzen a pozsonyi vándorgyűlés feliratot a. 
m. kir. belügyminiszteriumhoz azon megokolt kérelemmel, hogy a prosti
tutio az egész országban - a fővárosi új szabályrendelet mintájára - 
egyöntetűen szabályoztassék. 

63. 

A LEPRÁBÓL. 

- KIVONAT. -

DR. DOBROVITS MÁTYÁS. 

Az előadó bemutatja azt a négy leprás beteget, kik 1902-ben Braziliából 
San Paoloból kerültek Magyarországba, vázolja ezen betegség rövid törté
netét és azon mozgalmas harczot, mely ezen, már évezredek óta ragályos
nak tartott betegségnek contagiosus vagy öröklékenysége körül forgott és 
a mely harcz a lepra bacillus felfedezése óta azon nézetnek adta a fölényt, 
hogy itt egy contagiosus betegséggel van dolgunk. 

Bemutatja szöveti metszetekben a Hansen és Neisser által meghatá
rozott bacillust. 

Az retiologiának előbbi zavart chaosában, melyben minden kórokozatot 
mint a lepra okát tüntették föl, bevilágit és kimutatja, hogy ezek lehetnek 
ugyan a bacillus befogadás,ára alkalmi okok, de a valódi ok csak maga a. 
bacterium. 

Vándorgyűlés munkálatai. 13 
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Demonstrálja a tünemények csoportját a betegeken, azokat a lepra. 
-tuberosa és nervosa beosztásával differentiálva. 

Rátér a betegség kezelésére a legkülönfélébb gyógyszerekkel _és mó~
.gzerekkel, mig végre a lepra bacillus hasonlóságától a t::iberc~üos1.~ ?acil
lussal azon reményeknek ád kifejezést. hogy nemsokara s1kerulm fog 
-0ly serumot föltalálni, melylyel ezen alattomos betegségnek is lehessen 
-elejét venni. . , , 

A betegség tovaterj esztésének leghatásosabb ellez:szere a .betegek izol~la~a 
külön telepeken, a hol szigoru, de humanus elsz1get~ltsegb_en mezei e~ 
ipari clolgokkal foglalkozhatnak, reményli. hogy régi ó~o.Ja szeri.nt a pozsonyi 
leprásoknak a kormány egy kis falun telket fog kBzemelm, a hol ezek 
-egy család felügyelete alatt élhetnek. , . , , . . 

Végre bemutatj[t betegein dr. Detre oltasait es constatalJa, hogy mmd 
s négynél a Kocb-tuberculin és Bovin-ojtás reactiót mutat. 

64. 

A MAGYAR MUNKÁSBIZTOSITÓ TÖRVÉNY."" 

- KIVONAT. -

Dr. SzEGEDY-MAsZÁK ELEMÉR. 

Magyarországon az ipari és kereskedelmi alkalmazottak betegség 
..esetében való segélyezése az 18Cll: XIV. t.-cz.-ben volt lefektetve. Ez 
azonban az ország ipari és népességi viszonyainak nem volt megfelelő s 
:a jogos igényeket nem . elégitette ki-, Ez ~.ehát revisióra szorult. ~z 1907. 
évi XIX. t.-cz. reformálja a betegsegelyezest s egyuttal megteremti a bal
'1Jsetbiztositást · egy és ugyanazon intézmény keretében szövetkezeti alapon. 
Ez az ~országos Munkásbetegsegályző· és Balesetbiztositó Pénztár», mely 
autonom szervezet· helyi közvetítő szervei: a kerületi munkásbiztositó és 
-3 vállalati betegsegélyzŐ pénztárak, melyek az országos pénztárna~1: le~zá
:molással tartoznak. A törvény főbb alapelvei a következők: a b1ztos1tás 
kötelező. a szervezet központosított és egységes, a pénztár szervezetében a 
munkaadók és munkások teljes paritásban vannak képviselve. A legfonto
sabb vitás kérdések eldöntésére választott biróságot létesít a törvény, 
melyben a munkaadók és munkások ugyancsak teljes paritásban vannak 
képviselve. . .. 

A betegség esetére való biztositás kö~elez_ő, minde~ ip~n és iparszeru 
f oglalkozásban alkalmazottakra, a balesetb1ztos1tas pe_d1g mmdazon foglal
kozásokra a melyek körül baleseti veszély fenyegeti az alkalmazottakat. 
A betegse~élyezés költségei.t a munkaadók és mun~ások eg~enlően fedezik; 
:a balesetbiztositás költségeit azonban, melyek a Nemetorszagban elfogadott 
ielosztó-kiróvó-rendszer szerint osztatnak fel és róvatnak ki, magok a 
munkaadók. 

A biztositási ügy felügyeletére Állami Munkásbiztosító Hivatal -
független bíróság - van szervezve. 

* Megjelent az aEgészségo-'ben. 
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A törvény a balesetelháritásról is gondoskodik, a mennyiben a ható
ságilag elrendelt óvintézkedések figyelmen kivül hagyását vagy kijátszását 
szigoruan bünteti, továbbá módot ad a gyárak egészségi viszonyának javi
tására is. 

65. 

AZ ORVOSOK ÉS KÓRHÁZAK VISZONYA AZ ALKOHOL
KÉRDÉSIIEZ. 

- KIVONAT. -

Dr. Dóczr IMRÉ. 

Az orvosoknak és kórházaknak igen fontos szerepe van az alkohol
·kérdésben úgy positiv, mint negativ irányban. Az orvosok eddig minden 
tudományos alap nélkül derüre-borura ajánlották a szeszes italokat egész· 
ségesnek, betegnek egyaránt. A tudomány ma már kétségen kivül bebizo
nyította, hogy az alkohol sem tápszer, sem izgató szer gyanánt nem szere· 
pelhet, legföljebb, mint narcoticum jöhet szóba. Minthogy pedig sokkal 
megbizhatóbb és jobb narcoticus szerekkel is rendelkezünk, a gyógyászatból 
és diretából az alkoholt minden nehézség nélkül kiküszöbölhetjük. A London 
Temperance Hospital és a svéd-norvégországi kórházak és klinikák teljesen 
abstinens alapon sokkal jobb gyógyeredményeket mutatnak fel, mint az 
alkohollal élő kórházak. Az orvosi tudományos világ kezd már arra a 
meggyőződésre jutni, hogy nemcsak fölösleges, de egyenesen káros a fertőző 
betegségeknél - typhus, pneumonia, sepsis, puerperalis láz stb. - szeszes 
italokat rendelni. 

A kórházak hazánkban évenkint kb. félmillió korona értékü szeszes 
italt fogyasztanak, úgy, hogy az orvosethikai szempont mellett a gazdasági 
is tekintetbe jön. Különösen figyelembe veendő az, hogy a kórházak 
egyuttal nevelő-intézetek is, a melyeknek a betegeket nemcsak meggyógyí
tani, hanem egyuttal rationalis hygienikus életmódra is kell tanitaniok, 
úgy, hogy az orvosoknak és kórházaknak már e miatt is kötelességök az 
alkobolismus ellen erélyesen állást foglalni. 

66. 

A VELE SZÜLETETT 8ZEMHÉJ-COLOBOMÁRÓL.-ic 

- KIVONAT. -

Dr. EISENSTEIN JAKAB. 

Egy általa észlelt és plastikai műtét utján meggyógyitott eset kap
csán a vele született szemhéj -coloboma mtiologiájáról értekezik és kételyeit 

* Egész teTjedelmében az ~< Orvosi Hetilap»: «Szemészet» mellékletében fog 
megjelenni. 
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fejezi ki az iránt, vajjon egy olyan szr.mbajt, melynek megjelenésében bizo~ 
nyos törvényszerüség mutatkozik, a mennyiben többnyire a felső szemhéj 
belső felén, tehát oly helyen fordul elő, mely a kiálló homlokcsont és 
orrhát által külső traumák ellen jobban védve van, mint a szemhéj külső 
fele; mely előfordul mindkét szemhéjon symmetrice, sőt mind a négy 
szemhéjon is; mely aránylag gyakran fordul elő egyéb arczhasadékokkal 
combinálva, lehet-e véletlen külső mechanikai akadály (az amnion kóros 
feszessége stb.) szüleményének tekinteni? Logikai okokból arra a conclu
sióra jut, hogy a szembéj-coloboma ugyanazon kategoriába tartozik, mint 
a labium leporinum, macrostoma és a többi az arczon előforduló vele
született hasadékok és valószinüleg nem egyéb, mint a ferde arczhasadék
nak, a melo-scbisisnek egy kis nyoma, egy forme fruste-je. 

Szerző esete leginkább azért érdekes, mert némi világosságot vet a 
veleszületett colobomának a keratoconushoz való okozati viszonyára. 
A hat éves :fiu jobb szeme, melynek felső héjának belső felén volt jelen 
az 1 cmtr. széles alapu coloboma totalis, anyja előadása szerint egyéb
ként egészen rendes volt és a fin vele épen oly jól látott mint az ép bal 
szemmel. Fél év előtt a fin vörös himlőbe esett, mely alatt jobb szeme 
gyuladt lett; a himlő lefolyása után a jobb szem szaruhártyájának belső 
felén egy kislencsényi fehér folt !llaradt vissza és a szaruhártya itt la.s
sankint kidudorodott. Tehát a legnagyobb valószinüség szerint keratitis e 
lagophthalmo után ulcus perforans, később cicatrix adhrerans fejlődött és 
miután e helyen a, szemhéj nyomása hiányzott, keratoconus jött létre. 
A plastika után kellett volna mindjárt iridektomiát is csinálni, a mit azon
ban szerző szándékosan mellőzött, hogy lássa, mikép viselkedik a kerato
conus a helyreállított rendes szemhéj nyomással szemben. Várakozásában 
nem csalódott, mert a keratoconus már négy hét alatt szemmel láthatólag 
kisebbedett és három hónap alatt tökéletesen elmult, úgy hogy az ekkor 
megejtett iridektomiának már csak az volt a czélja, hogy a szei:nlá~óképes
ségét megjavítsa. Ezen eset után tehát szerzőnek azt kell hmme. hogy 
nem a keratoconus okozza a colobomát, hanem a coloborna az oka annak. 
hogy a hiányzó vis a tergo következtében a corneának bármi okból létre
jött gyengülése esetén e helyen keratoconus fejlődik. 

67. 

HEVENY ÉS IDÜLT FERTŐZŐ BETEGSÉGEK FELISMERÉSE 
AZ ISKOLÁBAN. 

- KIVONAT. -

Dr. UnszINY GYULA. 

Ma csak szemvizsgálatokat végzünk az iskolában, pedig torok- és 
mellkasvizsgálatokat is kellene végeznünk évente egyszer, előbbit az adenoid, 
utóbbit a tüdővészes hajlam felismerése végett, mert trachomás is sok van 
ugyan, de adenoid hajlamban szenvedő sokkal több van mint trachomás, 
tüdővészes hajlammal biró pedig még több ! 
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A trachoma kezelése évekig tart, az adenoid túltengések azonban 
rövid idő alatt meggyógyíthatók s ez által káros következményeik, úgymint : 
torok légcsőhurutok, nehéz hallás, fülfolyás stb. megszüntethetők. A mell
kas vizsgálatok pedig a tüdő ápolására irányitanák a tanulók, a tanítók 
és a szülők. :figyelmét s ez által még csirájában megszüntetbetnők a haj
lamot. Ma a nagy mandulák gyakori lobosodása miatt mulasztanak leg
többet a tanulók, a garatmandulák túltengése miatt nagyot hallanak és 
az. orruk eldugulása miatt a szájukon kénytelenek lélegzetet venni, a mi 
sz~ntén hátrányosan hat az egészségre. A tüdővész csak akkor riaszt meg, 
midőn már köhögés, vérköpés és izzadás jelentkezik. A tüdővész elleni 
küzdést már az iskolában kell kezdeni és a kinek habitusa van, azt ana 
kényszeriteni, hogy egy-két évre maradjon ki az iskolából s ezt az időt 
használja fel arra, hogy elveszítse a tüdővészes hajlamot. Ez a védekezés 
sikeresebb és olcsóbb lesz, mint sanatoriumok építése és fenntartása. 

Ha pedig kanyaró, vörheny vagy dipbtberitis fordult elő az iskolában, 
vizsgálja meg az iskolaorvos vagy a tanitó n aponta a tanulók torkát s a 
kiknek torka gyanus, azok két-három napig maradjanak otthon, ezalatt 
vagy fekvő betegek lesznek, vagy újból mehetnek iskolába, de csak az 
iskola9rvos újabb vizsgálata után. 

Es így ezen járványok alatt nem kellene bezárni az iskolát, mivel 
csak . egészséges .tanulók lesznek együtt és a szülők sem féltenék gyer
mekeik.et, Ila tudják, hogy ott ellenőrzik őket. Ma, ha bezárják az iskolát, 
a fennjáró betegek széleK körben terjesztik a ragályt. 

A fekvő betegek elkülönítése, lakásuk megjelölése és fertőtlenitése 
tovább.~ ~z iskolák bezárása is m~nd ~,iáb~ val~k, ha a fennjáró betegeket'. 
a fertozes legveszedelmesebb lerJesztott, iskolai torokvizsgálatok által fel 
nem derítjük_ és velük szemben ugyanazt nem teszszük, mint a fekvő 
betegekkel. Mi haszna van a diphtheria-savó feltalálásából azon szülőknek 
~ kik elkésve ismerik fel a bajt és így a serum nem basznál? A vörheny 
is alattomosan folyik le néha és csak mint veselob riaszt meg. A vese
lobot ~zált~l óhajto~ egyrés~ről kikerülni, hogy a lázas időszakban igen 
sok vizet itatok kis betegeimmel és azt szívesebben is isszák mint a 
t~jet, másrészről .. ha begyakorolták egészséges korukban a tor~köblöge
le::;t, a hydrogemum hyperoxydatum lesz a legbiztosabb élenyitő és torok
tisztitó szer. Azért lenne hasznos és eletmentő a rendszeres toroköblöge
tések megvalósítása az óvodákban és elemi iskolákban . 

. A t~n~~ók ~élelőtt ?~ dé~utá~ iskolába jövet kalihypermangan lila 
oldataval oblogetnenek : szaJnk tisztantartása, torkuk bel:ő edzése és némi 
fe'.t őtlenitése ?z~lj ából. Ha az öblögetéseket, melyek a csekély költségek 
miatt a falusi rnkolákban is kivihetők, megszokják a tanulók elsősorban 
a. t?roklob m.iatt mulaszt?tt órák számát felére csökkenthetjük' és ha majd 
kilepnek az eletbe, ezen JÓ szokást magukkal viszik, azaz a száj tisztán
tartását megkedveltetik gyermekeikkel is. És ha majd a felsoroit fertőző 
betegségek korai felismerése átmegyen a köztudatba, ez lesz kézzelfoaható 
eredménye az iskolaorvos működésének. A torok-, mellkasvizsgálatok~t és 
öblögetéseket megvalósítottam a királdi bányaiskolában tíz év előtt s azóta 
oly ritkák a megbülésből származó torokbajok, hogy alig fordulnak elő. 
Sőt, a mindennapi öblögetés több tanulónál zsugorodásra bírta azon torok
mandulákat, melyeknek - részben - eltávolitását czéloztam. 

Ha pedig vörheny vagy diphtberitis fordult elő, egy-két hétig minden 
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nap megvizsgáltam a tanulók torkát, a gyanus betegeket pedig haza. 
küldtem. 

Ily módon sikerült ezen fertőző betegségek localizálása és sikeres 
gyógyítása is; az iskola. bezárását mindig kikerültem és a gyanus betegek 
nem sokat mulasztottak. 

68. 

A GYOMOR ELŐKÉSZITÉS BEFOLYÁSAIRÓL AZ EMÉSZ
TÉSRE, PAWLOW ÁLLATKISÉRLETEI ÉS TAPASZTALATAIM 

ALAPJÁN.* 

KIVONA'l'. 

Dr. URSZINY GYULA. 

Pawlow állatokon bizonyitotta be, hogy nem az ételek mechanikai 
ingere inditja meg az emésztést, hanem egy psychikai és csak később egy 
chemiai folyamat, vagyis: nem maga az étel, hanem az a jó érzés, mely 
az evéssel jár, váltja ki a psychikai emésztést. Az igy termelt emésztő 
nedveket dr. Chigin Appetitsaftnak, Zündsaftnak nevezte el, ezek inditják meg 
az emésztési folyamatot, ha pedig termelésükről nem gondoskodunk, előbb
~tóbb kifárad a gyomor a chemiai emésztésben. 

A gyomor mirigyeinek működése olyan okszerű, mint a nyálmirigyéi. 
Ha kemény, a kenyér a nyálmirigyek termelnek több nyálat, ha puha, a 
gyomor mirigyei, mert utóbbi jobban izlik. A fűszerek közül az képes 
étvágyat teremteni, a mely izlik, a többi nem. 

Az amarikantiák sem izgatják a gyomor mirigyeit, csak az izlő szer
veket és eves előtt képesek - bizonyos körülmények közt - étvágyat 
teremt!3ni ; az édességek pedig evés után termelnek emésztő nedveket. 

Etvágytalanságban szenvedő vérszegény stb. betegeimnek ebéd előtt 
vizszintes fekvést és amarikantiákat rendelek és megjön az étvágyuk. ha 
pedig fáradtan ülnek evéshez, alig nyelnek egy-két falatot, már jóllakott
ság érzése jelentkezik. 

Ha valamely étel jól esik és jól megrágjuk, annyi emésztő nedveket 
termelnek - számtani pontossága! - a gyomor mirigyei, a mennyi azon 
étel megemésztéséhez szükséges, viszont, ha nem jól esik, vagy nem. rágjuk 
meg az ételt, vagy testi-lelki fáradtság miatt nincs psychikai emésztésünk, 
a könnyü emésztésü ételt is nehezen emészti meg gyomrunk. 

A psychikai emésztés magyarázza meg azt, hogy az egyes népfajok 
saját nemzeti ételeiket könnyen emésztik, mert érzékszerveik utján - az 
agy közvetítésével - annyi emésztő nedveket termelnek a száj, a. gyomor 
mirigyei, a hasnyálmirigy és a máj, a mennyi megszokott kedvencz ételük 
megemésztéséhez szükséges. Ha fáradtan ülünk evéshez, a fáradt izmok
ban van a vér és az emésztés nem indulhat meg, mert ahhoz is vér kell. 
Azért a magyar munkás előbb tüzet rak s a közben kipiheni fáradalmait, 

* Megjelent a «Jó-Egészség» 1907. évfolyamában. 
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a lobogó tűz felvidítja kedélyét és a szalonnáról lecsepegő zsir látása és 
illata előkészitik gyomrát eréshez. 

Ez az oka, hogy idült gyoriiorl1UJ ut mezőgazdasággal foglalkozó
népünknél eddig ritkán fordult elő, mig haeny humt, mely az egyfajta. 
táplálkozás következm énye, elég gyakori. Nem igy van ez a gyári munká
soknál, mert a szakmánymunka, vagy a vasuti szolgálat mellett nem 
vesznek maguknak időt - elég hiba - a lassu étkezésre! 

A munkáimak egyfajta ételből sokat kell fogyasztania, hogy nagy 
anyagcseréj ét kielégítse, ha azonban a szalonna, vagy sok főzelék evése· 
után undor áll be, ez a psychikai emésztést rögtön felfüggeszti; már most 
az egyfajta ételre egy-két fajta bakterium halmozódik fel a gyomorban s az. 
ebből származó erjedést a gyomor sava uem képes gátolni, mert az undor 
megszüntette a psychikai emésztést. A kik pedig több fajta ételt ehetnek, 
nagyobb a psycbikai ingerük, az egyes ételek utáni vrigycidásuk, könnyebb
tehat az emésztésük és egyfajta erjedés nem. is jöhet létre gyomrukban. 

Ezek az okai, hogy az uri osztálynál a heveny gyomorhurut kevéslibé 
gyakori, mint a munkásoknál. 

A szellemi munkás azonban nem ké~ziti elő gyomrát evéshez, mun
kája után nem pjhen, hanem rögtö n evéshez ül, már pedig több pihenésre 
lenne szüksége, mint a munk ásnak. A fáradt agy ugyanis, a munka utó
képeivel foglalkozik még evés alatt is, és igy az érzékszervek utján nem 
juthat ujabb inger - az agy közvetitésével - a gyomorhoz, mert az 
erősebb inger nem engedi érvényre jutni a gyengébbet. 

A gyomornak különféle idegés tünetei és pedig korai jóllakottság, 
nyomás, ú1jdalom, felböfögés, égés és hányás is jelentkeznek, mert a gyo
mor kínlódik a nehéz emésztésben és idegei nem az érzékszervek által -
természetes uton - hanem a gyomor felől izgattattak. Ezek az okai az 
idült gyomorhurutnak és mi csak a hurutot kezeljük itthon, vagy Karls
badban, de nem küldünk psychikai impulsust a gyomor mirigyeihez. 
A kezelés pedig csak a hurut csillapítására jó, de az oki gyógyítás a 
psychikai emésztés és az ételek jól megrágása lenne. A gyakorló orvos 
feladata értékesiteni a tudomány legujabb vívmányait az em.berisé~ javára. 
Ezt a czélt szolgálják levesizesitőm és gyorssütőm s mielőtt még Pawlon 
felfedezéseit olvastam., volt tudomásom a psycLikai emésztésről. 

69. 

A KALIUM-SULFOGUAJACOLICUM OLDATOKRÓL. 

- KIVONAT. -

AssINGER LAJos. 

Mióta 1877-ben Somerbrodt a kátránytherapiára irányitotta az orvo
sok figyelmét, a pharmakologiában utat tört magának az a gondolat egy 
oly szert állítani elő, mely a kreosot gyógyitó hatását az ismert kellemet
len és káros tulajdonságok nélkül magában rejti. A kreosot javitásán fára-· 
dozó kutatók a duotal, kreosotal, guajacol, thiocol. guajasanol, penzornl, 
guacamphol, geosot, eosot, geoform, pulmoform stb. kreosot-készítménJtj· 



ket találták fel. Mig a kreosotnak még némileg maró hatása, felette kelle
metlen ize volt és vizben való oldhatatlanságanál fogva nehezen nyujt
ható gyógyszert képezett, a kreosotal már sokkal jobb tulajdonságokkal bir. 
A kreosot maró hatása legnagyobb részt eltünik, hasonlókép a majdnem 
undoritó és némileg mérges hatás, mely a nagy kreosot adagolásnál fel
lépett. A duotal ismét nagyobb mérvü előnyöket mutat, vizben ugyan nem 

' -0ldható, azonban semmiféle maró hatása sincs. A majdnem tökéletes 
készitmény jellegével csak az 1900-ban forgalomba bocsátott és Mendel
sohntól ajánlott thiocol bir, mely az orthoguajacol sulfosavnak kaliumsója. 
A thiocol fehér, vizben oldható, gyengén sós izü, szagtalan por, melynek 
s em maró hatása a nyákhár tyára, sem egyéb mérges tulajdonságai nin· 
csenek és 52 % guajacolt tartalmaz, 10 rész thiocol, 40 rész extr. fluid. 
aurant, 5 rész syr. aurant. és 95 rész viz adja a sirolint. A sirolin hatása 
mint adjuvans a gümőkóros tüdőbántalmak ellen alkamazott hygienico
diatás gyógyászatban egész sereg sirolin utánzatokat és sirolin pótszert 
bivott elő. Ezeket mint például a Bascb-féle, 1'.1ikolasch, Hell, Kopp-féle 
sulfoguajacol szörpöt, a guajalin, tuberin, liquor, thiorobini, sirosol, falko
gen, sulfosot syrup stb. készítményeket vizsgálván arra az eredményre 
jutottam, hogy a serisin mivel a többi szerrel ellentétben, - mint a siro
lin - teljesen 10 % kalium sulfoguajacolt tartalmaz, a sirolinhoz legköze
lebb álló és vele majdnem telj esen azonos cbemiai összetételü gyógyszer. 

70. 

A HAZAI TESTI NEVELÉS ÉS TESTGYAKORLÁS ÜGYÉRŐL.* 
- KIVONAT. --

Dr. GEBHARDT FERENCZ. 

A mai általános elpuhultság mellett, midőn a szellemi képzettségre 
mindinkább nagyobb feladat háramlik, a tudás terjed, a szellemi és ideg
életre fokozott feladatok várnak, igen nagy súly volna helyezendő a testi 
nevelés és gyakorlás kérdésére. 

A középiskolai ifjuság tul van terhelve elméleti tárgyakkal, ehhez 
képest kevés idő jut a testgyakolásra. Iskoláink nem az életnek nevelnek, 
s midőn az ifjak tanulmányaikat befejezik, már nagyrészt ideges elcsigá
zott emberek. Fizikai erő hiányában tullepik azon pályákat, ahol fogyaté
kos testi erejű emberek is érvényesülhetnek; a hol :fizikai erőre is szükség 
van, mint p. o. az iparos pályára alig lép valaki. 

A testi nevelést olyan alapokra kellene fektetni, hogy a generátio 
már kora ifjuságától fogva megtanulja használni izmait, s akkor majd nem 
Tiad vissza a testi munkától. 

Az állam feladata volna megakadályozni a magyar faj satnyulását. 
A jelen állapot egy progrediáló nemzeti veszedelem, (mint az a katonai 
sorozásoknál is feltünik), melynek, ha idejében gátat nem vetünk egy tel
jesen csenevész, izom és akaratnélküli generátio fejlődik, mely ellenállásra 
s a hazaszeretet ébrentartására képtelenné lesz ! 

* Megjelent a «Gyógyászat» 1907. évfolyamában. 
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Úgy a törvényhozók, valamint a kormány nem cselekszenek az ügy 
érdekében annyit, mint a mennyi kivánatos volna. A testnevelésre nevetsé 
ges csekély összeg van a budgetben előirányozva. 

Az iskolák épitése, berendezése nem felel meg a hygienia követel
ményeinek, úgy hogy ebből származó káros tényezők egyenesen veszélyez
tetik a tanuló egészségét. 

Az ifjuság két testi nevelőjének ú. m. a tornatanitónak s iskola
orvosnak. nincs meg a megfelelő positiójuk a tanári testületben, s nincsen 
munkájukkal arányban a dijazásuk. 

Az államnál, mely az utóbbi időben iparkodott a mulaRztottakat pó
tolni, sokkal többet cselekedett ez ügyben a magyar társadalom. Ezután 
előadó ismerteti a magyarországi testi nevelés és gyakorlás r övid történe
tét, s constatálja, hogy társadalmilag jelenleg kétféle irányzat van a test
gyakorlás terén. A tornázási és athletikai irány. E két irányzat egymással 
hadilábon áll, s mivel az állam kötelező irányt eddig nem állapított meg, 
a surlódások beláthatatlan időkig tarthatnak. 

Testi nevelés szempontjából szükséges, a testedzés mentől több esz
közének alkalmazása. Bármelyikét is gyakorolják ezen mozgásoknak, az 
mind izomműködéssel jár. Előadó ezután röviden a mozgások :fiziologiai 
hatását tárgyalja, s hangoztatja a váltogató cselekvés és kinyugvás szük
ségességének alapelvet. Kikel a forcirozott, rekord hajhászó, tulhajtott 
atbletikai gyakorlatok ellen, melyeknek káros hatása a szervezetre nyil
vánvaló, e mellett önző czélokat szolgál, és az egyéni hiuságnak, féktelen 
dicsvágynak nagyra nevelője! 

Megemlékezik előadó a legujabban alakult <1Nemzeti Phalanx» egye
sületről, melynek czélja a nép szellemi és testi művelését előmozditani. 

Végül arra a conclusióra jut, hogy Magyarországon a testi nevelés 
és gyakorlás kérdése nem áll a megkívánható nivón. 

Ennek reparatiója első sorban volna az, hogy az állam az ügyet nem· 
zeti fontosságánál fogva nagyobb szeretettel ápolja. Az elméleti órákat szál
lítsa le, legyen egy héten hat testgyakorlási óra. Adjon a szaktanároknak 
tekintélyt, jobb :fizetést. Szerelje fel s rendezze az intézeteket, tornaterme
ket hygienice, adjon játszóteret. 

Adjon ki az állam kormányrendeletileg kötelező testgyakorlási irányt, 
mel.vnek végrehajtását közegeivel ellenőriztesse, a különbözö irányok így 
önként megszűnnek, s közös munkával iparkodnak megteremteni az erős, 
edzett magyar generatiót ! S ha valamikor királynak s hazának szüksége 
lenne rá, se az egyik se a másik nem fog csalatkozni a magyar sziv és a 
magyar izmok erejében! 

71. 

A LÉPFENÉRÖL. 
- KIVONAT. -

Dr. MuNKER HENRIK. 

Demonstrálja a pozsonyi áll. kórház boncztermében, rövid előadás 
'keretében az ez év julius havában lépfenében elhunytak hulláinak bon
<ezolása alkalmával eltett készitményeket, valamint az ezekből készült gór-
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csövi pra:iparatumokat és antbrax culturákat, különösen kiemelve már a 
hullán észlelhető elváltozásokat, melyek a bonczoló figyelmét már előre 
felhívják arra, hogy gyanus esetekben fedőlemezpra:iparatum készitése é& 
9.ulturális eljárás okvetlen alkalmazandó, egyuttal jelenti, hogy a dr. Mergl 
Odön, vár. tiszti főorvossal egyetemben végzett vizsgálatuk részletes leirása 
legközelebb valamely szaklapban fog megjelenni. 

x. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYBAN 

TARTOTT ELŐADÁSOK. 



1. 

TERMÉSZETTUDOMÁNY ÉS ŐSTÖRTÉNELEM 
VAGYIS 

AZ EMBER ŐSISÉGÉNEK ÉS SZÁRMAZÁSÁNAK KÉRDÉSE A MAJ TER
MÉSZETTUDOMÁNYI VIZSGÁLATOK NYOMÁN. 

Szakosztálynyitó előadás. 

Dr. ŰRTVAY TIVADAR. 

I. 

A. régi, de elvétve az ujabb történetírás is 1 az emberiség történetét 
ott kezdi, hol egyes culturnépek civilisatiójuk delelő pontján állottak s 
egészen kutatáson kivül hagyja azt a nagy időszakot, mely e civilisatio 
szemhatárán iul esik. Csakhogy az ember tevékenységének története nem 
ott kezdődik, a hol ő először történetileg sze1·epel. Története sokkal régibb, 
mint a mennyire arra hagyomány és feljegyzés kiterjeszkedik. A delelő 
civilisatió, a milyen a chinaiaké, indusoké, assyroké, egyiptomiaké, chal
dausoké, izraelitáké, peruiaké, mexicoiaké, perzsáké, phamiciaiaM, púnoké 
nyilván csakis egy megelőző hosszas küzdés és fáradságos munka ered
ményéül tekinthető. Ezt a küzdést és munkát lehetőleg felderíteni, az 
ókori nagy civilisatiókat megelőző, be nem világított, sötét és rejtélyes idő
szakot constatálható tényekkel és tényekből levonható következtetésekkel 
megvilágítani és felfejteni, a prdhistoriának a feladata, annak a tudo
mánynak, mely nem szorosan vett törtaneti, hanem természettörténeti fel
kutatott részleteket szolgáltat a történetíró kezébe és a mely tudománynak 
a geologia és palaontologia a lényeges segédfonásai. A geologia a törté
nelem előtti idők chronologiája, a legalkalmasb s a legmegbízhatóbb mérő 
a lepergett idők mennyiség szerint való jelzésére; a palaontologia ellenben 
a történelem előtti idők okirattára, a geologiai rétegekbe foglalt szerves 
élőlények (növények, állatok, emberek) idő és mennyiség szerint való sze
replésének meghatározására. Ezt a kettőt, a geologiát és a palaontologiát 
a történettel összekapcsoló s ezért archmogeologiának vagy archmopaldon
tologiának is nevezhető tudomány azóta, hogy a nagy Cuvier és utána 
Buckla.nd a fossilis állatokról szóló korszakos könyveikkel a közfigyelmet 
az ásatag-világra terelték, s azt a régi ((vis plastica)) és uura seminalis)) 
értelmében magyarázott felfogással szemben tisztábr világításba helyezték, 

1 Így Theod. Flathe, a meisseni Fürstenschule tanára: Allgemeine W eltgeschichte. 
Zweite Auflage. Leipzig, 1884. 
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meglepő gyors haladásban emelkedett az inductiv módszer szigoru alkal
mazásával a merő régészeti speculatió állapotából a rendszeresített valóságos 
tudomá1iy rangjára. Már nem egy kérdésre adott elfogadható megfejtést s 
alig vonhatni kétségbe, hogy az ásatások, illetőleg a palaontologiai és 
műtechnikai leletek szaporodtával, a geologiai, anthropologiai, ethnologiai 
és zo~logiai ismeretek fokozódó fejlődésével még számos eddig egyátalán 
m egfeJtetlen avagy nem eléggé határozottan megfejtett vitás kérdésre is 
előbb-utóbb válaszolni fog. 

Mindazon kérdések között, melyekre a mai culturember a megfejtés 
világosságát türelmetlenül óhajtja, egy sem bírhat akkora fontossággal és 
a tudományok összességét átható akkora jelentőséggel, mint : mtigának az 
embernek, származás és ősiség szerint való kérdése. «Nincs tárgy - írja 
Lyell - mely ujabb időkben több kíváncsiságot és nagyobb átalános 
érdeklődést keltett volna a geologusoknál és a közönségnél, mint az emberi 
nem ősiség ének a kérdése.)) 1 Ezt a kérdést Hu'xley Tamás, kora legna
gy_o bb zoologusa és anatomusa, bizvást .a <1kérdések kérdésének)> nevezhette, 
miután benne tényleg összes tudományos és ethikai érdekeink összpon
tosulnak. Ezért érthető is, hogy a Jean Lamarck és Charles Darwin ideje 
óta megindult ujabb tudományos irodalmunk terén akkora hévvel, élesel
müséggel, körültekintéssel és kitartó kutatással, persze eleitől kezdve akkora 
túlcsapongó fantáziával is, egy kérdést sem tárgyaltak, mint ezt a kérdést: 
az ember származásának és ősiségének a kérdését. Már könyvtárakat töl
tenek meg az erre vonatkozó szakmunkák s szakértekezések s mondhatni, 
hogy az emberi elme megismerő képességének nagyságát talán egyik szak
tudományban sem bámulhatjuk meg annyira, mint éppen ezekben a mun
kákban és szakértekezésekben. 

Azok, kik a szerves tulajdonok progressiv átöröklésének elvén alapuló 
evolutio, a transformismus, a folyton való fejlődés tanának hivei, az ember 
eredetét. és ősiségét nyilván nem a hagyományban, sem nem a hagyomány 
után fel1egyzett történeti tudásban nyomozhatják. Egyátalán nem nyomoz
hatják történeti chronologiában, mert a történeti chronologia egy eltör
pülően csekély időmérő oly jelen~égek mérlegelésében, melyek fejlődése 
geologiai korszakokat igényelnek. Ep a természettudományok fejlődése tette 
minden elfogulatlan kutató előtt evidenssé, hogy az ember ősiségének kér· 
désében oly időtereket kell feltételeznünk, melyek legkisebb egységei az 
évek százezrei. A tfü'mészettudomány állapította meg, meg nem számlált 
évek szerint, azokat a geologiai korszakokat, a melyek tartamában az 
összes szerves lények fejlődése folyamatban volt s jelenleg is folyamat
ban van. 

Alig egy százada, hogy Cuvier, a természettudományok e kimagasló 
alakja, a zoologia e hírneves úttfüője, az összehasonlító anatomia és 
·osteologia e korszakos megalapítója az ember ősiségének kérdésében még 
~ régi felfogást támogatta tudásával és tekintélyével, amennyiben határo
zottan tagadta az ember diluvialis ősiségét, vagyis azt az ősiségét, mely
nél fogva az ember a kihalt diluvialis állatok: a marnmut, az orl'szarvu, 
.a barlangi oroszlán s egyéb lelünt állatok kortársa lett volna. Csakhogy 
e tagadásának ereje végre is megtört többé tagadásba nem vehető történeti 

1 Das Alter des Menschengeschlechts auf der .Erde. Büchner Lajos fordítása. 
Leipzig, 1867. 5. 1. 
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tényeken .. A modern geologia és palaontologia nem egyes, de tömeges oly 
adatokat Juttatott felszínre, melyek szemlélésén egy elfogulatlan ember sem 
tagadb!1tj a többé a diluvialis ember létezettségét. Csakhogy e nagy hala
dással az ember ősiségének kérdése még korántsem nyert befejezést. Az 
evolutio hívei még messzebb távolba irányítják kutató tekintetöket s ma 
már a tei·tidrkori ember nyomaira óhajtanak akadni. Lyell a pliocanben, 
Lubbock és Topinard a miocanben, Wallace az eocanben keresi nyomát s köve
-tik őket ebben számosak.1 Ebbeli törekvésük, elméletük alapján, tagadhatatlanul 
igazolt is, mert ha az evolutio · tana szerint a szerves lények sorozatában 
nem lehet hézag, hanem a felsőbb rendnek összekapcsolva kell lennie az 
alsóbb renddel, melynek fejlődés szerinti származéka : akkor a negyedkor 
emberének is kell, hogy a harmadkorban visszafelé való folytatása legyen. 
Elméletileg e feltevés, hogy az ember már a harmadkorszakban élt, elfogad
ható még azok részéről is, kik az evolutio tanának kö rén kívül állanak, 
mert a harmadkorszak, a mint azt a geologiai kutatások bizonyítják, oly 
fizikai, klimatikus és telluris viszonyok közt folyt le, melyek az ember 
·életfeltételeinek teljesen megfeleltek.2 Nem volna azért a tudomány szel
lemének és igényeinek, de még a régi conservativ tan érdekeinek sem 
megfelelő, ha a teremtés tanának akár legexaltáltabb köve tője is a harmad
kori ember létezésének lehetőségét kétségbe vonná vagy éppenséggel tagadná. 
A teremtéstörténet hatodik napja, időszaki értelemben véve, kiterjeszthető 
:a geologiai tertiarkorra is. 

Ám lássuk, hová, mennyire fejlődött máig ez a kérdés? Rövid nehány 
évtized alatt az ember harmadkoriságának többrendbeli bizonyítékára hiv
-ták fel a közfigyelmet egyes franczia, belga, olasz, német tudósok, felmu
tatva harmadkorszaki állatok : a déli elefánt, a nagy viziló, a mammut, a 
balitherium, többrendbeli szarvasfaj, a balaonotusbálna, a hipparion, az 
-0rrszarvú és az antilope állítólag harmadkori rétegekben előkerült csont
jain szemlélhető horzsolásokat, töréseket és bevágásokat. Mások a harmad
kori czápafogakon levő lyukakra irányiták a tudósok figyelmét s ismét 
mások hivatkoztak a thenayi, aurillaci, tajovölgyi miociin- és pliocan-réte-

.gekben mastodon-, hipparion- és dinotherium-csontmaradványokkal együt
tesen előkerült kovadarabokra, melyeket Bourgeois, Worsaae, Raulin, 
.Mortillet, Cartailhac mesterségesen készült szerszámoknak ismertek fel s 
.. aztán kimondták ezek alapján történeti tényül az embernek a tertidr
korban való létezetlségét. Csakhogy ez a siker nagyon ephemer volt. Mert 
az ujabban megejtett felette gondos vizsgálatokból kitűnt, hogy a vélt 
bizonyitékok semmi bizouyitékok. A poggiaronei, pikermei, genuai, pouancéi, 
saint-presti leleteknek semmi archaiologiai értékök nincsen. Ezek a hor
zsolások és törések vagy természetes véletlenségeknek avagy viz által tör
tént elsodrás s hömpölygetés következményeinek bizonyultak. A csontokon 

1 V. ö. Büchner: Die Stellung des lvlenschen in der Natitr. Leipzig, 1861. I , 63. 
2 Was das Rlima uer Tertiarzeit angeht, so war dasselbe der allenfallsigen Ent

. stehung des Menschen überaus günstig. Es war warm, feucht, gleichmassig, ohne 
~xtreme, hatte .einen sehr i;nilden Winter und konnte dah er mit Leichtigkeit jene 
upp1ge,_ halbtrop1sche Vegetat10n erzeugen, deren die grossen pfianzenfressenden Sauge· 
thiere Jener. Z~it zn ihrer Erhaltung bedurften; auch gab es eine grosse ADZahl von 
Pfia~zen mit immer grünen Bliittern. (Büchner Ludwig: Thatsachcn u nd Theoi·ien. 
Berlm, 1887. 43. 1.) Tüzetesebben ezt feltüntetve 1. Nadaillacnál: Die ersten Menschen, 

-4-89-500. 11. 
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észlelhető bevágások azonkép nem emberkéztől, hanem egyidejűleg élt. 
állatok: a sergus serratus és carcharodon megalodon, vagy mustellinák és 
viverrinák éles fogaitól vették keletkezésöket. A czápafogakon mutatkozó 
lyukak pliocankori furókagylóktól valók. Nem egy esetben kiderült, hogy 
a csontok nem is harmadkori, hanem negyedkori földrétegekből kerültek 
elő. Bebizonyult, hogy a toscanai dombok, melyekben az állitólag emberi 
kéz nyomát mutató bálnacsontok találta;ttak, a pliocankorban viz alatt 
állottak s igy ott ember nem lakhatott. Es kiviláglott, hogy úgy az auril
laci tűzkövek, melyeket Rames mastodon-, dinotherium· és hipparion-cson
tokkal harmadkori lerakodásokban talált, mint a thenayi kovadarabok, 
melyek Pontlevoynál a Loire et Cher kerületben édesvízi mészrétegben az 
acerotherium maradványaival együtt találtattak,'1 ugyancsak nem az emberi 
müpattogtatás, hanem a természet játékának a termékei.2 A Ribeiro által 
a 'l'ajo-völgynek Lissabon környéki miocan- és pliocan-rétegeiből elővont 
tűzkövek és kvarczitok sem részesültek kedvezőbb magyarázatban kivált a. 
német tudósok részéről, mert ezeket is a természet productumainak tart
ják.3 A moulignai fekete agyagból kikerült tűzkövek annál kevésbbé vehe
tők harmadkorszaki eszközökül. mivel velök együtt nagy kvarczdarás agyag
edények cserepei is találtattak.'• 

Mindazok tehát, kik harmadkori állatcsontok műtechnikai félreisme
réséből, vagy a kovanucleusoknak tisztán a természet bontó, aprózó ereje: 
tűz, bőváltozat, futóhomok befolyása által előállított szilánkjaiból a bar
madkorszaki emberre következtettek, jóhiszemüleg csalatkoztak. De csalat
koztak mindazok is, kik emberi koponyríkból vagy egyéb emberi csont
maradványokból következtettek a harmadkorszaki emberre. A régibb idők
ben emlegetett Elster melletti kötritzi, erpfingi, nizzai, auvergnei, vendéei 
(St: Michel en Lherm), lüttichi fossilis emberleletrkről már Buckland és 
Burmeister idejében constatálták, hogy azok a tertiar-kornál fiatalabb kor-

1 L. Bonrgeois abbé művét: La question de l'homme tertiaire közzétéve a Revue 
des questions scientifiques-ben. Louvain, 1877. E köveket illetőleg Pethő György azt írja. 
Topinard könyvének magyar fordításában a. jegyzetek egyikében: A harmadkori ember 
ké'rdését egyelőre még nem lehet eldönteni, létezését nem lehet elfogadni, mindaddig, 
a míg szigorú palaeontologiai tények nem fogják igazolni. Azok után, a miket a thenayi 
kovákb61 eddig természetben és rajzokban magam is láttam, alig tartom lehetségesnek 
oly biztos következtetések kivonását. Egy-két alak, de husi között csakis egy-kett6 akad 
olyan, a melyet talán, ha t. i. egyéb bizonyíték is szállana mellette, az ember keze 
művének lehetne mo1idani. (I. m. 718. 1.) Na.daillac szerint e kövek •valamely értelmes 
lény befolyásának nyomát sem mutatják.» (Die ersten Nlenschen 511. J.) 

2 Nadaillac: Die ersten Menschen und die pi ·iihistorischen Zeiten. Stuttgart, 1884. 
488- 523. 11. 

a Nadaillac ezekről írja: !ch muss gestehen, eine sorgsame Prüfung dieser Feuer· 
st~ine hat bei mir nicht ~lie gleiche Ueberzeugung (wie bei Ribeiro, l.Vlortillet u. Car· 
tailhac) hervorgerufen; be1i:n besten Willen war es mir nicht möglich eine Schlagflache 
~der eme Sp~r von, Bear.be1tui;ig zu erkennen. Wa.s die ganze Sache ferner noch frag
licher erschemen la~st, smd die grossen Umwalzungen, die, wie Ribeiro selbst aner· 
kennen muss, zu w1ederh0Uen Malen den Boden Portugals getroffen haben, und die 
ernste Bedenken gegen d1e Annahme emer ungestörten Schichtenlagerung erwecken. 
(Die ersten l\ienschen 506. 1.) 

'• Mindezeket illető]eg 1. Büchner L.: Thatsachen u. Theorien. Berlin, 1887. 
44- 46. 11., Ortvay T.: Oskor. Pozsony, 1896. 10. !. Gutberlet: Der !Ylensch. Sein 
Ursprung u. seine Entwicklung. Paderborn. 1\J03. 
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ból. ~alók. 1 A_z Ar~zzonál OJas~országban az Olmo-völgyben előkerült kopo
nyarol Cosch1 tanar mutatta ki, hogy negyedkorszaki. A Riviera di Ponen
t~n Sa_vonnába~ talált emberi csontokról sem lehet kimutatni, hogy plio
cankonak volna_nak. A Le Puy-en-Velaynál a Haute-Garonne departe
mentban._.vulk~rnkus tu~ában talált denisei embercsontok, melyeket Lauril
lar~ tertiarkonaknak veleményez,2 semmiesetre sem tehetők e korba, mert 
tudjuk, hogy a velayi Vulcán még a történeti időkben is működésben volt.3 

. E mel~ett tör~éne~irói ~~séggel con~tatálnunk kell azt is, hogy Ázsiában 
~dd~~ a fenti feltevest hiteles1to leletek szmtén nem kerültek még elő A Kis
Azs1aban a Dardanellák közelében állítólag miocan-rétegekben talált csont
karczolatokból, szilánkolt tüzkövekből és hosszant felhasitott lábszárcson
tokból Calvert ugrnn a miocankori ember létezettségére vélt következtet
hetni,<• de a lelet helyén gondos szakkutatásokat eszközölt Washburn 
taná: kétségtelenü~ kim?tatta a köv~tkeztetés tévességét. Ma már senkü;em 
beszel_ ~ da::danelh ter~~ar-emberről." Az amerikai leletekről hasonlóképen 
nei;n itelh~t.unk kedvezobben. A quadeloupei és a délamerikai, Lund által 
talal~ foss11Is embercsontokról kimutatták, hogy történeti időkből valók. 6 

A_ m1 a Del~war.e-völgyben Ne~ Jerseyben a glacialis lerakodásokban vagy 
R1chmond kozeleben a homokretegekben, avagy Oregon és California álla
m okban leletek~l került elő, az mind nem alkalmas arra, hogy velük a 
barmadk_orszaki embernek a letértJ bizton következtethessünk. A Californiá
ban a Sierra Nevada. nyugati l ej~őjén a lávarétegek által takart aranytar
talmu homokban talal~ ~a~averaFI koponya, mely Whitney tanár szerint 
az. ~mb~rnek az amenka1 Jé~lrnrs~_~k el_őtti időben való létezettségét bizo
n:yitJa, eppen nem mondhftto tert1arkormak, mert miután a vulkáni kitö
resek ~ ~os~p~io_can sőt még az ujabb időkben is történtek, a koponyának 
a vulkarn kitore~ekkel való egyi?ejüsége nyilván aemmit sem bizonyithat. 7 

A mellett fel~eru~t az a gyanu IQ, hogy az egész lelet egy nyerészkedésen 
alapul.ó myst1~.cat~.o . cs~lárd ~.üve._. A .Nevada-államban a carsoni fogház 
udvara?an le~o kobanyaban elokeri:ilt allat- és emberlábnyomok azonkép 
nem b1zony1~ekok, rr;iert. az emberlabaknak nézett n.1omok nyilván vala
me]~es plant1grad ne11ylabunak, talán egy óriási lomhárnak : a neayedkor
szaki mylo~onnak v~gy a pliocankori morotheriumnak a lábnyom~i. 

Semm_isek eszermt Desnoyer, Bourgeois, Delaunay, Cartailhac, Quatre
fages, Mort1llet, Capellini, van Dücker Valdemar. Worsaae Raulin Issel 
és követőik ér•ei. A pnehi~t?r~ai tudo,mány terén ma eli;mert té~y az, 
hogy az e~ber harmadkonsaganak kérdése még korántsincs eldöntve: a 
hf:!rm11~/wri e1!lbern_ek __ létezése máig még nincsen kétségbevonhalatlamll 
bizonyitva. M1 a m1 faJunk nyomát eddig a diluviumon túl még csak a 

1 Burmeister: Geschichte der Schöpfiing. Leipzig, 185 1. 563-64. 11. Zimmer
mann: Der Mensch. Berlin, 1864. 113- 114. II. 

2 Dict. d'hist. Nat. XII, 615. 
a Sidonius Apollinaris (430-488 Kr. u.) egyik fejezete szerint e vulkán még az 

V. században is működésben volt. 
'• Egy a. kons_tantinápolyi Levant' s Hei·aldhoz 1873· ban intézett levelében . 
" Nada1llac, 1. m. 519. l. 

. „ ~ Bislang entbehrt die Annahme, dass der californische Mensch schon zur Te~·-
tiarzei_J gelebt _ha.be, j edes sicheren An~aUs. (Nadaillac i. m. 518. 1.) 
.., Burme1ster: Geschtchte cl. Schop fung 41. és 563 11. W F Zimmermann· Dei· 
1flensch, 112- 113. 11. ' · · · . 
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pliocanbe sem vihetjük vissza, annál kevésbbé _a miocanbe vagy épp ~z 
eocanbe. Ezért mindenesetre igen feltűnő, mikor a congressusokon e.s 
monografiákban hitelesen rektifikált ~agy alapos_an kifogásolt és meggya
nusitott tényállásokkal szemben leguJabban egy Jeles magyar anthropologus 
eocdn-eszközökről, tehát az embernek a tertiarkor legősibb periodusában 
való szerepléséről beszél. 1 

' A harmadkorszaki ember ellen tanuskodó tényállások annyira beiga
.zolvák, hogy a régibb természettudósok, milyen Burmeister H~rmann,2 _a 
zoologia tanárn Halleban és mások ál.litását az, uja?b és legu~ab_b -~egk1-
válóbb szakemberek a haladás és szabad kutatas eltsmert tekmtelyu em
berei szintén fenne'n hirdetni nem átalhatják. Az embernek harmadkori 
létel; ellen Lubbocknak azon megjegyzése is bizonyitó, hogy «igazi tertiii.r
lrnri rétegekben talált csontoknál még nem -yették észre, h~~y a~ok a velő 
Jrndveért fel lettek volna hasítva)), úgy a mrnt az a quartarkon csontok
nil átalános. 3 Egy nagynevü német tudós, a. moder~ pat~?logia meg· 
:alapítója, Virchow Rudolf kijelenti, hogy semmi sem all utJaban a ?ar
madkorszaki ember létezettsége gondolatának, csakhogy e gondolattal a 
bizonyitékig nagy az út. Szerinte ez a bizonyíték ;n_ég nincsen feltal~lv~. 4 

Ugyanő más helyt azt mondja, hogy pal~onto_lo,g1~ilag az embe~. f?ldon 
való megjelenése legfelebb a harmadkong (ktzarolag) helyezheto vISsza. 
A földalakulás valamelyes korábbi idejéből a legcsekélyebb nyom se~ 
merült fel. A harrnadkori ember letezésének bizonyítékai még hiányoznak." 
Egy nagy körültekintésü franczia tudós, _Nadaillac tüzetesen _terjeszkedik 
ki Capellini, Mortillet, van Dücker, RoUJOU, de N~n~outhy. es D~troJ'.at, 
Ribeiro Bourgeois Issel Calvert és mások felfedezese1re s kimutatja mmd 
ezek ta~thatatlans~gát. Bizonyítékot kíván ő is a _tert!ar-ember, létezettsé
géről, de kereken kijelenti ő is: hogy ilyent ed0ig tenyleg meg be _ne;n 
szolgáltottalc. u Mikor Topinard, a nagy franc~ia anthropologus, n;yil~~n 
.Mortillet tekintélyére támaszkodva, «a tudomanyb~n. ~lf?gado~~ ~enyu~11 
veszi az alsó-miocdnkori ember létezettségét, ezen alhtasanak JOhiszemu
ségét nem fejezheti ki találóbban, mint ;nikor ál~itá~á~an meg~egyzi, «_Jiogy 
magának enn t?k az embernek a csontvazmarade/,;aibol semr:-iit sem ism:~-
1·ünk; eddigelé az archaologok és illetőleg a geologok a legkisebb darabJat 

1 L. a Term. tud. Közl. 1906. évf. XXXVIII k. 445-446. sz. . 
2 •Zwischen all den zahlreichen Thierknochen, welche die tertiaren Scmchten 

erfüllen hat man niemals menschliche Gebeine angetroffen, niemals Spuren mensch· 
·Jicher Kunstprodukte.• (H. Burmeister: Geschichte dei· Schöpfung. Eine. Darstellu~g 
des Entwickelungsganges der Erde u. ihrer Bewohner. Le1pz1g, 1851. V1erte Aufla„e, 
562. 1.) 

3 A tört. előtti ídők. I, 236. 
4 Nichts steht Virchows Meinuncr nach - írja Ranke - dem Gedanken ent

_gegen, dass der Me~sch schon zur tertÍaren Zeit gelebt hat'. aber v_on diesem Gedan
keu bis zu dem Beweise ist ein langer Weg. Und cler Beweis ist mcht gefunden. (De1· 
Mensch. Leipzig u. Wien, 1890. II, 458.) 

5 Palaontolocrisch betrachtet darf das Erscheinen des Menschen auf der Erd_e 
höchstens bis in di.e Tertiarzeit hinein zurückversetzt werden. Aus einer früheren Ze1t 
der Erdbildung ist auch nicht die geringste Spur von Menschen ,gefunde!1 worc~en. 
Sichere Beweise für den tertü'iren Menschen fehlen noch. (A termeszettudosok wies· 
badeni 1887 évi gyűlésén tartott előadásában. V. ö. Tagblatt der 60. Versammlung 
deutscher Naturforscher u. Aerzte. Nr. 6.) 

u Ein thatsachlicher Beweis ist bislang nicht geliefert worden. (Die ersten Men
sc:hen u. die priihistorischen Zeiten. Stuttgart, 1884. 523. 1.) 
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sem voltak képesek fölfedezni. 1 Ranke János, hirneves müncheni termé
szettudós azon kép kijelenti, hogy "a harmadkorszaki embert még nem 
találták meg, a legősibb embernyomok Európában valamint a többi világ
részekben is nem érnek túl a diluviumon. 2 Credner Hermann geologus, 
a lipcsei egyetem nagybirü tanára és a szászkirálysági geologiai országos 
kutatás igazgatója, a palaontologiai eredményeknek megfelelőleg az ember 
megjelenését a negyedkorszaktól datálja. 3 De az evolutio tanának oly 
exaltált bive, mint Büchner Lajos is, kijelenti. hogy "a tertiar-ember léte
zettségének bizonyitására inkább csak theoretikus, semmint tényleges 
érveink vannak.>>'• Mindezeknél fogva tehát a tényáJlásnak teljesen meg
felelő, ha a természettudományi kutatások alapján a mai culturtörténet
irok még csak a negyedkori emberrel kezdik az emberiség történetét. Így 
Hellwald, bár a Darwin-Hreckel-féle evolutio lelkes bive, azt irja, hogy a 
<1harmadk0ri » embert még nem találták. meg, más szóval, az embernek a 
harmadkorszakban való létezése rnég nincsen teljesen conslatálva, mert 
Bourgeois abbének erre vonatkozó bizonyitékai nyilván nem elégségesek. 5 

Későbben ugyanő azt irja: a harmadkori ember nyomai még korántsem 
.tekinthelók biztosak11ak. Még csak pontosabb kutatásoknak kell a harmad
kori ember létezését igazolniok. 6 Egy másik culturtörténetiró, Hrernes 
Mór, kinek culturtörténetirói érzékét alapos geologiai és palaontologiai 
szakismeretek istápolják. azt mondja a tertiarkori emberről, hogy felőle a 
kutatás még nem döntött biztosan. Ismételten kénytelen volt oly . leletek 
folett vitatkozni, a melyeket bizonyítékul hoztak fel az embernek a har
madkorszakban való létezéöe mellett, de mindeddig az eredmény tagadó 
volt. Mind e bizonyitékok csaló reménynek, optimista csalatkozásnak bizo
nyultak s a komoly vizsgálathoz elégtelenek voltak. A harmadkorszaki 
-ember kérdése 1 ehát ezidőszerint a tudománynak még meg nem oldott 
problémái közé tartozik. 7 Oly kiváló culturtörténetiró, milyen Schurtz Hen
rik. ugyancsak elismeri, hogy ((a bizonyitékok, mintha az ember már a 
tertiarkor vége felé Európa ta.laján lakott volna, még nem mondhatók 

„ Az Anthropologia kézikönyve. 573. l. 
2 Der tertiare Mensch ist ne.ch nicht gefunden, die a!testen Menschenspuren 

-reichen in Europa, wie in der übrigen Welt, nicht über das Diluvium hinans. (Der 
Mensch. Leipzig u. Wien, 1890. II. 456.) 

a Etemente de1· Geologie, 4-ik javított kiad. Leipzig, 1878. 695. 1. 
4 Thatsachen u. Theoi·ien. 42. 1. 
5 Der .tertiare• Mensch ist noch nicht gefunden, mit anderen. Worten das Vor

handensein des Menschen in der Tertiarzeit ist noch nicht völlig constatirt, denn 
<les Abbé Bourgeois Beweise für diese Behauptung sind wohl nicht stichhaltig. ( Cul
turgesch1:chte in ihrer natürlichen Enlwicklung. Angsburg, 1876. I, 9.) 

i; Die Spuren des Tertiarmenschen sind noch keinenwegs als gesichert zu be· 
trachten. Genauere Forschungen müssen erst die Existenz des tertiaren Menschen 

· bestatigen. (0. o. I, 122.) 
7 Die Forschung hat uns darüber noch keine Gewissheit verschafft. Wiederholt 

. war sie genötigt, sich mit der Discussion solcber Fundstücke zu befassen, welche man 
als Belege für die Anwesenheit der Menschen im Tertiar aufgestellt hat. Aber das 
Ergebniss war bisher immer noch ein verneinendes . .. All das hat sich als irrige 
Hoffnung, als optimistische Tauschung herausgestellt und der ernsten Prüfung nicht 
Stand gehalten ... Die Frage nach dem Tertiiirmenschen gehört also derzeit noch zu 

. -den ungelösten Problemen der Wissenschaft. (Die Urgeschichte de:s Menschen nach dem 
heutigen Stande de1· Wissenschaft. Wien, Pest, Leipzig, 1892. 161. 1.) 
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sikerülteknek.» 1 Honegger J. J. azonkép a negyedkorszak elejére, a jég
korszak kezdetére teszi az ember első fellépését s kérdésesnek tünteti fel 
a harmadkorszaki embert. 2 

Így tehát egyelőre mindenesetre meg kell elégednünk a természettudo
mányok segélyével kivívott azon nevezetes sikerrel, hogy az ember ősisége 
visszanyúl a negyedkorszak kezdetéhez, s hogy Cnvier negatiójával szem
ben mi már kétségtelen tényül hirdethetjük, hogy az ember igenis már 
kortársa volt a diluviális kihalt állatoknak. Ezt a kétségbevonhatatlan 

. igazságot feles számu palaontologiai és geologiai bizonyitékok hirdetik, 
melyek Franczia-, Német-, Angol-, Spanyol-, Olaszország, Belgium s leg
ujabban hazánk negyedkoTi földrétegeiben s kivált barlangjaiban kerültek 
elő. a Sőt mi több, megtudjuk mondani azt is, hogy az embernek Európá
ban megtalált első nyomai a diluviumi korszak azon ősi szakaszába ve
zetnek, mely az első és második jégkorszak közé esik. Ezt ugyanis tanu
sitják az interglaciális korszakból való híres tau bachi és schussenriedi lele
tek, melyek oly égaljra mutatnak, mely ma az éjszaki szélesség 70. foka. 
alatt kezdődik és a mi szélességünkben az örökös hó és jég határán ural
kodik. A leletekben mutatkozó északi és magas alpesi formák, a lapplandi 
és grönlandi mohok: a hypnum sarmentosum et grrenlandicum valamint a. 
hypnum fluitans var. tenuisissimum a rétegnek a negyedkorszak régibb 
idejére utalnak kétségtelenül. 11 

A kérdés hiteles megfejtését eszerint be kell várnunk s ha a tudo
mány minden ágában az óvatosság feltétszerüen szükséges, mennél súlyo
sabban az a prrehistoriában, a melynek terén az empirismus nem mindig 
fedi a speculatiót. A proohistoria tisztán tényi alapokon épülhet fel. Az 
embernek a megmérhetetlen idők ködös messzeségébe visszanyuló ősiségé
vel szemben egy rövid emberöltőnyi tudomány a kérdést még meg nem 
oldhatja. Még csak a jövő idők kutatásai és leletei fogják ezt a kérdést 
eldönteni. Addig is helyesen jár el tisztében az a historikus, ki az ember 
igazolható történetét a cliluviummal kezdi. 

Azt mondottuk fentebb, hogy ezzel az eredménynyel egyelőre be kell 
érnünk, mert az ember harmadkoriságának a kérdése még más szempont 
alá is esik. Az emberi faj feloszlásának szempontja alá. Szintén még 
nyilt kérdés a prrehistoria terén, hogy az ember eredeti hazája hol, merre 
volt? A tények hiányában megindult szabad, nem egyszer fantastikus 
véleményezések egész árja özönlött végig proohistoriai tudományunk terén. 
Voltak kik Ázsiában, voltak kik Afrikában, Amerikában, Európában, voltak, 
kik az indiai oceánba sülyedt valamelyes continensen keresték az embe-

1. Die Beweise, dass bereits gegen Ende der Tertiarzeit Menschen den Boden 
Europas bewohnten, sind noch nicht geglückt. ( Urgeschichte der Kultur. Leipzig und 
Wien, 1900. 27, 1.) 

2 Fest steht heute, dass man das Auftreten des Menschen mindestens in den 
Beginn der Eiszeit oder quaternaren Periode hinaufrücken muss . . . Ob der Mensch 
schon in der mitteltertiaren (Molasse-) Zeit dagewesen ? ( Cathechismus der Cultur
geschichte, Leipzig, 1879. 23. 1. Ez értelemben ugyanő Allg. Kulturgeschichte. Leipzig, 

· 188'2. I, 98. kk. 11.) 
3 L. Ortvay : Az ősember táplálkozása. Budapest, 1907. 
4 L. Oscar Fraas : Die neuesten Er(unde an der Schussenquelle, közzétéve a 

· Württemberg. Naturwiss. Jahresheft. 1867. foly. 1. füz. Frank: Die P(ahlbaustation 
Schussenried. Lindau, 1877. Archív (. Anthropologie. 1867. 2. füz. 38-44. ll. és 3. f. 
29. 1. Credner : Elemente d,er Geologie. 696. 1. 
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r1seg eredeti hazáját. E véleményezésekben az irókat részint a hagyomány, 
részint a rasszok testi lelki jellegei s fejlettaégi foka, részint egyéb specu
latio vagy empirikus combinatiók vezették. Már olyanok is voltak, kik a 
magas éjszakon, a kalmükok és finnek hazájában keresték az őshazát 
azokkal szemben, kik az első embereket már csak a könnyebb megélés 
szempontjából is másutt, mint tropusi tájakon el nem képzelhetik. De 
mindezektől eltérőleg még olyanok sem hiányoznak, kik az emberiséget 
nem egy centrális, hanem több széteső, helyileg korlátolt centrális tüz
helyből származtatják fajok szerint. Talán örök rejtély fog e kérd3s maradni 

, ' a legsulyosabb érvelések mégis azoké, kik őshazául Azsiát jelölik meg, 1 

honnan történeti időkben is a faj- és culturáramlatok kiindultak az 
európai és amerikai continensekre. Ezt feltéve és tudva, hogy Európában 
az el?ber már ~ }iegyedkorszak ,kezdetén lakott, akkor okvf-letlenül még 
egy igen nagy idoszakot kell felteteleznünk, a melyben az Azsiából meg
indult fajmozgalom h~lláma Európát elérte, úgy hogy az ember harmad
korszaki létezettségét Azsiára nézve csak nem bizonyosul fel kell téte
leznünk. a mint azt Evans is feltételezte már 1872-ben. 2 

II. 

Ha a fentebb előadott adatok annyira tanulságosan világítják be azt 
a számokban ki nem fejezhető időté1·t, mely a hagyomány és feljegyzés 
által ismert történeti időtért megelőzi s vele az emberi nem culturális 
fejlődésének ekkora perspektiváját nyitja meg szemeink előtt: mennyire 
kell,. hogy ez adatok más oldalról is rendkivüli okulásunkra szolgáljanak. 
T~d},u~, hogy az evoluti?, a trw~sformizmus vagyis a folyton való szerves 
fejlodes tana Lamarck es Darwm óta csaknem erőszakosan, nem egyszer 
a tudományhoz nem illő reklam-szerüséggel kívánja magát az ember 
szár;:t,azás~nak k,érdésében. érvé.nyesiteni, b~r maga Darwin a maga sys
te~a1,at. I?eg ko~a?t~e~ b1zony~tottnak, _egeszben csak tudós feltevésnek 
nyilvamtJa. A feJlodes1 tan szermt a mar ember az ő szervi organismu
sára és ér~elmi képességeire nézve egy korábbi tökéletlenebb fejlettségnek 
az eredmenye. E bámulatos eredményt egyik nézet szerint a selectio 
m indenhatósága, másik nézet szerint a szerzett tulajdonok átörökitése 
hozta létre s ma odáig fejlett az evolutio elmélete, hogy Hoockel már is 
f~~állitot~a "az anthropinik ~sodás n_emze~ség-tábláját. A homo sapiens leg
ko~eleb?1 ?s.e a ~omo stup1dus, eze a p1thecanthropus alalus vagyis a be
szed nelkuh majomember, ennek őse az anthropithecus vacryis a fark 
néküli embermajom s így visszamegy az ősök kijelölésében ° a prothy
lobates atavusig, a lernuravidákig, az archiprimásig, a prochoriatákig -
vissza, bevallott «sajnálatos hézagok» daczára is egész a monerákig. 3 

E szár~azási sorozatban csakis az embe1' esik a pleistocan-, vagyis a 
negyedik korszakba; már a harmadkorszakpa: a pliocanbe a majomember, 

1 Büchner: Thatsachen u. Theo1·ien. 54. 1. 
2 •Est ist gewiss - mondotta ő - dass wir eines TaO'es den Beweis erhalten 

werden, dass„die Existenz des Menschen noch höher hinauf° geht als die pleistocane 
oder .quaternare .Epoche; abe1· es ist wahrscheinlich, dass nicht Europa uns diesen 
Beweis he(ern Wll'd. • (N adaillacnál i. m. 488. 1.) 
· 

3 Lásd e törzsfát közölve : Ueber unse1·e gegenwifrt·ige Kenntniss v01n Ursprung 
des Menschen. Bonn, 1898. 35- 37. 11. 
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az uj-miocanbe az embermajom, az ó-miocanbe a kutyamajom. az 
olygocanbe a nyugati majom, az új eocanbe az ifjabb félmajom; az ó-eocanbe 
a régibb félmajom. Mindezek a harmadkori ősök szűkölködnek az egyenes
járás, a szótagolt nyelv s a culturális vívmányok mindennemű tőkéje 
hiányában. Még szőrös testűek, mozgatható bfüüek és fülkagylójuak, fákon 
kuszó és lakó lények. A fejlődést az egyenes járás megszokása és ennek 
megfelelőleg az elülső végtagoknak fogókézzé, a hátsó végtagoknak pedig 
járólábbá történt erősebb di:fferenczirozása eredményezte, szóval: «a ma
jomtól való származás„ theoriája e sudarasan szétterjeszkedő törzsökfa el
.;.észitésével tudományos rendszert óhajtott ölteni, 1 Csakhogy ez távolról 
sem fogadható el még szilárdon megálla.pitott tudományul, mit már az is 
eléggé mutat, hogy maga Hreckel a törzsfa leglényegesb egyénét: a pithec
anthropust 11hypothetikus összekötő tagnak„ nevezi. Az egész theoria leve
gőben függ mindaddig, mig azt kétségtelen lelettények tényleg nem igazol
ják, minthogy épp az evolutio tana nem tűrheti meg a felsőbb éA az 
alsóbb szervezetek közt a hézagot. Ezt a theoriát csakis az ember és a 
majom közt bekapcsolt közvetítő, összekötő tag igazolhatná: a majom· 
ember, pithecanthropus, kinek ma élő rokonául a schimpansot meg a 
gorillát említik, de a tény az, hogy a mint nem tudjuk bizonyítani a 
harmadkori embert, úgy nem tudjuk bizonyitani azt a majom-embert sem, 
a ki Haeckel szerint «valószinüleg a tertiarkor vége felé és a quartarkor 
kezdetén élt. 11 2 Ma már annyi részletvizsgálat után ki van zárva, hogy 
a neanderthali, spyi, moulin-guignoni, la naulettei, cannstatti, engisi. 
krapinai, sipka.barlangi koponyákat, illetve állkapcsokat a keresett majom
ember maradékainak vegyük. A legjózanabb, semmi előítélettől be nem 
folyásolt szemlélők beható és lelkiismeretes vizsgálataik alapján egész 
pozitivitással tagadásba veszik e csontmaradványok bármelyes pithecoid 
jellegét s tényül kijelentik, hogy az a keresett közvetitő kapocs mind máig 
ismeretlen. A Dubois Jenő által Jáva szigetén 1894-ben talált pithecan
thropus erectus-nak nevezett vázrészlet, melyben Hackel nagy sietséggel a 
sokat keresett közvetítő egyént, a legmagasabb primatesek lánczolatában 
eddig 11hiányzott tagot„ (a Missing-linket) vélte felismerhet.ni, már jó for
mán senki sem ismeri el annak. A különben csakis egy koponyatetőből. 
'egy felsőlábszárból és néhány fogból álló leletet egyénné reconstruálni 
többé nem lehetett. A leydeni zoologiai congressuaon a szaktudósok e 
lelet tekintetében nem is tudtak megegyezésre jönni. Virchow a lábszár
csontot emberének, a koponyát majoménak (tehát a kettőt nem is egy
máshoz tartozónak) mondotta s ma a tudós világ tisztában van azzal, 
hogy e lel~t az ember és majom közti közvetitő tagot éppenséggel nem 
képviseli. All azért ma is Virchownak még 1889·ben a német és bécsi 
anthropologiai társulatok közös congressusán mondott következő állítása: 
'«Ebben a pillanatban csak azt tudjuk. hogy az ősidők emberei közül nem 
találkozott olyan, ki a 'majomhoz közelebb állana, mint a mai emberhez. 

1 Haeckel theoriáját 1866-ban állította fel «Generelle Morphologie» czímű művé· 
nek !I-ik kötetében az általános fejlődés-történet rendszeres bevezetésében a HiO. lapon. 
'Egy másik művében, a <Natürliche Schöpfungsgeschichte• első kiadásában 1868-ban e 
'hypothetikus átmeneti formát állati Őf,eink sorozatában 21-ik fokozatul tünteti fel az 
507. lap_on. . , , „, . 
· 2 •Solche Affenmenschen lebten wahrschernhch gegen Ende der Tertiarze1t und 
im Beginn der Quartiirzeit. • 

A megejtett vizsgálatokból kitűnt, hogy az összes természetnépek közt,, 
sincs egy is, a mely oly közel vagy éppenséggel közelebb állana a ma
jomhoz mint hozzánk. Az emberek valamennyi rassza, még tisztán emberi;· 
még nem, találtak olyat, melyet majmosnak vagy majomközegünek nyil-· 
vánithatnánk.1> 1 

Haickel Virchowot és iskoláját egy komoly tudóshoz nem méltó cinis
mussal maradiságról, dogmatismusról, előítéletről vádolja, pedig hogy épp, 
e kérdést illetőleg vádja mennyire könnyelmű és felületes, azt legjobban 
Hartmann Róbertnak, a berlini egyetem e nagyhirü tanárának fellépése 
mutatja. Hartmann Róbertet maga Haickel a primatesek anatomiája, 
legalaposabb ismerőjének vallja, ki tényleg a majmot a legaprólékosablY 
tanulmány tárgyává tette s így szava nyilván súlylyal esik az itélet ser
penyőjébe. Már pedig Hartmann a dryopithecus antropomorphismusáról 
emigyen nyilatkozik: 11 a dryopitbecus rendkívüli anthropomorphismusa még· 
tisztán érdekes hipothézis. Még eddig egy élő anthropoid sem volt képes 
köveket saját czéljaira kikésziteni s a származás elméletének legfanatiku
sabb híveiben is mindinkább meggyökerezik az a meggyőződés, hogy az 
ember a most élő majomfajok egyikétől sem eredhet. Kimutattuk ugyarr 
az emberszabásu majmok közt a testi rokonság nagyságát, de az nem 
jogosít fel arra, hogy az embert egyenesen ezektől a majmoktól származ
tassuk.1> 2 De nem származhatik azoktól a fossil majmoktól sem, melyek 
eddig Keletindiában, Délamerikában és magában Európában, még pedig
miocan-korból is előkerültek, a mint e leleteket Cuvierrel szemben Darwin 
és Haickel constatálják, 3 a londoni Museum of Natural History in Soufü 
Kensington gazdag gyűjteménye pedig elénk tárják. Ezen Európa miocan 
és pliocan rétegeiben képviselt magasbrendü majmokat illetőleg már Falconer
kiemelte, hogy azok, egyes esetekben különböző, most élő fajok jellegét 
viselik ugyan magukon, ((de semm.inemü hajlamot nem mutatnak emberi 
jellegek felvételére,i1 4 és most Hartmann mint egészen pozitív tételként. 
mondja, hogy 11az eniber a mostanig ismert fossil és a mai nap élő maj
mok egyikétől sem származhatik.11 5 Majd kijelenti azt is, hogy 11az emberi; 
nem állítólagos őse vagy törzsszülője természetesen még egészen hipothe
tikus s minden abbeli kísérlet, hogy róla képet alkossunk, telf esen meddő' 
elmélet marad.11 6 

Így tehát egy modern jeles természettudós pozitív ítélete alapján, 
írhatja Hrernes Mór: (<Azok a közbenső tagok, melyek az embert mint. 
legfelsőbb tagot a többi élőlények fejlődési sorozatához kapcsolniok ke~lene, 

1 dm Augenblick wissen wir nur, dass unter den Menschen der Urzeit sich kei-· 
ner gefunden hat, dor den Affen niiher stünde als heutige Menschen ... Bei den 
genauesten Untersuchungen stellte es sich heraus, dass unter allen Naturvölkern kein ' 
einziges ist, das den Affen so nahe stünde oder gar niiher als uns. Jede lebende Rasse · 
der . Menschen ist no ch rein menschlich ; es ist noch keine gefnnden worden, die für 
iiffisch oder zwischeniif:fisch erkliirt werden könnte.1J · · 

2 Az embe1·szabású majmok és· szervezetök. Budapest, 1888. 253-254. 11. 
3 Darwin: Entstehung der Arten. J. Victor Carus fordítása. Stuttgart, 1870:„ 

4. kiad. 337. 1. -- Haeckel: Ueber unsere gegenwiil'tigen Kenntniss vom Urspr. des-
Menschen. 20- 21. 11. , · 

1
• •Zeigen keinerlei Neigung, menschliche Charaktere anzunehmen.• Rankénál :. 

Der Mensch. II, 459. 
5 Az emberszabású majmok és szervezetök. 255. 1. 
6 u. o. 255. 1. 
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mindez ideig hiányoznak." 1 Annyira· evi<lensnek találja ezt, hogy különö
sen hangsulyozandónak tartja, miszerint a várvavárt és keresett közbenső 
tagokat, mely~k az emb_e~t egy másik állattal összekapcsolják, eddig ha.sz
talanul ki:-t:itta~. A„ foss1hs embernél e kutatás _meglehetősen eredménytelen 
v?lt. A_ f~lal~atias osembe_r, a p~oant,?ropus, kit az emberi fejlődés gyöke
Tehez aliltam akart~k, mind~ddig elo nem került. Még csak megközelítőleg 
sem mondhat valaki csak Sejtelmet is aziránt, hogy miko1· találjuk meg 
az összekötő lényt s hogy azt egyátalán megfogjuk-e valaha tal~lhatni. 2 

Szóba hozták a. törpefejüséget mint oly anthropologiai jelenséget, 
mely az ember és ma.Jom közti összefüggést megmagyarázná. De a mikro
'?ephaliát ~ i;nár idé_zet~ Hartmann ~ hivatot~ tudós gondosságával és lelki-
1smere~,essegevel. szmten. ,kutatta, am ebbeli kutatásainak eredménye sem 
k~dvezobb a ~.aJOmt_~_eonanak, m~rt ő egészen magáévá teszi Aeby állitá
sat, hogy «a torpefe.1u sem mntatJa meg az ösvényt, melyen az ember az 
őskor óta haladt. Az ember és állat közti hézcigot a mikrocephalia se át 
nem hidalja, se nem csökkenti." 3 

Hozzájárul, hogy az embryologia vagy ontogenia azaz a csiratör
ténet azonkép kétségtelenné teszi, hogy az ember nem származhatik azok· 
t?l a legfejlettebb ~ajmoktól sem, melyek egyes vonásokra nézve megköze-
1,1t1k az ~mbert, mrnt a . ~ogy az orangnál, schimpansenél és gorillánál 
es~lelheto. Az em?ryolog1ana~ . . az. a tanuskodása pedig annál súlyosabb, 
m1 v~l .a tran.sform1smus t~eoria.1a eppen a zoologia méhéből született.'• Jog
ga_l irJa tebat Hmrnes ~or: «A most élő majmok közt egynémelyik forma, 
~mlyen az orang, a schu?p~nse, a gorilla, közeledik ugyan egyes vonások 
altal az emberhez,_ de ma.~r~~t az embry?logia teljességgel kimutatta, hogy 
az ember ezen fayok egyiketol sem szarmazhalik. lJ 5 Nem származhatik 
mei·t ámbár embernél és majomnál, <le a többi gerinczes állatnál is a; 
-embryo kezdetben azonos, a fejlődés további stádiumában azonban a kettő
nek embryoja egyre_ határozottabban eltér egymástól, az emberi embryo 
·solta sem mut~_t ?aJlan,dósáf?ot majomsze1·üségre, s a majomi embryo soha 
s?m. emberszeruse~re .. Es mrnthogy . az embryok hasonlósága daczára a fej
lod~s n:m hasonlo lenyeket eredmenyez, lehet-e józanul más itéletet mon
-Oa.m, mrnt a~t, , hogY, ezek ~ lén~ e/~ __ már _embryoikban is lényegileg kütön
~oztek egyma_sto~? Epp aze~t kerdJuk, mwsoda okozati összefüggést talál
junk ontogema es phylogema közt, az egyén és a törzsi csira történet közt? 

. 
1 Die ~wischen~lie~er, · welche den Menschen als höchstes Glied an die Ent· 

w1ckelungsre1he der ubngen Lebewesen knüpfen sollen, fehlen bishei·. (Die Urg. d. 
Menschen, '!l t 9. 1.) 

2 «Das muss betont werden, dass man die erwarteten Zwischenglieder, welche 
den Menschen mit einem anderen Thier verbinden, bi.8her vergeblich gesucht hat. Beim 
iossilen Menschen war die Umschau ziemlich erfolglos. Der halbthierische Vormensch, 
der Proanthropos, den man an die Wurzel der menschlichen Entwickelung stellen 
wollte, ist bisher ausgeblieben. Niemand kann annahernd eine Vermuthung amspre
<ihen, wann wir dieses Zwischengeschöpf und ob wir dasselbe überhaupt jemals finden 
werden.• (L m. 49. !.) 

a Hartmannál, i. m. 173. !. 
4 Haeckel: Ueber misere gegenwiirtige Kenntniss, 5. 1. 
5 

• Unter den jetzt lebenden Affen nahert sich manche Form, wie der Orang, 
der Schimpanse, der Gorilla, durch einzelne Züge dem Menschen: anderseits ist aber 
von der Embryologie der volle Beweis erbracht, dass der Mensch von keiner dieser 
Arten abstammen kann.» (Die Vrgeschichte der Menschen, 161. L) 
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Miko1· aztán Hffickel Ernő az ember és majom közti összekapcsoló 
-eg,yedeket a weddákban, Ceylon e törpeszerü őslakóiban véli megjelölhetni, 
mint kik testalkati primitiv viszonyaiknál fogva leginkább közelednek az 
embermajmokkoz, mely utóbbiak közt a schimpanse egyrészt, a gorilla 
másrészt az emberhez legközelebb áll: 1 akkor nyilván csakis a testi kö
zeledés érvének szerezhet érvényt, annak a közeledésnek, melyet az össze
hasonlitó anatomia alapján álló modern zoologia az állatország természe
tes rendszerében az embernek kijelöl, de magát a problemát, melyet meg
oldania kellene, mégis teljesen megoldatlanul hagyja Mert bizonyos, hogy 
a természetben nincs semmi ugrás s hogy az átmenet harmoniát hozott 
az osztályok, rendek, családok, nemek és fajok sorozatába, úgy hogy Linné 
a maga Systema Naturo.e-jében az embert mint legkiválóbbat az emlősök, 
Lalilarck pedig a gerinczes állatok élére állithatta, az embert a hozzá testi 
szervezetre és értelemre legközelebb álló majmokkal és félmajmokkal 
együtt primates vagyis úrállatok néven az anthropomorphák (emberalakuak) 
re~djébe csoportositva. vk e rendszerben anatomiailag és physiologiailag 
egymás mellé állitvák közös functióju szerveikkel. Az élettevékenység_ek: 
táplálkozás, emésztés, vérkeringés, lélekzés, anyagcsere ugyanazon phys1ka1 
és chemiai folyamatok eredményei embernél és majomnál. Egymás mellett 
állanak nemi tevékenység és nemzés, ivarfentartás tekintetében. A mozgás 
és érzés animalis functiói is azonosak náluk, sőt megengedjük az össze
hasonlitó anatomia, ontogenia s az ideg-psychologia tanításának megfe
lelő en, hogy az ember complikált agyszervezete ugyanoly egyszerű alkat
ból fejlődik, mint a többi összes gerinczes állatoknál, de azért még sem 
egységesek és egyérlékii~k a szervelr fensőbb rr1;üködlsi, ké'f!es.ség~ibe'.!', „m~
lyek az egyes rendek es fajok köreben termeszetes a:tszan:naza.s, orokl~s 
utján átmenetiek, de idegen rendek és fajok tulaJ_do!iatba .. progressiv 
öröklésképen át nem mehetnek. l!.ipp ama charaktenst1kus ontudatosan 
alkotó erő tekintetében, mely az embert a majommal szemben felsőbb 
renddé teszi. maradnak majmok és az összes fensőbb gerinczes állatok az 
-emberrel szemben áthághatatlanul való zoologiai inferioritások. Ezt az em
beri nyelv és ész, öntudat és itélet, fennen, hangosan, megczá!olhatatlanul 
igazolják. Ezért mondja Virchow, hogy a lélektan a leghatarozottabban 
ellentmond a majomemberek theoriájának. 2 Ezért tartják oly kiváló 
komoly tudósok, milyenek Branco, Adikes. Fleischmann, Paullsen, E:nst 
Koken a származástant kritikailag tarthatatlannak. S ezért mondja a 
hírneves Waitz 'fivadar, hogy az ember lényének meghatározására 
egymaga az anatomia és physiologia elégtelen, miben vele még oly 
materialistikus iró milyen Büchner, is megegyezik. 3 A képességi határ 
.mindenik rendnél 'és fajnál korlátolva van. Floránál, faunánál egyaránt. 
E korláton tul niucs tovafejlődés, csak megállapodás és kihalás. Az állat 

·1 ·Die sorgfültige kritische Vergleichung, welche die beiden Zoologen Paul und 
Fritz Sarasin in ihren schönen "Forschungen auf Ceylon> (1893) durchgeführt haben, 
hat ergeben, dass die heute noch dort Jebenden Weddas, die zwerghaften Urbewohner 
Ceylon s, ín primitíven Verhaltnis_sen des Körperbanes _sich den. Men~chenaffen ~m 
meisten nahern und dass unter diesen letzteren der Sch1mpanse ernerse1ts, der Gonlla 
anclerseits dem' Menschen am nachsten steht.• (Uebei· unsere gegenwiirtige Kenntniss 
vom Urspi·ung des JJienschen. Bonn, 1898. 29. és 48. 11.) 

2 Verhandl. d. Berl. Anthrop. Gesellschcift, 1877. 294. 1. 
3 Aus Natm· und Wissenschaft, 144. 1. 
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~sak p~y.~i~a~lag. fejl~d~etik, az .e~ber még erkölcsileg és értelmileg is. Az 
allat fejlodes1 kepes;;egenek hatarat az empirikus tudomány ismeri az em
beré még ~eljes~n ismeretlen. Alljon a wedda vagy az akka, a bus'chmann 
va~~ dravida e~ ho~tentot. az emberi fejlődés bármily alacsony fokán, 
meg1s ember azert mmdegy1k a bennök rejlő, habár alvó amaz intellec
tualis és moralis képességüknél fogva, melylyel kedvező viszonyok közt 
culturemberekké fejlődhe~nek. Akár egy .Goethe és Shakespeare, egj Darwin 
vagy L~marck, eg! Spmo~a vagy Anstoteles válhat ki belőlük esetleg, 
ha kello culturbefolyas ala kerülnek. Az amerikai négereket illetőleg 
nemd~ Reclus figyelmeztet arra, hogy másfélévszázad alatt jó negyedrész
szel leptek tul a különbözeten, mely őket a fehér embertől elválasztotta. 
~ll~nben ni~cs, nem is képzelhető az a culturbefolyás, mely az ember
abrazatu pnmatest nem egy Gcethevé vagy Shakespearevé, hanem akár 
csak e~y ?Jledd~vá, ?usch'"!'anná, hottentottá is képes volna fejleszteni? 
Nagy felreismeres nyilatkozik meg Nott és Glidon ismert amerikai ethno
graphusok nézetében, kik szerint a hottentot és buschmann nem állnak 
távolabb a majomtól, mint az európaitól, a mit Waitz méltán (1szemtelen 
tulzásnak» bélyegzett. 1 A unyelvben való kimüvelődés )) képessége és a 
(1 -?Y.~lvben való kiművel~dés". képtelensége okozza, hog v ember és állat 
kozott nem. le~et .evolutionahs összefüggés s hogy gorilla és schimpanse, 
az ?rang-utan es gibbon nem lehet soha ember s viszont ember nem lehet 
s~h1mp.anssá vagy gorülává, .orangutánná vagy gibbonná. Épp a teremtő 
~epesseg s ez egy~dul teszi az embert s a teremtőképesség hiánya az 
allatot .. Az az .~nerg~a, melyben a nagy képesség nyilatkozik, egyedül az 
e~ber. jellemzo tulajdona. Ezt egy alsóbb rendű lénytől, mely ez energia. 
h1anyaban szenve<l, az ember nem kaphatja sem electio sem öröklés utján. 
~z egy eredeti fajt jellemző és fajt külömböztető tulajdo~ság. Ezt, mint Wil
h~~ V\'."all_ace'.„ez az el~kelő angol tudós, a selectionalis tan e nagytehet
segu kepviseloje, mondja, az ember az állattól nem örökölhette J. 
. De van a transformismusnak, a leszármazási theoriának, az emberre 

vonatkoztatva, még egy másik igen figyelemreméltó és sulyosan beszámitó 
e~lenbiz?nyitéka is. A geol.ogia és palaontologia által eddig con statált ama 
t~ny t. l.'. hogy az emberi typus, az állati typusnak egyre szemlélhetőbb 
dd'fe1:enczirozásával szemben, 2 nagy állandósággal bir. A mit már Herder 
a .Phtlosophia történetéhez irott eszméiben kiemel, ((hogy az ember egyedül 
valtozott legkevésbbé és lényeges részeiben éppenséggel nem változott >l a 
az~ ~~ ujabbkori tudósok palaontologiai és anthropologiai kutatásai is m'eg
eros1tik. Lyell a belga barlangok mammutkori leleteire hivatkozva consta
tálja, hogy az e barlangokban előkerült (<emberi vázak nem árulnak el 

1 Ueber die Einheit des Menschengeschlechts und den Naturzustand des Men-
schen. Leipzig, 1859. . 

2 Gaud~y a fau~ának .a mioca.n-idők óta véghezment átalakulására vonatkozó
lag azt. mo~dJa: Es g1bt keme einzige Saugethierspecies, die mit einer der lebenden 
Arten identisc):l ware . .(Les .enchainements du monde animal dans les temps geologi
f!Ues, 24~. 1.) Es Nada1llac is, Gaudry ez állításához csatlakozva szintén írja: Die Thiere 
andern swh von Schicht zu Schicht. (I. m. 521. 1.) 

. 
3 •per Mensch allein hat . sich am Wenigsten und in wesentlichen Theilen gar 

mcht verandert.• (Ideen z.ur Philosophie der Geschichte, IV. k. 5. sz.) 
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hizonyos élő emberrasszok állap?tától észre~eh~tő~eg eltérő jellegeket.» t . 

Virchow ezzel egyezőleg azt mondJa, hogy a diluviahs embereknek, a meny
nyire mi tudunk felőlük, nem volt a mai vadaknál tökéletlenebb szerve
zetök. Miután mi az utolsó években eskimókat és buschmannokat, araukano
kat és kirgizeket láttunk Európában s miután a legalsóbb rasszoktól szár
mazó koponyák is kerültek hozzánk, szó sem lehet többé arról, hogy a 
mai vademberek valamely tö1·zse mintegy közbeeső taqul ember· és ~llat 
közé beillesztethessék. Még csak oly különbségeket sem lehetett megalla- . 
pitani, melyek a fajjelleg ért~kével bir~~ának. 2

. Egy ~~sik ~írne,ves szak
tudós, J. Kollmann, ki bevallja, hogy o a leszarmazas1 el~elet altal. uralt 
természettudomány alapján áll s kinek nézetét Virchow is elfogadJa, az 
embert állandó typusnak nevezi. 3 Quatrefages, a hirneves franczia tudós 
szerint ((a negyedkorszaki ember, legyen az dolichocep~al .vagy brachycep: 
hal, nagy vagy kicsiny, orthognath vagy prognath, mindig , em.bcr a szo 
valódi értelmében. Minden egyes esetben, melyben a fentartas allapota a 
vázak minősége felett itélni enged, nál~ azt a lábat, azt a ~.ezet . talál:ák, 
melyek a mi fajtánkat jellemzik. A germ.czosz~~~ azt a k~ttos. hajlottsagot 
mutatja, melynek Lawrence oly nagy jel~ntoseg~t tulaJdoi;nt. s .. mely~t 
Serres az (1ember» genusának lényeges attnbutumaul tett. Mmel tobbet es 
minél behatóbban foglalkozunk e túrgygyal, annál inká_bb ~~ggyőződünk 
arról, hogy minden váz~sont. a legnagyobbik:ól ~ l~gk1sebb1kig, .a m~g.a 
formájában, és a maga arányaiban, önmagan vrneh az e.redet b1zony1te
kát, mely minden félreismerést és minden c~a~atkozást kizár ." 4 .~z erte.: 
lemben mondja Topinard is, hogy ha a reg1 rasszoknak a fold felso 
rétegeiben eltemetett maradékait az utánu~ következő népességek mara
dékaival összehasonlítjuk, akkor az derül k1, hogy a typ"!:sok folytonos°:k 
és csupán itt-ott mutatkozik időnként némi megszakadás." :8ro~a ~zonkep 
kijelenti, hogy az emberi typusok ugyanazok maradtak, a faJt mmd1g meg
lehet ismerni. A ki összeveti az emberi koponya ürtartalmára vonatkozó 

1 cDie menschlichen Skelette aus den belgischen Höhlen aus den Zeiten des 
Mammuth und anderer ausgestorbenen Saugethiere verrathen keine Zeichen einer her
vortretenden . Abweichung von dem Zustand gewisser lebender Menschenrassen.• (Das 
Alter des Menschengeschlechts, 305. 1.) . . . . . 

2 «Die diluvialen Menschen so we1t w1r von ihnen wISsen, hatten k ern e unvoll
kommenere Organisation als di; heutigen Wilden .. N~chd~m wir in den letzten 
Jahren Eskimos und Buschmanner, Araukaner und Kirg1sen rn Europa .gesehen haben, 
nachdem auch von den niedersten Rassen Schadel zu uns gekomrnen srnd, kann keme 
Rede mehr davon sein, dass irgend ein Stamm jetziger Wilden wie ein Zw1sc?enghed 
zwischen den Menschen und irgend ein Thier eingeschoben werden kö:iine. Nwht em 
mal solche Unterschiede welchen der Wert von Artmerkmalen be1gelegt werden 
möchte, sind dargetan ~orden.» (A német természettudósok és orvosok 1887. évi 
wiesbadeni gyűlésén tartott előadásában. V. ö. Tageblatt der öO. Versummlu.ng deut
scher Natur(orscher u. Aerzte. Nr. 6.) . . „ . 
. a Der Mensch - mondja J. Kollmann - ist em Dauertypus. Ot tapasztalatai 
arra az eredményre vezették, dass der Men~ch seit der Eiszeit . seine Rassencharak
t ere nicht mehr geandert hat. Er tritt phys1sc.h vollendet sofort m ver schiedenen Ras
sen auf europaischem Boden auf. Da :finden swh keine Aff enmenschen~ sondern Rofort 
die verschiedenen Typen des wahren Mensehen, des homo sapiens, rrnt ihren charak
teristischen Merkmalen, die sich noch ~1s heute erhalten haben. le~ betone nochmals, 
seit der glaciaten Epvche ist der physische !Yiensch derselbe. (Rankenél: Der Mensch. 
II, 444-45.) 

4 L' Espece humaine, 220. !. 
5 Nadaillacnál: Die ersten Menschen, 61. 1. 
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számokat, arról kénytelen meggyőződni, hogy egy az ősi időkben megindult 
koponyafejlődésről szó sem lehet. A XII. századi párisinak, de sőt a mo
dern párisinak koponyakapacitása aránylag kisebb, mint a Vézere-völgy 
barlanglakóié, de sőt a Lozére departement vad hegyeinek troglodytái és 
a Solutré paláolith lakói is a legnagyobb közepes koponyakapacitást mutat
ják. 1 Legujabban Goi:janovic-Kramberger azt mondja a krapinai ódilu
viumi emberről, kit ő mint homo primigeniust a homo sapiens közvetlen 
elődjének tart, hogy egészen a recens ember alakzatával egyező. 2 Objektív 
alapon constatálhatja ennélfogva Platz Bonifácz is, <1hogy az ősembernek 
kemény részei miben sem különböznek a mostanitól; a mi különbség van, 
csak egyéni és nem nagyobb a ma is látható különbségeknél. a 

Annyira meggyőzőek a szakférfiak e határozott nyilatkozatai, hogy 
a legmodernebb culturtörténészek máskép mint ez értelemben nem nyilat
kozhatnak. Hc.ernes szerint <1visszatekintve a multba, eddigelé még 
nem találtak oly emberfajt, mely a most élőlől lényegesen eltéme, sem 
az eddig ismert ősrasszok, sem az élőnépek közt nem találtak például 
olyat, melynek csak félakkora koponyatartalma volna, mint a milyent 
rendszerint látunk. 4 Scburtz Henrik ugyanily értelemben nyilatkozik, mert 
szerinte <1az ausztráliai vagy tűzföldi embernek testi alkata csak lényeg
telen sajátosságokra nézve tér el az áriaitól vagy chinaitól s a mennyi
ben a történelemelőtti nemzedékeknek testi alakulását a fenmaradt csont
marad ványokból megállapíthatjuk, annyiban azon eredményre jövünk, 
hogy az ősök külsőleg nem külömbözhetlek lényegesen utódaiktól. » 5 

A fajságot különösen hangsulyozva ugyanazt az eredményt hirdeti Lippert 
Gyula is. 11Az ember - írja ő - melynek első nyomai a quartar vagy 
diluvialis idő ásatagjai közt előfordulnak, egy oly időben, mikor az éjszaki 
gletscherek még érintkeztek az Alpok gletschereivel, a mammut és külöm
böző orrszarvuak kihalt fajtái között, faj szerint már ugyanaz volt, mint 
ma.1> 6 N adaillac, ki az ősi, történelem előtti viszonyok beható tanulmá-

1 Az érdekes méreteket 1. közölve N adaillacnál: Die ersten Menschen, 433- 434. 11. 
és Gutberletnél: Der Mensch. Sein Ursprung u. seine Entwicklung, 253. 1., ki tehát 
alappal irhatta: Die vorhandenen Schadel (aus dem Diluvium) haben ihrer Mehrzahl 
nach eine sehr grosse Kapazitat. (I. m. 274. 1.) 

2 «Der Mensch von Krapina war dem i·ezenten Menschen ganz entsprechend 
gebaut.„ (De1· diluviale l\Jensch von Krcipinci in Kroatien, 2ö7. 1.) 

a Kath. Szemle. 1906. XX. évf. 8. füz. 862. 1. 
4 •Die Anhanger des Darwinismus lassen d~n Einwand gelten, dass man bei 

einem Rückblick in die Vergangenheit bis jetzt keine menschliche Rasse gefunden hat, 
die sich von de1· gegenwifrtigen unterscheidet, dass man beispielsweise weder unter 
den bisher bekannten U rrassen, noch unter den lebenden Völkerschaften Menschen 
entdeckt hat, die einen halb so grossen Schadelinhalt haben, als denjenigen, welchen 
wir gewöhnlich beobachten." (Die Urgescláchte des Menschen, 49. 1.) 

5 aDer leibliche Bau des Australiers oder des Feuerliindern weicht nur in un
wesentlichen Einzelheiten von dem <les Ariers oder des Chinesen ab, und soweit wir 
aus den Knochenresten die Körperbeschaffenheit vorgeschicht1icher Geschlechter fest
stellen können, kommen wir immer zu dem Ergebnis, dass jene Vorfahi·en sich von 
ihren Nachkommen ausserlich nicht wesentlich unterschieden haben können.„ (Ur
geschichte der Iúillui·, 5. 1.) 

6 Der Mensch, dessen erste Spuren unter den Fossilien der Quartiir· oder Dilu
vialzeit sich finden, in einer Zeit, da die nordischen Gletscher denen Alpen noch die 
Hand reichten, unter den ausgestorbenen Arten des Mammut und unterchiedlicher 
Nashorne, war der Art nach schon de1·selbe, wie heute. (Lippert: Kulturgeschichte der 
.Menschheit, I, 9-10.) 
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nyozására annyi időt és szorgos kutatást forditot~. azt hirdeti, ho?y 
((mindazok az emberi csontvázak, melyeket Olaszorszagban, Spanyolorszag
ban, Brazíliában, Lousianiában. találtak, valamin~ azo~ is,. melyeke.t a 
tertiar-korba feltolni akartak, mmd oly emberektol valok, kik semmiben 
sem különböztek a 19. század embereitől. 1 

Ily s ennyire elismert tényállással szemben, me~yről _Haeck~l, meg.fog
hatatlanul azt szeretné elhitetni, hogy «az most mar mmden 1teletkepes 
természetbuvár részéről fel van adva,•> 2 kérdjük micsoda meggyőződést 
merítsünk azok előadásából, kik az embernek az alsóbb rendből a felsőbb 
rendbe történt átváltozását, transfonnismusát plane egy s ugyanazon 
geologiai korszakon, a quartaren át véghezm~ntként , ki~ánják fe~tün~e~n~? 
1907-ben tartotta a M. Tud. Akademia 3-ik osztalyanak egyik ulesen 
hazánk legtekintélyesebb s mondhatom legtiszteletreméltó.bb ai:thropologusa, 
dr. Török Aurél azt a felolvasását, melylyel GorJanov1?-Kramberger 
krapinai hirneves barlangleletét nagy akadé~i.ai ~özö?ség előtt 1smert.~tte; Ez 
alkalomból az ember származásának kérdeset 1s targyalva, az eloado az 
emberi koponyák egy chronologikus sorozatát mutatta be következőleg : 

N eanderthali koponya 1 
Spyi koponya (l) 
Spyi koponya (Il) 
Krapinai kciponya 

Cro-magnoni koponya l 
Brünni koponya 
Galley-Hilli koponya 

Diluvium 
Homo primigenius. 

Diluvium 
Homo sapiens fossilis 

Mint látjuk a homo primigenius ugyanc.sak a dil~v,iu?Iban fejlődött 
az evolutio értelmében homo sapienssé, a minek lehetosegenek a typusok 
állandóságáról fen/kifejtett tényállás a leghatározottabban ellentmo11d. 

1 Die heutige Menscbheit zeigt als Ganzes kein anderes Bild, als wie es uns 
schon in der Urzeit entgegentritt. Unter s~mmtlichen Skeletten, dle im_ Verlauf der 
letzten J ahre gefunden worden sind, fin det s1ch kem. emz1ges, welches . eme von . der 
unsern abweichende Bildnng aufwiese. Noch mehr, wir entdecken an diesen Gebemen 
weder eine abnorme Bildung, noch ein Entwicklungshemm.niss, welche_ als Anze1chen ~mer 
niedriger stehenden Rasse gedeutet wera.en könnten. „Die fremd.artigen. Typen b1lden 
eine Ausnahme, wie sie es heutzutage smd. D1e Schadelkapacitat. ist die gle1che, wo 
nicht eine höhere; die Stirn ist keineswegs niedrig; der Wuchs ist hoch. 

Karl Vogt constatirte, dass die Schweizer Schade~ des 4. und „5 .. Jahrhundert.s 
unserer Zeitrechnung die gleiche Bildung aufwe1sen w1e die d~r prahistonschen Zei
ten. Quatrefages wies nach, dass der Unterkiefer von Moulin-Qmgnon eme auffallende 
Aehnlichkeit mit denen der heutigen finnischen Völker habe. Selbst der Neanderthal
schadel und die von Caithness, mit ihrem so ausgesprochenen thienschen Typus, haben 
ihre Analoga in gewissen modernen Typen, die in unseren Museen aufbewahrt "'.erden. 
Die Menschen von Cro-Magnon u. Solutré, die Megalithenerbauer von Ro.kma, drn. Sk_e· 
tette Italiens, Spaniens, Brasiliens u. der Louisiana, wie die Gebeme, d.1e mi;;n ~1s m 
die Tertiarzeit hinaufrücken wollte, sie alle haben Menschen angeh~i·t, die sich in 

nichts von denen des 19. Jahrhundei·ts unterscheiden. Das gesuchte Mittelglied fehlt 
also bislang ganz u. gar. (Nadai_llac: Die f!'!'Sten Menschen, 523- 24. 11.) a 

2 Ueber unsere gegenwartige [{enntniss vom Ursprung des 1!Iensch.en, ~O. L ~"'.Y 
magyar tudós, dr. Gorka Sándor7 i;nikor ~z~ mon~ja'.. ho~.Y «megdolt a fajok alland?sa· 
gát hirdető tam (Az ember test·i es lelki elete cz1mu muben), csak Haeckelnek hodol 
vele, nem pedig bizonyító tényeknek, milyeneket felhozm nem tud. 
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·Igen ~i:n. c~akhog~ Török, Aurél sorozatában maguk a koponyák hirdetik 
szemlatomast az atalakulast, mert az alacsony homlok követke,.;etesen dom
bori:il s, m~gasodik, ,a ~oponya üregének capacitása következetesen gya.ra· 
pod1k es _rnncsen ketseg benne. hogy e sorozat, úgy a mint előttünk van, 
a ~e~megatalkodotta~b. kételkedőt~! is kicsikarná a meggyőződést, csakhogy 
m~ e'l!p e chronolo[Jiai sorozat hitelességét támadjuk meg! Mert kérdjük, 
mm~an v~lamenny1. kop~n~a a diluviumból való,~ micsoda joggal tette na.gy . 
ne~u„ ttf'~?sunk em;iket iq,osb>!~k. a másiknál? Ot ez önkényes, bár meg
gyozodesunk szermt teljes JOh1szemü eljárásban csakis a homlokcsont 
lapulása .vezette vagyis ? azt, a mit bizonyitania kellett volna, bizonyité
kul veszi. 1 Honnan tudJa, hogy a spyi koponyák ifjabbak a neanderthali
ná~, vafS! hogy" a ~rapipai koponya idősb a cro-magnoninál vagy a többi 
1:1ta~a kovetkezoknel ?_ ~ppen megforditva is lehet, úgy hogy a koponyák 
felt?nte!ett ~hron?lowa1 soro~ata semmit sem bizonyít a.z embernek az 

· al.so~b, allati ~maJ°:11) rendbol a felsőbb emberi rendbe történt fejlődése 
kerdesebe~. H1~z UJ ~ól figyelmeztetünk arra, hogy épp a neanderthali ko· 
ponya ::Oa}om Jell~get, de sőt dilu_viumi származását is a leghatározottab
?an kets~gbe.vontak, nem «holmi metaphysikai és mystikus egyoldalu 
i.ntrospe~tiv onmegfigyelések é~ kritikátlan tapasztalatok által félrevezetett 
es m~gtev8.sztett theologi.:so~ es dogmatikusok)), «nem mystikus és ortho• 
dox iskolak fanatikus h1veu, nem az ccanthropocentrikus babona által 
~egigézett_ i;narad~ak» 2~ ?anem igenis a haladás, eszméitől inspirált, mély
seges empmkus-b10log;a1 tanulmányok által vezetett s önálló kutatásaik 
r~vé~ elism~r~shez és köztekintél~hez jutott legilletékesebb szakférfiak, 
k1krol se°:1m1.kepen s_em. mondhatm! hogy előttük a modern tapasztalati 
psychologia es psychi~tna, pathologia és physiologia nagy vívmányai isme
retlenek volnának. ~1g.yelmeztetü~k még arra is, hogy egyes koponyák 
amugy sem e~egendok ily. n_agy k1hatásu tanok igazolására, mert egy-egy 
kopony~ al,katara patholo~ia1. o~ok is folyhattak be s hogy egy-egy koponya 
nem elegseges annak eldontesere, hogy annak alkatában ccfaj-jellegeh vagy 
csak ccegyéniséget» ismerjünk fel. 

Elisi;nerjü~, hogy a természettudományok egy század óta többet ha· 
ladtak, mmt bar~e~! egyéb .tudomány, de óriási haladásából még nem 
~onha:tunk !e veg~ovetkeztetest a «kérdések kérdése 1) : az ember ősisége 
es szarma.~asa .. te~mt~tében. Mé~ nincs itt az az idő „ melyről Haickel, bár 
egy helyt to~zsto:tenetet hypothetikusnak nevezni kénytelen, 3 mégis győze
delmesen hudeti, hogy ccaz összes competens természetvizsgálók átalános 
helye~lés~el~ fogadtá~ volna el a .monistikus philosophia igazságait. 1

• Ahhoz 
se~m1 k~,tseg sem fer, _hogy az igazság hatalma a tudomány minden vo· 
nalan gyozedelmeskedm fog, mert az igazság egy feltartóztathatatlan hata
lom .. Győzedelm.?.s~edet_t Cuvie~ előitéletei felett és győzedelmeskedni fog 
a. mi, korunk elo~teletei felett is, melyek azonban nem kizárólag és szük
segkep az evolut10 tanának ellenezői részén vannak. Az, a mit Nadaillac 

1 Ily eljárással szemben mondhatta méltán Nadaillac : «Nur meine ich, soll man 
Hypothesen nicht als Argumente verwenden.» (I. m. 522. 1.) 

2 H aickel kifejezései. 
„ 

3 «Selbstverst~ndlich ist und bleibt unsere Stammesgeschichte ein Hypothesen
gebaude.• (Systematische Phylogenie czímű művében. ) 

4 Ueber unsere gegenwdrtige Kenntniss vom Ut•spr. des llfenschen; 4. 1. 
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évtizedek előtt mondott, hogy az eddig ismeretes tények egészben véve 
jgen keveset támogatják az embernek valamelyes alacsonyabban organi
zált lénytől való származását,I még ma sem vesztette el actualitását. 

2. 

AZ EMBERI KOPONYA MESTERSÉGES ELTORZITÁSÁRÓL 
ÉS TÜZETESEBBEN A MAKROKEPHALOKRÓL. 

DR. TöRÖK AURÉL. 

Az emberi lény rejtélyeihez tartozik amaz ösztön is, hogy testünkkel , 
a mint azt születésünkkor örököltük, teljesen sohasem vagyunk meg· 
-elégedve, minélfogva azt szebbé, jobbá iparkodunk tenni. Ez az ösztön 
épúgy jut kifejezésre a vadon élő, mint a legműveltebb népeknél, sőt már 
az őse~beriségben is megvolt, a mint azt az ú. n. kőkorbeli leletek tanu· 
'Sitj::i.k. Es ezen semmikép sem szabad csodálkoznunk, mert emez ösztön 
is, mint a többi, alapjában és durvájában véve voltakép már az .állat
világban is kezd nyilvánulni. A piperézésben való gyönyörködés a vadon 
.élő népeknél még semmikép sem áll a megfontoló s a tapasztalatok által 
fegyelmezettebb értelem kormányzása alatt; s a mint tudjuk, e tekintet
ben igen sok esetben a test felczifrálása és felpiperézése nemcsak hogy 
«jobbá1>, erősebbé, egészségesebbé nem teszi testünket, hanem éppen ellen· 
kezőleg, testi épségünk rovására megy. Mind az ilyen esetekben a testnek 
a képzelet szerint való «szebbitése" tehát a test ccjobbitásának», erősebbé, 
egészségesebbé tételének ellenére történik, a mint ez még a művelt né· 
peknél is divó egynémely ú. n. testszebbitő eljárásban, így a mellfüzésben 
is mutatkozik. Az emberiség művelődéstörténet.éből tudjuk, hogy vala
mint az egész modern orvosi tudomány eredetileg a babonás kuruzslás 
.alapján épült fel, úgy tüzetesen a mai tudományos testeayenészet (ortho
paidia) is, a rég kihalt ősnépeknek, valamint a mai vadonélő népeknek 
babonás testalakmódositó eljárásától vette kezdetét. A test szebbitésének 
és javításának ösztöne tehát hosszú évezredek multán a tudatos czélsze
rüségnek s így tehát a t udományos előhaladásnak szolgálatába szegődött, 
s ekként az értelmi fejlődés magasabb fokán csakugyan földi létünknek 
szebbé tételére és javítására szolgál. 

Ezek után már mi semmikép sem csatlakozhatunk Rousseau ama 
nézetéhez, hog,y minden, a mi a Teremtő kezéből kikerül, jó; s minden 
az ember kezei közt elromlik. Rousseau "Emili) czimü munkájában, melyet 
annak idején oly nagy elragadtatással olvastak az emberek, a mi kérdé
sünkre nézve a következő szellemes megjegyzést teszi: <e Mondják, hogy 
némely bábák azt tartják, hogy ők az újdonszülött fej ének sokkal meg
felelőbb alakot adhatnak, ha a fejet nyomkodják - és mi ezt tűrjük! 

1 «Auf einen Umstand können wir indes nicht unterlassen hinzuweisen, niim
Jich dass die bisher bekannten Thatsachen im Ganzen sehr wenig zu Gunsten der 
von der Entwicklungstheorie geforderten Abstammung des Menschen von einem ande
ren, abweichend, niedriger organisirten Wesen sprechen.• (Die ersten ll!fenschen, 523. 1.) 
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E szerint mintha a mi fejünk a Teremtés urától rosszúl volna alkotva s. 
így mintha nekünk azt kivülről a bábáktól, belülről pedig a bölcsészektől 
kellene kijavittatnunk. 11 (Ouvres completes etc. Paris 189'2 T. II. Émile ou. 
de l' éducation p. 9--10.) 

A fej mesterséges eltorzitásának kérdésével tüzetesebben a tudomá
nyos buvárlat aránylag elég későn kezdett foglalkozni. Igaz ugyan, hogy 
ennek előtte már kétezer évvel az orvostan alapitója Hippokrates (Kr. 
e. 460.) s utána a régi tudósok és irók közül többen: Xenophon, Hero
dotus, Scylax, Plinius, Pomponius-Mela, hírt adtak a makrokephal vagy· 
makron (nagy, hosszufejü) népekről; csakhogy eme híradások utóbb a 
tudományos világban kitörlődtek az emlékezetből, úgy hogy a figyelem 
csak a 18. és 19. század óta terelődött újolag reájuk. Elég e tekintetben, 
ha Blumenbachnak ama panaszát olvassuk, mikor ő szemrehányólag fel
említi: hogy vannak jeles tudósok, mint pl. Haller, Camper. Sabatier stb.,. 
a kik még mindig kétségbe vonják a különböző régibb és újabb népektől 
gyakorolt mesterséges koponya elferditést; már pedig e szokás létezését
nemcsak hogy szemtanuk hitelesitették, hanem vannak oly népek is, me-
1.yek a nevüket egyenesen a fejnek mesterséges elferditésétől kapták, mint 
pJ. a délamerikai omaguá-k, kiknek neve perui nyelven «laposfejü»-t
jelent; ugyanemez omaguá-kat braziliai nyelven cambeváknak nevezik, a 
mi szintén laposfejüt jelent. 

Blumenbach előtt már Vesal foglalkozott a fej mesterséges eltorzi
tásának kérdésével, s ő volt az, a ki a saját idejebeli germánokról azt a 
megjegyzést teszi: hogy ezeknek a feje a nyakszirten harántul azért oly 
szélesre nyomott, mert a kisdedeket a bölcsőben hanyatt fektetik; épúgy,. 
mint másfelől megjegyzi, hogy a belgáknak azért van hosszu fejük, mert 
a belga anyák pólyákba takart kisdedeik fejét oldalvást, t. i. halántél ra 
fektetik. Az angol tudós Adair a Dél-Karolina és Dj-Mexikó indiánjainál 
divó mesterséges fejeltorzitásnak a részletes leírását adja. Hogy régebben 
Dél-Amerikában mennyire szokásban lehetett a mesterséges fejeltorzitás, 
bizonyítja a többi közt az a tény is, hogy a limai katholikus egyházmegye 
az 1585-ik évben tartott syno usban a fej mesterséges elferditését egye
nesen büntetés terhe alatt tiltotta meg. 

A test és nevezetesen a fej mesterséges eltorzitásának kérdésével a 
már fent említett Blumenbach, hirneves göttingai boncztanár, foglalkozott 
kimerítőbben, ki <1De generis humani varietate nativa11 (Editio tertia, 
Gottingre 1795) czimü klasszikus művében egész áttekintését adja a mes
terséges fejeltorzitásra vonatkozó tudományos adatoknak ( « Caussre varie
tatis craniorum gentilitire1> § 63. p. 214- 223). - Blumenbach óta a . 
jelesebbnél jelesebb tudósoknak egész sorozata foglalkozott e kérdéssel: 
legyen elég itt e helyütt Karl Ernst v. Baer, Broca, Virchow, Topinard,. 
Lenhossék, Scheuthauer, Ranke tudósok neveit fölemlíteni. 

Rarl Ernst v. Baer érdeme, hogy a mult század első feleben a . 
krimiai félszigeten, Keres vidékén kiásott mesterségesen eltorzított kopo
nyákat a régi Hippokrates-féle makrokephal alakokkal egészen azonosok
nak jelentette ki; minek következtében a fejeltorzitásnak eme specialis
alakjára a tudományos világ különös figyelmet kezdett forditani. Emez el1~ 
ferditésnek a speciális jellege abban mutatkozik, hogy a koponya elülről 
(a homlok táján) és hátulról (a nyakszirt táján) szenvedvén összeszoritást,. 
többé-kevésbbé fölegyenesedett irányban kénytelen nőni, úgy hogy az ily 
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koponya legtöbbször a nagy magassága által tünik fel. Megjegyzendő, hogy 
a Hippokratestől használt görög név «makrokephaloi1> egyaránt nagy és 
hosszú (t. i. fölfelé hosszú, azaz magas) koponya alakokat jelentett. Ezt 
azért óhajtottam különösen is kiemelni, mert a különféle népeknél divó 
mesterséges fejeltorzitásoknál a kurta és egyenesen fölmeredő magas ala
koktól a hosszukás, elülről hátfelé i·ézsutos irányú alakokig majdnem 
észre nem vehető átmenetek fordulnak elő; miért is a mesterségesen el
torzitott fejalakoknak tüzetesen körülhatárolt kategoriákba való osztályo
zása (a mint azt névszerint Gosse és Foville osztályozásai mutatták) nem 
csekély nehézségekbe ütközik. Broca a modern embertan halhatatlan ala
pitója, az osztályozás imént emlitett nehézségeire való tekintettel az ösz
szes eddig tudomásra jött mesterséges fejeltorzitásokat két nagy csoport 
alá foglalta. Az egyikbe tartoznak amaz eltorzitások, a melyeknél a fej a 
mesterst3ges behatások (összeszoritások) következtében föegyenesedik, miért 
is az eltorzitást «déformation dressée» névvel jelöli; mig a másik csoportba 
azok a fejalakok tartoznak, a melyeknél a fej a műleges behatások követ
keztében ellaposodik, azaz felülről lefelé nyomatván, fekvő alakot vesz fel; 
a miért is emez elferdités <tdéformation couchée» névvel jelöltetik. Virchow 
egyfelől felhívta a figyelmet arra, hogy vannak esetek, mikor annak a 
kérdésnek eldöntése, hogy vajjon valamely eltorzult koponyaalak mester· 
ségesen vagy pedig természetesen (t. i. rendellenes vagyis kóros folyama
tok következtében) jött-e létre? nem oly könnyű, a mint az első pillan
tásra látszik és egyes esetekben nagyon is nehéz. Virchow további érdeme, 
hogy a Lengyel-en, Gróf Apponyi Sándor birtokán tett ásatás őskori 
(prrehistoriai) leletéből kimutatta, miszerint a <cmakrokephal» koponyaeltor
zitás szokása sokkal régibb a klasszikus ókornál (Hippokrates idejénél). 
E tekintetben még Scheuthauernek, néhai Jeles hazai tudásunknak amaz 
érdekes megfigyelése érdemli meg figyelmünket, hogy ő reámutatott arra, 
miszerint Lao-Tse, a Rr. e. 640 évvel élőbb élt kinai vallásalapitó ésböl
csész feje, a kínai porczellán edényeken valóságos makrokephal jelleggel 
van alakítva; a mi tehát arra vall, hogy Kinában már Hippokrates ideje 
előtt divott a fej mesterséges eltorzitása. Néhai kiváló tudósunk Lenhos
sék József magának maradandó érdemeket szerzett a hazánk területén 
talált, régibb történelmi korokból fenmaradt makrokephal koponyák első 
tüzetesebb buvárlata által. E kiváló tudósunk szerint a magyarországi 
makrokephal koponyák az avaroktól származnak. Minthogy gyűjteményemben 
13, tehát a többi európai gyűjteményekhez képest aránylag nagyobbszámu 
makrokephal koponyaalakokat, valamint számosabb avar koponyákat volt 
alkalmam tüzetesebben megvizsgálni, a Lenhosséktól fölvetett kérdés további 
fejtegetését határoztam el, miért is e tárgyban a M. Tud. Akadémia előtt 
óhajtok részletesebb előterjesztést tenni. Egyelőre megjegyezni kivánom, 
hogy eddigelé nem sikerült biztosan kimutatni, hogy legközelebbről mi 
indította az emberiséget a fej mesterséges eltorzitásárn? Ha csak a szé
pészeti szempont szerepelt, akkor igen érdekes tudnunk azt, hogy meny
nyire ellentétes a fej alak szépségének a felfogása; az egyik a fej merev 
fölegyenesedését, a másik éppen ellenkezőleg a fej lefelé lapitását tartotta 
szépnek. Lehet azonban, hogy a fej mesterséges eltorzitásánál nemcsak 
egyedül a szépészeti szempont, hanem, talán még más mystikus (vallásos, 
babonás) hiedelem is közreműködött. En e kettős mozzanatot azért eme
lem ki, mert ha egyedül a szépítés, a czifrálkodás mozzanata inditotta 
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volna az emberiséget a fejalak mesterséges eltorzitására - e szokás az 
-egyes esetek sokkal nagyobb számá~~ terjeszkedett ;olna ki. Tu~juk, hogy 
.a leaesztelenebb és e mellett a legfaJdalmasabb muleges bebatasokat el
tűri 
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az ember, mihelyt diszitésről, . czifrálkodásról van ~_szó; a fej m~s
terséges eltorzitásának a szokása pedig, legalább az e_dd1g1 adatok .szermt 
sohasem volt az egyes népeknél általánosabban elterJedve: E szokas,. le~
alább a mint a leletek vizsgálata tanusitja, az egyes orszagokban mmd1g 
.csak szórványos eseteket tüntet fel és így ha az egyik inditó ok csak
ugyan a fejalak szebbitése is volt, ennél talán még nagyobb. jelentős~ggel 
birhatott a fejalak javítása psycbikai szempontból; .a mennyiben a feJala~ 
mesterséaes eltorzitásával valamely vallásos mystermm, valamely szellemi 
előkelősé<;, alakbeli kifejezése czéloztatott. A mysterium mozzanata már 
magában" véve ellenkezik az ille~ö ~z?kás pr~fán~á vál.~sával, azaz minde?
válogatás nélkül való nagy elterJedes~vel;. s. igy. e~th~~o vo.lna. hogy. a feJ
alak mesterséges elferditésének leletei a reg1bb idokbol aranylag miert oly 
ikevés számuak. 

3. 

A FAJ ÉS A FAJTA. 

- KIVONAT. -

LÓSY JÓZSEF. 

Az előadó az elfajtázás változatait egész Magyarország területén 
három cserebogár (Melolontha) fajon vizsgálta és a nyert eredményekből, 
az elfajtázás szabályszerű jelenségeiből a fajok keletkezésére nézve tehető 
következtetéseket vonja meg. . _ 

Tanulmányának első részében a közönséges Melolontha vulga.ris Fabr:, 
a homoki Melolontha hippocastani Fabr. és a suta Melolontha pec.toraf~ 
·Germ. cserebogárfajoknak öt évig gyűjtött és tanulmányozott typusa1t, taJ
fajtáit és vérkeveredésükben előállott vérfajtáit m~tatj.a be természetben, 
földrajzi elterjedésükben, jellegzésükben és az alaki valtozatoknak a test-
méretek alapján kikeresett indexeibe~. . . . „ . . 

Külső termetük bélyegei, valammt a test nehany. Jell~g.zo meretenek 
indexalakban meghatározott számértéke összevágóan bizonyitJ~k azt, b~gy 
a három bogárfaj tájfajtáiban és vérfajtáiban éppen úgy elfaJtázott, mmt 
bármelyik háziállatunk. „ . . . . . 

Tanulmányának második részében az. elso resz pos~tiv adatai .u~an 
tanulmánya eredményeivel párhuzamba vonJ~ Keller Konradnak leg~eg1b~ 
házi állatainknak a származásáról irt munkájában össze.g~~ett eredm~~yeit 
és arra következtet, hogy a cserebogárfajoknak a haziallatok. faJa~b.oz 
hasonló, de természetes uton történő folytonos elfajtázá~a azt bi~o-~yitJ~, 
hogy a mesterséges és a természetes tenyészet között lenyeges kulonbseg 

nincsen. . b 1, 'l 
A szóbanforgó közönséges bogárfajok é.s sok m~s . ason o.a~ sze ~s 

és összefolyó elterülésben élő i·ovarfaj folyó es el~u~o. valtozatai, al!ando
suló tájfajtái a vérkeresztezések rövid fennmaradasai es megmarado veél10·.: 
fajtái helyi 'elkülönülésekben, úgynevezett dislocatiókban állanak 
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ugyanazon szabályszerűségek miatt, a melyek a háziállatok megfelelő 
alakváltozatait létesitik. A mig a fajok folytonos származásáról szóló elmé-
1etek a szabályszerűen · megjelenő okok eredményeként új fajok kiválását 
·várják, addig a tapasztalat tényei ezt seholsem mutatják. Sőt ellenkezőleg, 
bizonyos fajoknak, például nálunk a suta cserebogár fajának olyan elmu-
1ását tüntetik fel, mintha e faj alakköre a domináló, vele foly,tonos vér
keveredésbe kerülő közönséges fajnak alakkörébe huzódnék. Altalában a 
folytonos változások miatt a futó táj· és vérváltozatok, az állandó táj- és 
vérfajták csak az alakváltozások körében áttekinthetők, rájuk nézve a syste
matikus faj kategorialis értéke megszűnik. 

Mert a háziállatok tizezeréves tenyészetében új faj nem állott elő, 
de az összeolvadás miatt törzsfajok elenyésztek és mert a természetes 
tenyészetben nincsen erre példa és a suta cserebogár typusos homoki faja 
a magyar délvidéken összeolvadóban van a közönségessel és a homokival, 
a tapasztalat új faj keletkezésének a lehetőségét is kizárja. 

Ezek után egymással Elzembeállitja a faj keletkezéséről szóló elmé
leteket, úgy hogy ütközőpontjaik szembetünőkké váljanak. A változások 
mind, az öröklés behatása alatt, a mult fejlődési irányokból táplálkoznak. 
Valamennyi elméletben benne van az az ellenmondás, hogy az öröklés 
tendentiája mellett új minőleges tulajdonságok szerzésének tendentiáját is 
vallják. Az alakváltozások számértékei bizonyítják, hogy azok tisztán 
mennyileges természetűek. Minőleges, új tulajdonság nem fejlődik. A faj 
változása hullámos és folytonos. A külső körülmények hatása alatt áll és 
a faj életrevalóságára nézve, - ha állat, ha növény -- épp úgy lehet 
előnyös, mint kedvezőtlen. Hogy a phylogenesis irányában ma már nincs 
-előremozdulás, annak, mert a változások - energetikai alapon - a moz
gás természetével azonos jelenségek, energetikai akadálya van. A változások 
térbeli elrendeződéseknek statikai nyugvópontjai. Az alakkör adott terében 
játszódnak le. A jelenben történő változások, az elfajtázás táj- és vérfajtái 
a törzsfaj régi kiválásáig elért potentialís energiának legmagasabb értéke 
után lezökkenő ellentétes irányu változások. 

Az a körülmény, hogy a változások mértékszámai a térben való 
mozdulást fölismerhetővé teszik, a változások irányait megmutatják, azok 
határát a faj alakkörének határában, az öröklött bélyegek variatióiban 
determinálják, arra enged következtetni, hogy maga az organikus élőanyag: 
a protoplasma, mindenhol magában birja az állandoság tényezőjét éppen 
úgy, mint a változékonyságét. Nincs szükség idegen neovitalistikus erő
vagy id-elméletre, mert az organikus élőanyagnak fizikai. és kemiai ·ka
rakterizálásában a selectio-elmélet két nagy tényezője benne van. 

A physikai karakterizálás az energiaváltozások körében, a kemiai az 
asymmetrikus stereoizomér szerkezetben mutatja be az élőlények organik.us 
anyagát. Addig, a mig az asymmetrikus élőanyag adott terében való elren
dezettségében új elmozdulás nem történik, addig, a mig vele új fejlődési 
irány functionalis dispositiója nem keletkezik, a mostaniaktól merőben új 
jellegekben különböző élőlényeknek kialakulását, azaz új fajoknak a kelet· 
kezését nem várhatjuk. Az életnek, mint folytonos erő- és anyagváltozá~
nak mozgó egyensúlyban felfogása ma az új elmozdulást már nem remélt. 

Az élőlények a föld fejlődésével együtt fejlődtek. Az organikus anyag
nak az életben nyilvánuló minden változása éppen úgy az ős szervezetlen 
anyag első elmozdulásának: a teremtés kinetikai energiájának a munkája, 
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mint a szervetlen anyag láthatlan forgalma. A teremtés ereje eldobta a 
földet, mint egy lapdát. A föld a rajta és vele változó anyagforgalommal 
és benne az élettel az első, külső, mozditó erőhatás elért legmagasabb 
potentialis értékű végpontján ma már alul van. A feldobott lapda vissza.
esőben. Ezt tanitja a föld kihülésében, a hegyek lesimulásában a földtan; 
a hőmérsék csökkenő változásában, a hő·entropia maximumra törekvésé
ben a meteorologia és a vegytan. Ez kifejezésre jut az állatok és növények 
életében, szervezetüknek hullámzatos változásában is, a fajra vonatkozólag: 
az elfajtázásban, a törzsfajnak természetes lassú elpusztulásában. 

4. 

AZ ELEMEK ÁTVÁLTOZÁSÁRÓL. 

Dr. ILOSVAY LAJOS. 

Az utóbbi húsz évben a chemia terén gyakran részesültünk meglepő 
hírekben. Sok új tény megállapitása hirdette, h9gy a chemiának még elég 
olyan területe van, a mely felkutatásra vár. Uj hipotézisek kigondolása 
tanuskodott róla, hogy még mindig nem sikerült a tények végső és tel
jesen kielégítő magyarázatát megtalálni. Sok ténynek gyakorlati alkalma· 
zása bebizonyitotta, hogy a vállalkozás gazdag jutalomra talál. Az argon, 
neon, xenon, krypton, a rádium és rádioaktivtestek fölfedezése, a kolloi
dális fémek előállítása, a nagyon magas és a nagyon alacsony hőmérsék
lete11 végbemenő reakcziók, a czukrokról és a fehérjékről szóló tanulmá
nyok, az elektrolites disszocziáczió, az elektronelmélet, az oldatok elmélete: 
egytől egyig mind alkalmasak voltak az elméket forrongásba hozni és 
egész sereg bu várt lázas munkára serkenteni. 

Mindezek bizonyára nagy dolgok voltak. Nem hiányzott a zajtütésre 
hivatott ujdonság; volt, a mi sok megfoghatatlannak megértéséhez, sok 
különálló jelenségnek egységes alapon való felfogásához segített. És ha csak 
a kárbidokat emelem ki, megtaláljuk azt is, a mi - az acetylenvilágitás 
reven - a kereskedelemnek és az iparnak vált hasznára. Mindazonáltal 
ugy vélem, hogy rendkivüliség tekintetében alig volt ahhoz a hirhez fog
ható, a melyről angol és német lapokból nem régiben értesültünk s mely 
egyebeken kivül arról is tudat, hogy Ra,msay-nak sikerült a rezet lithiummá 
változtatni. Különösen fokozta a hir érdekességét, hogy Ostwald Vilmos, 
Németországnak egyik nagy te1·mészetbölcselője és fizikai chemikusa válla.1-
kozott a fölfedezést megismertetni és észrevételekkel kisérni. 

Az a gondolat, hogy egyik elem a másikká átváltoztatható, közvetetlen 
következménye annak a felfogásnak, a melylyel Aristoteles az ő elemeinek 
keletkezését értelmezte. Hiszen Aristoleles elemei: a tűz, a viz, a föld, a 
levegő változatai egyetlen egy ősanyagnak a szerint, hogy a testek négy, 
páronkét ellentétes alapsajátsága a meleg, a hideg, a száraz, a nedves, 
milyen kapcsolatban járul az ősanyaghoz. A száraz a meleggel párosulva 
a tüzet, ellenben a hideggel a földet létesíti az ősanyagból; ha azonban 
a hideg a szárazzal kapcsolódik hozzá, a levegőt, míg a hideg a nedves
séggel, a vizet eredményezi. 

Lehet-e csodálkozni azon, ha későbben, mikor igazán elemi testekkel 
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kisérleteztek, Aril;toteles tanitása a kutatók emlékezetében felújult s fárad· 
ha.tatlanul kezdették keresni azt a valamit, a mit egyik elemi testhez 
hozzátenni, esetleg tőle elvenni kell, hogy az egy másik elemi testté vál
tozzék? A lényegen semmit sem változtat, hogy az alchimisták nemtelen 
fémekből ezüstöt, aranyat akartak késziteni; sőt csak érdemök, hogy czél
jukat előre jelezték, mig Ramsay nem jelentette ki, hogy kísérletét azért 
végzi, mert a rézből lithiumot akar csinálni. Legfölebb utólagosan támadt 
az az ötlete, hogy a periodusos rendszer ugyanazon függőleges oszlopában 
levő lithium és réz között kapcsolatot keressen. Ha pedig a réz valóban 
lithiummá változik: akkor az alkhimisták nem rejtelmességgel bíbelődő és 
ferde nézetekkel telített álmodozók, hanem olyan ösztönnel, vagy homályos 
sejtelmekkel megihletett szellemi nagyságok voltak, a kik korukat sok száz 
évvel megelőzték és czéljukat csak azért nem érhették el, mert az eszme 
korábban született meg, mint a milyen korán elkészülhettek a megvalósitá
sukhoz szükséges eszközök. 

Valóban, ha az energia egy és csak különböző alakjai vannak, nincs 
okunk tagadni, hogy az anyag is egy, csak módosulataiban különbözik. Az 
anyag egységét hirdető felfogás Aristoteles-től napjainkig sokszor került 
napirendre, de általános elismerésben sohasem részesült, mert helyességét 
egyetlen elfogadható érvvel sem lehetett támogatni. 1815-ben került fel
színre Proust-nak az a nézete, hogy az elemek egy és ugyanannak az 
ősanyagnak, szerinte a hidrogénnek összesürüsödése következtében kelet
kE:ztek. Ennek tulajdonitotta ő és vitatták utána mások is, hogy sok elem 
atómsúlya az egységnek egész számú sokszorosa. mde ez a nézet elég
telen volt egy ilyen sarkalatos tétel bizonyítására. Elégtelen ma is ; mert 
igaz ugyan, hogy ha az oxigén atomsúlyát egyenlővé teszszük 16-tal, 
körülbelül 30, jobban elterjedt elem atomsúlyát egész számmal fejezhetjük 
ki: azonban több azoknak a száma, a melyeknek atomsúlyáról legfeljebb 
csak azt mondhatjuk, hogy az egész szám felé közeledik. A közelitő érték
féle magyarázat ellen meg az önsugárzásról (emanáczióról) szóló tanitás 
szolgáltatná a legnyomósabb ellenvetést; mert ha vannak bizonyos elemek, 
a melyek sugárzás által új a.lakot ölthetnek fel, mi biztosithat arról, hogy 
azok az elemek, a melyeknek atomsúlya nem egész szám, nem sugárzás 
következtében veszítették-e el anyaguknak bizonyos hányadát, mely azután 
valamely, eddig chemiailag ismeretlen s körül sem irható állapotba jutott? 
vagy nem sugárzás következtében váltak-e ki, de a nélkül, hogy idejük, 
vagy alkalmuk lett volna elérni, az egység egész számú sokszorosát? 

Mellőzve azokat az adatokat, a melyeket az alchimisták hagytak 
ránk örökségül s a melyek tévedésen alapultak, egy nevezetes eset emlé
két kell fölelevenitenem, mielőtt Ramsay megfigyeléseinek közlésére tér
nék át. 

1900-ban értesültünk róla, hogy Fittica F. az alaktalan foszfort 
ammoniumnitráttal olvasztván össze. azt arzénvegyületté változtatta. A hirt 
megdöbbenéssel fogadtuk, noha a foszfor és az arzén közötti rokonság, 
némiképpen valószinüvé tette, hogy az átváltozás lehetséges. Fittica több 
éven át• addig forgatta elméjében, hogy elvi okokból az elemek átváltozá
sát tagadni lehetetlen, mig végre maga látott hozzá a feladat megoldásá
hoz. Nincs jogunk állitani, hogy ő vizsgálatait nem elég komolysággal 
végezte; azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy az eszme kivihetőségébe 
vetett hite sokkal nagyobb volt, mint óvatossága. Rövid időn kiderült, 
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hogy az a foszfor, a melylyel ő dolgozott, arzénnel volt szennyezve, ő ezt 
a szennyezést találta meg s ebből következtette a foszfor részleges átvál
tozását. 

Winkler Clemens szólalt föl először Filtica kísérleteinek helyesség€! 
ellen s meglehetős kíméletlenséggel :figyelmeztette durva tévedésére. Wink
ler-t mások is követték. Fittica birálóival szemben nem bírta megvédel
mezni álláspontját, elhallgatott, s nehány évig nem esett szó az elemek 
átváltozásáról. 

Jegyezzük meg jól, hogy Fittica bírálói az elemek átváltozásának 
eszméje ellen súlyosabb érvet nem említettek, mint azt, hogy minden. az 
elemek átváltozására irányult törekvés, a legrégibb időtől máig, teljes 
kudarczczal végződött. Azonban azért, mert egyik elemet a másikká átvál
toztatni évszázadokon át senkinek sem sikerült, még nem mondhatta ki 
senki, hogy ez jövőben sem fog sikerülni; mert ki tudhatja, hogy nincse
nek-e még elrejtett erők, vagy oly energia-nemek, melyek éppen az elemek 
átváltoztatására különösen alkalmasak? Vagy nem lehet-e a már megle
vőket jövőben több sze1·encsével ha~ználni fel, mint a hogy · ez a multban 
történt? 

· Ebben az ügyben csakis a föltételhez kötött állásfoglalás lehetett 
helyes. S valóban Ramsay már pár évvel ezelőtt tapasztalta, hogy a rádium
ból hélium sugárzik ki. Hasonló átváltozást más kutatók is :figyeltek meg 
s ezért vált szükségessé az elemek között állandó és változó anyagú 
elemeket különböztetni meg. Minthogy tehát kiderült, hogy vannak kétség
telenül elemek" melyek szintén elemekből keletkeznek, kényszerítve vagyunk 
megdönthetlen ténynek tekinteni, hogy ha nem is egész tömegében, de 
bizonyos korlátok között egyik elem a másikká átváltoztatható. Ramsay
nek ezt a fölfedezését azoktól, a melyek szerint urániumból, rádiumból, 
~horiumból önkéntes átváltozás révén változó elemek keletkezhetnek, főleg 
az különbözteti meg, hogy a hélium a szó szoros értelmében állandó 
elem. Ennél nevezetesebb Ramsay-nek az a tapasztalata, hogy ha a rádium 
sugárzása (emanácziója) hat vizben oldott cupriszulfátra és az oldatból a 
rezet szulfid alakjában eltávolítja, a leszűrt oldatban lithium muta1ható 
ki. Ostwald egy évvel ezelőtt személyesen győződött meg róla, hogy egy 
ilyen oldat maradékából kivált kristályocska a lithium színképét mutatta. 

Ramsay első kísérletei sem voltak mentesek a tévedéstől. Spektro
szkópos vizsgálatok szerint a rézvegyületek lithiumot tartalmazhatnak: 
következőleg Ramsay-nek ellenőrizni kellett kísérleteit, mielőtt azok ered
ményét nyilvánosságra bocsátja. Az ellenőrzéseket most már befejezte. 
;Eredeti közleményének nyomtatott kefelevonatát Ostwald-nak megküldötte 
s ennek alapján írta meg Ostwald czikkét, mely a Chemiker-Zeítung f. éL 
59-iki számában jelent meg.-l< 

Ramsay többnyire négyszer, egymástól függetlenül végzett kísérletei
ből, a következő tényeket állapította meg: . 

, << 1. Ha a rádium kisugárzását magában, vagy hidrogénnel, esetleg 
oxigénnel hagyta magára, az edényben bizonyos idő mulva heliumot mutat
hatott ki. 

* Nature, 75. köt„ 1968. szám, 269. lap és Physikalische Zeitschrift, 8. köt„ 16. 
szám, 52. lap. V. ö. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz, LXXXVII. pótfüzet-, 
1907„ 116-118. lap. 
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2. Ha a rádiumkisugárzás vízzel érintkezett, neon keletkezett, mely 
mellett kevés hélium is volt. 

3. Ha a vízben nehéz fém sója, például ezüstnitrát, vagy cuprisulfat 
volt oldva : akkor lehetséges, hogy xenon, esetleg krypton keletkezhetik. -1< 

Ezeken a gázokon kivül, melyeket vegyérték nélküli, sőt szerintem 
helyesebben chemiai rokonság nélkül szükölködő elemeknek is nevezhe· 
tünk minden alkalommal keletkeznek még más anyagok is, melyek az. 
oldatban maradnak és színváltozásból, vagy csapadékképződésből ismerhe
tők fel. 

Azok a termékek, a melyek akkor képződnek, mikor a rádium kisugár
zása sókra hat, nincsenek még tanulmányozva, mert csekély mennyiségük 
miatt, tanulmányozásuk rendkívül nehéz. 

· Az oldatban ismét mutatkozott lithium, valamint nátrium és calcium . 
A két utóbbi az üveg anyaaából is kerülhetett az oldatba. Ezekről majd 
a mikroszkópos elemzés adhat felvilágosítást, mely annyira érzékeny mód" 
szerekkel rendelkezik, hogy valamely elem 1

/ 1000 mg ját is kimutatja. A kelet
kezett gázok azonosságát csak spektroszkópos vizsgálattal lehetett megálla
pítani, mihez a gázok elkülönítése nagy nehézséggel járt. Tekintve, h,ogy 
megfagyott oldat a gázokból alig mérhető mennyiséget tart elnyelve, a gazo
kat az oldattól fagyasztással választotta el. 

Rarnsay eljárását jövőben platina- vagy kvarczedényekben fogja alkal
mazni, hogy az üvegből származó szennyezéseket távol tarthassa». . · 

Ostwald a gázok színképét is látta s megjegyzi, hogy azok a Geissler
féle csövek, a melyekben Ramsay a gázokat vizsgálja, körülbelül 4 cm3 

térfogatuak s a beléjük forrasztott elektródok haj szálfinomságúak. . 
Ezekben találjuk meg Rcimsay világraszóló kísérleteinek eredményeit. 

Megérthetjük belőlük, hogy az alcbimistáktól hiába keresett «bölcsek kövét», 
ő ez idő szerint a rádiumban találta fel. Kétségtelenül nagy esemény. 
Mindazonáltal nem kisebbítem Ramsa?/ halhatatlan érdemeit, ha kijelen
tem, hogy ezekből az adatokból nem szilárdulhat meg bennünk az a meg
győződés, hogy az elemek egymásba átváltoztathatók. Nem a lehetőségben, 
hanem a valóságban még mindig szabad kételkednünk. Erre maga, a ~e~~ 
ter is feljogosít, midőn azt mondja, hogy a jövőben olyan anyagokbol k.esz1: 
tett edényeket fog használni, a melyek szennyezésre nem adnak alkalmat. 
Nincs bizonyítva az sem. hogy a lithium kimutatására használt oldat a 
hidrogénszul:fiddal történhető szennyezés ellen is biztosítva volt. Az egész 
vizsgálatnak legkérdécesebb része pedig az, hogy a keletkezett termékek 
azonosságát csak spektroszkóppal lehet eldönteni. A spektroszkóp hatalmas 
eszköze a kutatásnak, de nem csalhatatlan. A jargoniumot és a vasiurnot 
is spektroszkóppal fedezték fel. melyekről bebizonyosodott, hogy már isme
retes elemek tisztátall1n termékei. Balszerencsénk az is, hogy nekünk csak 
hinnünk kell, mert Ramsay-nek, részleteiben kissé homályosan közölt 
kisérleteit ismételni, legalább mostanában, nem áll módunkban, mert 
rádiumvegyületekhez jutni lehetetlenség. 

Ostwald bensőjében meg van győződve Ramsay vizsgálatainak csalba~ 
tatlanságáról. Feltétlen joga van· hozzá, hogy ne kételkedjék. Teljesen 
jogosultak azok az észrevételek is, a melyekkel Ramsay fölfedezését kíséri. 

* A N ature és a Physikalische Zeitschrift közleménye szerint argon létesül, 
mit o~twald kétségbev'>nt. 
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El kell ismernünk, hogy az elemek átváltozásának tétele olyan fordu
latot idézhet elő a chemiában, a melynek jelentőségét ma még alig mér
legelhetjük. Már magában véve az is rendkívüli dolog, hogy ma az elemek 
anyagát állandónak és változónak kell tekintenünk, mennyivel meglepőbb 
lesz, ha az elemek állandóságának tételét véglegesen a chemia történel
mének kell átadnunk. De ez a fejlődés rendje. A phlogiston-elmélet is 
történelmi emlékké vált, mihelyest Lavoisier megtalálta az égésjelenségek 
helyes magyarázatát. 

Különben hozzá vagyunk szokva, hogy az elemek abszolut voltában 
ne bizzunk. Száz évvel ezelőtt az alkalifémek oxidjai még elemek voltak; 
mikor az elektromos energiát a kutatás czéljaira kezdették használni, kitu
<lódott, hogy azok bizony összetett testek. Körülbelül húsz évvel ezelőtt a 
didym még elem számba ment; nemsokára a neodymet és a praseodymet 
különítették el belőle. Ezek az esetek csábithatnának felvetni azt a kér
<lést: vajjon a rádiumból kisugárzó hélium, vagy neon, esetleg argon, nem 
inkább lehet-e bomlás, mint átváltozás eredménye ? Tehát nem tehetnők-e 
fel, hogy az a még mindig nagyon titokzatos rádium, összetett test? Azon
ban ilyen feltevéssel nem juthatnánk közelebb az igazsághoz. Várjuk be 
iürelemmel az események továbbfejlődését. Ellenben szükségesnek itélem, 
hogy Ostwald egy észrevételét, melynek ő különös fontosságot tulajdonit, 
megjegyzéssel kísérjem. Szerinte az elemek megmaradásának törvénye, az 
:alchimisták sikertelen erőlködése óta, annyira kétségtelennek bizonyult, 
hogy ezt tankönyvekben határozottan kifejezni nem is tartották szüksé1Yes
nek és tudtával ő volt az első, a ki ezt a törvényt kijelentette. Álfü~sá
val szemben nem keresek a külföldi irodalomban adatot, hanem csak azt 
-említem meg, hogy az elemek állandóságának tételét, Than Károly nagy
érdemű tudósunk, az én emlékezetem szerint mindig vallotta és 1886-ban 
az ő tanításának hatása alatt irtam meg ((A chemia alapvonalai)> czimü 
népszerű előadásaimat, a melyekben az elemek állandóságának tételét elég 
világosan kifejeztem, még pedig azzal az eseményeknek elébe nem vágó 
megszorítással, hogy a mennyire ismereteink akkori állapota szerint nyi 
latkozhatunk, egyik elem a másikká, a vas aranynyá át nem változtat
ható. 

Azóta is eltelt már húsz esztendő. Ismereteink nemcsak szélesedtek, 
hanem mélyedtek is. A rádium fölfedezése éppen olyan csodálatos és izgató 
jelenségekkel ismertetett meg, mint a Röngten-féle sugár, Ramsay kuta
iásaiban is a fős;:ierep a rádiumnak. jutott. Nélküle aligha beszélhetnénk 
most az elemek átváltozásáról. Annyi bizonyos, hogy ha az elemek átválto
zása való, akkor tökéletesen találó Ostwald-nak az a kijelentése, hogy ez 
-olyan forradalmat készít elő a chemiában, mint a milyenen keresztül ment 
az anyagról alkotott képzetünk annak következtében, hogy az elektrodina
mika betört a mechanika birodalmába. A tömeg. mely sokáig éppen oly 
abszolut értelmű volt, mint a chemiai elem, ma már csak az elektronok 
sebességének függvénye Igazsága van abban is, hogy ha a fölfedezések 
rohamosan növekedő árjában belefuladni nem akarunk, hozzá kell látni 
mennél gyorsabban és erélyesebben kiépíteni az általánost, melylyel a 
részleteken uralkodhatunk. De az elemek átváltozásának különleges esetét 
tekintve, úgy vélem, nemcsak a természetbölcselet, hanem a gya.korlati 
élet érdekében is óbajtanunk kell, hogy ez az ügy mennél előbb világosan 
álljon előttünk. Mert ha az elemek állandóságának tétele a nélkül inog 
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meg, hogy átváltozásának korlátait szigora szabatossággal kijelölhetnők, 
félő, hogy azokban a peres esetekben, a melyekben az illetékes biróságok 
csak cbemiai szakvélemények alapján dönthetnek, kiszámíthatatlan bonyo
dalmak fogják az itélkezést megnehezíteni. 

5. 

A LEPKEBÁBOKBAN ÉLŐSKÖDŐ FÉMDARÁZSOKRÓL. 

MOCSÁRY SÁNDOR. 

A rovarvilág kolibrijei, a különféle ragyogó szinekben pompázó fém
darazsak (Chrysididae) családjából eddig mintegy 900 faj ismeretes a Föld 
minden részéből. 

Miként tudva van, a fémdarazsak kivétel nélkül mind élősdi, parasit 
életet élnek, leginkább a saját rokonaiknál, a hártyásszárnyú rovaroknál 
(Hymenoptera), főleg a kaparó és redősszárnyú darazsaknál és a méh
féléknél. Petéiket a már eleséggel és az anyaállat petéjével ellátott fészekbe 
esempészik s a pete csak akkor kel ki, midőn a gazda álczája teljes 
nö vését már csaknem elérte, a pamsit álcza annak a hátára veti magát 
.és nedvét kisziván, néhány nap alatt teljesen felnő. 

Ezzel ellentétben, a levéldarázs: a Nematus-nem fajainál élősködő 
három Cleptes-faj: a niíidulus, semiauratus és pallipes, a fürkészdarazsak 
:módjára, a szabadban élő levéldarázs bőre alá rejti a petéjét és az álcza 
nem bal el előbb, mignem bábbá változását a földben bevégezte. 

Aránylag csak kevés, csupán 87 faj fémdarázsnak a gazdája ismere
tes. Itt önként felmerül a kérdés, miben élhetnek a többi fajok, főleg a 
tropikus tájak lakói, hol az Osmia- és Oclynerus-fajok, - melyek a leg
több fajnak gazdái - csak gyéren vannak képviselve. E kérdésre meg
felelni látszik két igen érdekes újabb fölfedezés, melyek szerint a fém
darazsak gazdái nemcsak a hártyásszárnyú rovarok kijzött kere~endők~ 
hanem valószinül eg a többi rovarrendek között is. Igy Joannis abbe 
(Annal. Soc. Entorn. France, Sér. VII. Tom. VI. 1896. Bullet. p. 147) számos 
példányát nevelte és nekrm is bőségesen juttatott a Chrysis Shanghaiensis
ből. melyeket neki egy Chinában élő missionárius küldött s a melyek ott 
.a Monema flavescens Walk. szövőlepkének a parasitái. Ez új felfedezés 
már csak abból a szempontból is igen érdekes, hogy itt az anyaállat 
bosszú tojócsövével a már begubózott s talán már bábbá is alakult hernyót 
kívülről szúrja meg, miként némely fürkészdarázs-fajok. Ma ez eset már 
nem egyedül áll az irodalomban. Dr. K Braun.s fölfedezte, hogy a Chrysis 
Shanghaiensis-hez nagyon hasonló Chrysis bombycida Mocs. Dél-Afrikában 
(Bothaville, Orange) a Coenobasis amoena Feld. nevű, szintén szövőlepke 
parasitája, s nekem belőle a gubókkal együtt három példányt küldött 
ajándékban. 

Ezek után nem lehetetlen, sőt nagyon is valószinünek látszik, hogy 
a fémdarazsak a lepkéken és hártyásszárnyú rovarokon kívül még a 
bogarak s a többi rovarrendeknél is, vagy legalább azok egy részénél is 
élősködnek, a mely körülmény felfedezésüket nagyon megnehezíti. Bizonyára 
igen érdekes volna tudni, miféle állatok parasitái a Budapest körül némely 
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években nem éppen nagyon ritka Oleptes orientalis és Euchroew; purpu
ratus szép fémdarazsak? Hazánk buvárainak még e tekintetben is tágas 
tér kinálkozik s azért azt, főleg a fiatal nemzedéknek melegen ajánlam el 
nem mulaszthatom. 

6. 

AZ APRÓ-DARÁZSOK (MICROHYMENOPRERA) TANUL

MÁNYOZÁSÁRÓL. 

KIVONAT. 

Brnó LAJOS. 

. Ez~kne~ . a sokszor milliméternél kisebb darázsoknak a tanulmányo-
zasa eddi_g vilagszerte nagyon el volt hanyagolva, újabban azonban élén
keb? teve.ke:i;iység kezdődö~t ezen a téren is. Előadó ismerteti e tudomány 
se~edforrnsa1t, s . azt a mo~szert, _melylyel ezeket az apróságokat mikro
skoppal vi~s~alm kell s kimutat.Ja, hogy vizsgálásuk nehéz ugyan, de 
nag1on . h~las fefadat s nem _ütközik olyan nehézségekbe, a milyennek 
eddig h1t~.ek .. A magya7 Nemzet~ Muzeumnak használható alapgyüjteménye 
van, s eloa~o ~a~y szamu hazai és külföldi anyagot gyűjtött össze, s a 
k~zdet , nehezse~eit már megtörte. Buzdítja az ifjabb nemzedéket e sok 
UJdonsagot nyuJtó feladat tanulmányozására. 

7. 

A PROTISTÁK ELTERJEDÉSÉRŐL. 
KlVONAT. 

ifj. Dr. ENTZ GÉZA. 

. A~ ~lőadó összefoglalta úgy az édesvízi, mint a tengeri Protisták 
elterJe.desere vonatkozó adatokat. Az édesvízi fajokra · nézve felemlítette 
ho~! Jellemz~ azokna.k ko~mopolita _elterj.edése, de hangsúlyozta, hogy ezért 
k01 ai;itsem m~nden vizteruleten talalhatok fel ugyanazok a fajok, hanem 
~supan az illető viz létföltételeihez alkalmazkodni képes kis töredéke-
~ me~ . 

Az édesvízi Protistákkal szemben a tengerieknek egy részéről kimu· 
ta~ta,. hogy azok. °:em ~l~ek ~z összes te.ng~rekben, hanem hogy a nagy
szamu kosmopohtan k1vul szamos olyan is JSmeretes, a melyek csak bizo
n!.~~ o.?eánokr~ jell~mzők ... ~ tenger~ ~rotisták elterjedésében tehát meg
kulonboztetheto nehany kulon provmc1a, melyek formájának kialakulásá
nál úgy látszik a viz hőmérséklete és a tengeráramlások iránya elsőrenrlű 
fontosságú. 

- - __..-.. - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - -~-
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8. 

NAGYKÁLLÓ KÖR YÉKÉN LEVŐ ÉS VOLT MOCSARAK 

PUHATESTŰ ÁLLATAI. 

- KIVONAT. -

DUDINSZKY EMIL. 

Szerző a Nagy-Alföld egyik pontjának érdekes természeti viszonyait tár
gyalja s a Molluszkák (puhatestűek) példájával mutatja be, hogy a meg
változott természeti körülmenyekkel miként változik meg rövid pár évtized 
alatt ugyanegy tájékon az addigi állatvilág is. Nagykálló vidékén a homok 
a geologiai értelemben vett főkőzet, mely alatt nem nagy mélységben lösz, 
az alatt pedig agyag terül el. Régebben elég mocsaras volt a vidék, a csa
tornázás óta azonban a környék sokkal szárazabb lett, de egyuttal egész
ségesebb is, a mihez jó részben hozzájárult az is, hogy több homokbucz
kát szántás alá fogtak s egyidejűleg sok parlagos határrészt szőlővel ültet
tek be. A számos mocsárban, tóban azelőtt hemzsegett a nagyszámu vízi 
állat s különösen sok csigát és kagylót talált bennök a szerző, de töme
gesen majd mindegyik féle más-más helyen fordult elő. 

A patak - jelenleg csatorna - mentén az ú. n. Harangod felé való
ságos nádszigetek, sőt náderdők voltak. Itt élt legnagyobb számban a csi
gák közül a Limnophysa truncatula Müll. és var. ventrico.sa Moq. Tand„ 
a L. palust1·is és var. turricula Held. A volt Elyseum-felé, régente szép 
nagy kert, jelenleg szántóföld, uralkodó faj volt a Bythinia . tentaculata 
L., s vele a B. Leachi Shepp- és B. producta Menke rokonfa3ok. Az Ely
seum fölött a patak két partján élt a Coretus corneus L., továbbá Planor
bis planorbis L„ utóbbi aránylag igen nagy, 24 milliméteres (ab. max i
mella) átmérőjű rendes alakokban, sőt olyanokban is, melyek a submar
gina.tus Jan. és a dubius Hartm. alakokra emlékeztetnek. A patak bal
partján, külön önálló medenczében, ugyancsak az Elyseumban sok volt a 
Limnaeus slagnalis L. var. variegatus Hazay fekete bevonattal, vörös 
tengelylyel és vastag házzal. Tov~bbá dél .felé az ú. n. Telek-oldal?n egy 
elkülönült, nem nagy medenczében a sok vízi mentha közt Gyrorbis var-. 
tex L. var. compressa Mich. kétféle alakban, melyek közül szerző a na
gyobb utolsó kanyarulattal biró alaknak ab. sinuata nevet ad. Ugyanitt élt 
a Girantus crista L., melynél szerző háromféle alakot figyelt meg ; Vivi
para contecta Mill. elevent szülő csigán szerző érdekes többféle alakbeli 
különbséget észlelt s egy felette ritka karcsu alakot ab. gracilis jelzővel 
különböztet meg. Talált itt nagy Vivipara hungarica Hazay nevü csigát · 
is. Béka lábán erősen rátapadva innen került elő a Sphaerium corneum 
.L. · kagyló s annak egy oly alakja, melyet szerző ab. plana külön névre 
érdemesít. E medenczétől nyugotra a patak hidja alatt élt az Anodonta 
cygnea L. kagyló, két eltérő alakváltozatával. 

Egy az előtti patak mentén. mely most csatorna, a partokon talál
ható volt a Segmentina nitida Müll., de csak subfossilis állapotban; ritka 
ugyan, de az élőtől különböző s erre a területre nagyon jellemző alak
változat. 

- - - - -~-- - - - - - - - - - - - -
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E patak közelében volt egy másik kis patak, mely most szintén csa
tornázva van, ebben nem volt ritka a Calyculina hungarica Hazay. Ezen 
kivül élt benne Amphybina hungarica Hazay és Vivipara hungarica 
Hazay. A Corelus corneus L. többféle alakváltozatban szaporodott itt, me
lyek közül var. elophyla Bourgt. és var. similis Láng-hoz hasonlitók a 
legérdekesebbek. 

Kelet felé a Kapós és Kristóf nevű szőlők között az ú. n. Kender
áztató, mint egészen külön tó, igen gazdag volt Segmentina nitida Müll. 
és Velletia lacustris L. példányokban. A Segmentina különben Nagykálló 
környékén gyakori, s így alkalma volt szerzőnek e fajt úgy élő, mint sub
fossilis állapotában tanulmányozni s e különben igen állandónak ismert 
fajon többféle alakváltozatot megkülönböztetni. 

. A délkelet felé elterülő mocsarnkban volt hazája a Limnophysa pa
lustris Müll. var. corvus Gmel. fajnak, ugyanitt találta a Gulnaria peregra 
Müll„ auricularia L. csigát var. cimpla Hartm. és var. contracta Kob. 
alakjaival. Tovább délkelet felé Kállósemjén közelében levő tóban a Lim
nophysa paluslris var. Clessinicinci Hcizay alakot. Ez a tó külön állott s 
e csigát másutt nem is találta. Jelenleg már rét van a tó helyén. ' 

A nagykállói határ északkeleti részén homokbuczka aljában volt egy 
medencze, melynek vizében élt a Limnophysa palustris két fajváltozata, 
a var. pat·vitla Hazay és var. turricula Held. Most már ez a tó sincs meg. 

A Kiskálló végén egy egészen különálló medenczének a lakói voltak 
a házlíoz tartozó kertben: Vivipara contecta Mill. (ab. gracilis), meg a 
Lymnophysa palustris Müll. var. coruus Gmel. (ab striatus) mindkettő 
kevés számmal. ' 

. Az Ér vizében tartózkodott a Physa obstusa aberr. és egy sötét 
szmü rokona, nemkülönben a Coretus ammonoceras-nak a Kobelt-féle 
alakja. Ugyanegy pataknak (jelenleg csatorna) lakója volt az Anodonta 
cygnea L., együtt az Unio pictorum L. és a felemás kagylóju Unio tumi
dus Phil. fajokkal. 

A nyiregyházi uton folyó vizben, illetőleg csatornában éltek a Coretus 
corneus L.-nak ab. versicolor, etrusca és var. elophila nevű alakjai. Itt 
került meg a heterovi;i,lva vagyis felemás kagylóju Unio pictorum és tumi
d'!'l8, hasonlóképen egy Microcondylea·faj, mely több tekintetben különbö
zik a M. Bonellii Ferussac-tól. A harmadik heterovalva kagyló, melynél 
a szerzőnek sikerült megállapitani e tulajdonságot : Anodonta cygnea L. 
var. anatina L. 

A nagyon sziksós tavakban nem élnek csigák, ellenben a kevésbbé 
sziktis tavakban, helyesebben mocsarakban, a Gyorbis gyrorbis L., Pisi
dium fossa,rinum Cless. és P. pusillum Gmel. megtalálhatók voltak. 

Nagykálló faunájából - szerző megállapitása szerint - már kive
szett a kagylók közül: Unio batavus Lam., Anodonta complanata Rm. és 
a Microcondylia. Kiveszett csigák: Vivipara hungarica Hazay, Limno
physa palustris Müll. var. Clessiniana Hazay, továbbá a Planorbis pla
norbis L. fajnak igen nagy példányai (ab. maximella) és Limnaeus stag
nalis L. var. variegatus Hazay, úgyszintén az egészen sárga testű és rop
pantul törékeny héjas példányai a Gulna1·ia auricularia L.-nak. 

Nem csökkent az Unio pictorum L. és tumidus Phil., Anodonta 
cygnea L., Coretus corneus L., Planorbis planorbis L. és a Bythinia ten
taculata L. 
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Ez adatok aránylag kis területre, csak egy város határára vonatkoz
nak, de sokat megmagyaráznak, jellemzik a közelmultban megváltozott 
élet viszonyait s részletes adatokkal jelzik azt a hatást, mit a lakosság 
élete előidéz a környezetben. 

Szerző e tanulmányával utat arra, hogy nem szükséges mindig messze 
mennünk, hogy kutatásra érdemes tárgyat találjunk; közvetetlen közelünk
ben is lelünk tanulmányra anyagot, ha látó szemmel nézünk szét s e 
munka annál nagyobb örömmel tölti el a vizsgálódó keblét, minél jobban 
ismerjük drága hazánk szépségeit és nevezetességeit. 

9 . 

A SZENTGYÖRGYI «SÚR» ERDŐRŐL. 
BEZDEK JÓZ SEF. 

Pozsony florája tanulmányozása közben lehetetlen elmulasztani, ,hogy 
a magyar flora egy pompás helyét fel ne emlitsem. Szólni kell azért, mert ez 
a kincsünk sem fog soká állni már, mivel a lecsapolás következtében 
hova-tovább a kultura körébe fog esni az egész területe. 

Botanikai kutatók érdeme Szentgyörgy <<Súr 1>-j ának az ismertetése. 
Mig a lecsapolást nem eszközölték, addig az év kis ré~zében volt. 

csak járható, mert őszi esőzéstől meg a tavaszi olvadástól megaradt hegyi 
patakok mindig elöntötték. . , . „ . . . 

Ma már azonban az év legnagyobb reszen at, (sot telen is) kenyel· 
mesen járható. Az Alnus glutinosa L. törzsei itt 3-4-5 vastag támasz· 
kodó gyökéren állva az ingadozó vizállás miatt, k~lönösen tavaszk~:. tel
jesen némely vízi kórónk pányv~s gyökérzetéhez i~o.multa,~ .. FellelJuk e 
lápos erdőben az őserdő typust is páf:ányok ( Aspidium. ~iilix mas Sw. 
A. Thelipteris Sw., A. spinulosum Sw. es Cystopteris fragilis [L.] Bern?i.), 
a Hypnum scorpioides L.-tól takargatott. támaszkodó gyökereke~. BuJ~n 
kúszik ott az Urtica Bollae Kan. gyökerező rhizomájával. a Hottonw pedig 
nem normalis habitusú, mert zöld szőnyegként terül a földre. Dr. Simonkai 
Lajos tanár szives volt e dolgozatomat revideálni s ez alkalommal ide e 
megjegyzését fűzte: «A Szentgyörgy mellé.ki. «~Ú:»_-ból 1~73-~?l . ke~~~e 
ismerem és Nagyalföldünk száradó mocsarai es lapJaI menten elokepzödott 
(Szentgyörgy, Kalocsa, Veresmart [Szabolcs m. ], Rétyinyir [Háromszék vm.) 
feltünően kisebb levelű és levélsallangú természetes változatát, így neve
zem el: Hottonia pallustris L., v. demi1iuta Simk.-Foliis, folio~urr:que 
lacinis duplo triploque quam in typo minoribus. Lacinis saepe latwribus, 
minus acutis. k'st haec varietas planitiarum Hungariae, ibidem ubi 
paludes, aquaeve lentes aestate exsiccantur. - Dr. Simonkai Lajos." 

Érdemes a florai különlegességek miatt felkeresni ez erd-Ot, mint az 
alábbiakból kitűnik. 

Szentgyörgy ligete (a -Sún folytatá~a dél felé) 600 ~vre . becsülhe~~ 
tölgyfái s szintén évszázados vadkörtefá1 e nemek . hab1tusam~k festo1 
mintái; a Salix Caprea L., S. purpurca L., S. aurita L., S. cinerea L. 
mind oly festőiek, mint az egész Súr erdő. 

Az erdő szélén Equisetum palustre L., Glyceria spectabilis Mert., G. 
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fiuitans RBR. az érdekesek. Keleti szélein a Cfrsium palustre (L.) Scop. 
' do~~nál s bőven mindig csekély utánjárás után lelhető; a Chrysanthemum 
"'!'ligin_osU;m (Welk.). Per~. pom~ás vir~gaival, gyéren bár, de még előfordul, 
ugyszm ten a Sagittaria sagittaef olia L. és a ~ Leucoium aestivum L. 
R_itkán jut a lecsapol~s miatt virágzáshoz a Nymphea alba L. A Cicuta 
·virosa 1:· nem lelhető fel már e helyen, pedig dr. Kornhuber említi (a 
pozsonyi orv. term. tud. egylet évkönyve 1858. év, második füzet 33. 1. 
Das Moor Schur bei St.· Georgen czimü értekezésében). Legbővebben ma
radt meg a Peucedanum palustre Mönch. és az Angelica sylvestris L. A Súr 
mocsár_ úgy látszik sok. ~ö~ényt vesztett el a lecsapolás miatt, vagy pedig 
az emhtett adatokat kntikaznunk kell. Súr egykori lápos területe keleti 
részében van az az érdekes növény, melyet hazánkban eddig másutt nem 
l,eltek .!el m~~, ~: ~- az . [J_:tica Bo~lae Ka:_nitz„ ID:elyet egylakú virágzatán 
es gyokerezo . toven . k1vul hosszu nyelu ellyptikus levelei jellemeznek. 
Urtic_a. Bollae, mint lápi növény gyöngébb szerkezetű, mint a kétlaki 
U. dwica. 

A~ erdő alatti carex-formatióban Carex caespitosa L., C. acuta L., 
·C. paniculata L. a leggyakoribb; uralkodik pedig a C. stricta Good. 
.(Kornhuber s dr. Rechinger idézett művei). A Súr keleti rétein találni a 
Gentiari:a f!neum_ona:nthe L.,. Haquetia Epipactis DC., Orchis palustris Jaqu. 
Clematis i1~tegrifol~a L. fajokat, melyeket eddig e hely1·ői említve nem 
tudok. Rechmger meg a Lythrum scabrum Simk. s az Euphorbia pseudoesula 
Schur- t emeli ki e helyről. 

10. 

A KESZTHELYI HÉVIZ TROPIKUS TŰNDÉRRÓZSÁIRÓL. 
- KIVONAT. -

Dr. LoVASS.Y SÁNDOR. 

Vázolta a nevezett thermikus tóban kilencz éven át folytatott hono
si~ási kísérleteinek eredményét, a mely szerint az indiai vörös lótusz 
(Nyr;iphaea rubra Roxú.) ott meghonodosottnak tekintendő. Ezzel Magyar
orszagna~ most már három tropikus tündérrózsája van: a nagyváradi és 
budapesti Nymphaea lotusz L., a tatatóvárosi N. coerulea sav. s a keszt
helyhév_iz~ N. _rubra R~xb., helyesebben : a N. rubra longifiora Lov. 

.. " Kis~~le~eI -~orán kimu,tatta, hogy a különböző Nymphaia-fajok külön
·bozo talaJigenyuek, továbba, hogy a Hévízen egyetlen Nymphaia-virág sem 
termékenyül; ebbő.l kifolyólag a Hévízen csak oly más melegföldövi tündér
rózsa lehetne még meghonosítható, legyen az akár faj, akár hybrid, a 
melynek tenyészésére egyrészről a tőzegtalaj minősége elegendő, másrész
ről a te1·méketlenséget vagy nagyszámu s könnyen elváló oldali rhi
zoma nevelése által, vagy rhizomájának taraczkszerű terjesztése által 
pótolni képes. 

Végül a nagyváradi, budapesti, tatatóvárosi és keszthelyhévizi tropikus 
lótusztenyészet jó karban tartása s védelmezése . érdekében · emelt szót. 
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11. 

A NÖVÉNYEK ÉRZÉKI ÉLETE. 

Dr. PANTOCSÉK JózsEF. 

Van-e a növénynek érzéki élete ? A régi felfogás szerint nincs, mert 
a halhatatlan Linné, kinek születésnapja 200-ik évfordulóját ép ez év 
május utolsó heteiben ünnepelhettük, Philosophia botanica vagy Systema 
N aturae czimű, soha el nem avuló alapvető munkáiban a növényt az 
állattal szemben passiv lénynek jellemezte, mely mozgással és érzéssel 
nem bir. 

És Linné dogmaszerü kinyilatkoztatása oly meggyőzőleg hatott a 
valóban csak fl.oristikával, de nem a növény biologiájával foglalkozó kuta
tókra, hogy csakis a mult század utolsó évtizedeiben tanultuk belátni, hogy 
az állat· és növényország lényei között élesen elválasztó határ nem létezik. 
Mindinkább beláttuk, hogy a két életvilág közötti válaszfal valóban csak 
mesterséges alkotású és a valóságnak meg nem felelő, mert manapság 
tudjuk, hogy úgy az állat-, valamint a növényszervezetben számtalan oly 
.életjelenség folyik, mely úgy az állat, mint a növényre nézve közös egyen
értékű tulajdonságnak bizonyult. A myxamoebák, rajzóspórák, a bacteriumok, 
kovamoszatok, cerithiumfajok valóságos szahadmozgási tulajdonsága, a 
protoplasma árama a sejtben, a spermatozoidák behatolása a növényi petébe, 
mind oly momentumok, melyek azt a dogmaszerü tételt, hogy a növény 
activ, cselekvő mozgással nem bir, teljesen megdöntötték; de a haladó 
természettudományi pontos megfigyelés és észlelés, melynek nagymesterei 
.egy Darvin, egy Kerner Antal, nemkülönben Haberland, N emec legújabb 
.kutatásai megdöntötték a dogma második hitágazatát is, azt, hogy a növény 
érzéssel nem bír. Mert manapság már köztudomású tény, hogy minden 
növény a fény, a nehézség tör vénye, nemkülönben chemiai és m echanikai 
behatások és ingerek iránt felette kifejlődött érzékkel bir. Hiszen ez 
máskép nem is lehetséges, mert élőlény ilyen tulajdonságok nélkül nem 
létezhetik. , 

De nézzük közelebbről a növény említett érzéki tulajdonságait s vizs
cgáljuk ezeket egyenkint. 

A növény szabad mozgását az alsórendű növényeken, a vizeinket 
·elevenítő, ott nagy mennyiségben lelhető kovamoszatokon, Cerithiumokon 
feltűnően észlelhetjük, mert régóta tudjuk, hogy ezek mindegyike az elébe 
,gördített akadálynak czéltudatosan kitér, azt körülvitorlázza. De ezt a szembe
:azökő szabad mozgást itt bővebben tárgyalni nem akarom, már csak azért 
sem, mert Linné korszaka ezeket a lényeket, a górcső gyarlóságánál fogva 
vagy nem ismerte, vagy pedig infusoriumoknak, tehát állatoknak tartotta. 
])e nézzük a felsőbbrendű növények életét s kérdezzük, hogy miben és 
bogyan nyilvánul ezeknél a mozgás ? 

A.növények mozgása elsőben, mint növési tünet, két irányban nyil
vánul. Igy a gyökér folytonos növés közt a föld alsó rétegei felé halad, 
-Oe mozgását nemcsak azért végzi, hogy a föld nedves rétegeit táplálkozási 
czélzatból kiszimatolja és oda behasson, hanem azért is, hogy földalatti 
~!terjedésével a növénynek szilárd támaszt és alapot nyujtson. 
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. u~!~na.zon mo_zg~konyságot, melyet a gyökér és a gyökvégek a föld
alatti sotetsegben kifejtenek, a növénynek a földből kinövő részein első 
sorban az indákon tapasztaljuk. Figyeljük meg meleg napon kitartással 
ór~hosszat a falra r.?lvonuló .szőllőt~t, b~mulattal látjuk, hogy annak indái 
mily folytonos re~g~, csavaro mozgast vegeznek. Ezek mindegyike támasztó 
pontot keresve, veg.~t. ho_l .~e, hol felf~lé add.~g. mozgatja, míg ilyenre nem 
akadt. Ilyet lelve ro~i~ ido „alatt az md.a hajhtott vége a támpontot, pl. a 
t.alba bevert szeget gyuruszeruen feloldhatatlanul átöleli, azután csavarszerűen 
osszehuzódva megrövidül s magát a tőt felfelé húzza. Ily jellemző mozgást 
minden falra, tőre kúszó indás növény végez. 

De . nemcsak az indás növényeken, hanem minden más növényen 
tapasz~~ljuk a növény egyes részeinek szemmel látható szabad mozgását. 
F1gyeljuk csak a virágzó rétet, a zöldülő herét, a burgonyaföldet az akáczfa 
ültetvény~ napp~l s a~utá°: éj~el lámpa. fénye ~el~ett .. Látni fdgjuk, hogy 
a napp~h. P?mpaban es szmvalto~atossagban virulo ret a beállott éjszaka 
a~kalmabol igen komo_r,_ elsz?n;iontó képet mutat, mert éjjel a nappal viruló 
reten e_gyetle~ e~y . v~nt~ v.ira?ot nem látunk. A csengetyüke bájos kék 
harangja s tobbi vuagzo tarsanak virágja mind csukottan a föld felé 
~~~onyult. A nappal fehér ibolyás . szi~be öltözött burgonya csillagos virága 
ejjel. c~ukott, leko~y?lt. J:. nagy kiterjedésű burgonyaföldnek éjjel igen ~zo
m.or;i ~s kon.10r s~~et k~pe .. van. A nappal kék vagy vörös színben pom
pazo loheretabla ~j~ek . ideien ugyanazon képet nyujtja mint a rét, mert 
nemcsak hogy a viragfejecsek lekonyulnak, de a hármas levele is össze
csukódott. Az .. aká~zf~ levele •. mely nappal az ismert vízszintes elhelyezés
ben. va1:1, az e.1 bealltaval t.elj~sen_ megváltozott képet mutat, mert a közös 
lev~lnyelen ~!helyezett levelkek vizszintes irányukat megváltoztatva, a közös 
ny~le? lefele. konyulva a levélnek sátorszerű képet nyujtanak; még a közös 
nyel is lefele konyul. Ezt a tüneményt azonban már Linné is ismerte és 
a növény álmának tartotta, a mely észlelését a <tSomnus Plantarum» czimű 
dolgozatában oly szépen ecsetelte az utókor számára. 

. . . ~ növény tehát a fény változása szerint hol nyit.ja, hol csukja 
Vll'agJ.~t. -!1-, leg~.z~~be~ a Zernest felett emelkedő, virányunk legl'Ítkábbjait 
nevelo K;~alykovon eszlelhettem botanizalás közben e tanulságos tüneményt 
az oly bajos s valóban magyar Dianthus callizonus-on. E remek rövid
s~árú, P?mpás ~-zi.~ekben ékes~edő ~zegfü tallérnagyságú kitei:jeszt~tt virá
g~t csakis _napsut.?tt~ ~elyen l~t~atJa a ~utató; ~a a napot csak egynéhány 
pillanatra is felho fod1 el, a virag szemunk lattara csukódik s ez a tüne· 
~é~y .~.nap e.lhomályosod~sával egy rövid negyedóra alatt 5-6-szor is 
ismetlod1k. Szamtalanszor eszlelhettem e tüneményt magam is a máramarosi 
havasokban a Gentiana pyrenaicá-n, a Tátrában a Gentiana verná·n a 
liptói Chocson a Viola Jacquini virágán. ' 

Természetes, hogy manapság ezen tüneményt nem a növény álmának 
han~m a növény világosság iránti érzékének tartjuk s azt helyesen helio~ 
tropismusnak nevezzük. 

.. .. A. növény fén~ iránti érzékére nézve legszembetünőbb példa a 
kozoi:iseges napraforgo. Ezen tüneménynek köszönjük a tapasztalt érzék
kel biró kertész által összeállított és éles megfigyeléseken alapuló virágórát. 

De a növény, mint láttuk, nemcsak a nedvesség és a fény iránt bir 
érzékkel, de igenis érzi a hőmérsékbeli különbözeteket, érzékeny az érin
tésre, érzékeny a kémiai behatásokra nézve is. 
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A hőkülönbözet iránti érzéket legjobban az indiai Desmodium gimns 
nevü bokor levélkéi bizonyítják. A közös nyélen elhelyezett három levél 
közül a két szélső és alsó 25 Celsius foknál magasabb hőfok mellett foly
tonos és igen gyors keringős mozgásban van, minthacsak a középső levél
nek, a mely mozdulatlan, friss üdítő szellőt akarnának szolgálni. 20 fokon 
aluli hőmérséknél pedig a levelek mozdulatlanok. 

Az érintésre, tehát mechanikai behatásra való érzékenységet legjobban 
észleljük a Mimosa pudica nevü cserjén. Ezen növényen ugyanis nemcsak 
azt tapasztaljuk, hogy ha annak levélkéjét érintjük, akkor az érintés előtt 
vízszintesen álló összes levelkék hirtelen összecsukódnak, sőt a közös levél
nyél is lekonyul. Ha az érintés erőszakosabb, akkor az egész bokor mint
egy megijedve csukja össze minden levélkéjét és levélnyelei lekonyulnak. 
Vannak buvárok, kik ezen tüneményt a fájdalom nyilvánulásának minő
sítik, mások pedig védelmi eszköznek tartják az állatok, pl. a hernyók 
megijesztésére, hogy ezek a levélkéket le ne tarolják. 

De ilyen mechanikai behatásra felette érzékeny sok növény himpor
tartója is. Ha ugyanis ilyet, pl. a borbálya virágét tüvel érintjük, az rög
tön kinyílik és a himpor füstszerüen szétszóródik. Ezen mechanikai mive
letet a növénynél a méhek, a pillangók s egyéb rovarok végzik és pedig 
a növény hasznára, mert a virágba való behatplásukkal, hogy az ott elhe
lyezett nektárt felszedjék, akaratlanul közvetítik a növény termékenyitését 
azzal, hogy a széjjelhulló virágport a bibére átviszik, a petét így megter
mékenyítik. 

A virágok legszebbjeinél, a kosborféléknél, a pete megtermékenyítése 
csakis pillangók, méhek közvetitésével történhetik és pedig igen sajátságos 
módon, melyet közelebbről megismerni nem érdektelen dolog. 

A színpompában ékeskedő Orchis mi litaris nectariumában felgyü· 
lemlett nektárt a pillangó és méh mohón keresi fel, dfl hogy hozzá jut
hasson s azt nyelvével felszivh<tssa, csak úgy teheti, ha egész fejével a 
nektártartóba behatolni ipark0dik. Ezen mohó mozgással azonban akarat
lanul clurván érinti a porzótartókat, mitől azok alsó enyves vége a beha
toló állat homlokára tapad. Ha az állat a virágot elhagyva más virágra 
száll, hogy ott nektárt szívjon, a termékenyítő virágport akaratlanul az új 
virág bibéj ére átviszi s a növényt így megtermékenyíti. 

Igen tanulságos és érdekes az úgynevezett rovarverő növények érzéki 
nyilvánulása az éri~tésre. Vannak ugyanis növények, melyek valóban állati 
táplálékkal élnek. Igy hazánkban a Drosera, Pinguicula, A.ldrovandia, 
Utricularia, külföldön a Drosophyllum, Dionaea, Nepenthe.s , Saracenia s,tb. 
fajok. Ezek különféle módon ejtik meg a táplálékul szolgáló állatot. Igy 
a hegyi mocsaras helyeken lakó Pinguiciila a levelére mászott hangyát 
úgy ejti meg, hogy levele szélét becsavarja s így az állatot fogva tartja, 
leveleit csak akkor terpeszti széjjel, mikor a mirigyek által kiválasztott 
pepsin az állatot felemésztette. Még sajátságosabb a Drosera viselkedése. 
Annak hosszunyelü, lapátszerű levelei szélükön nyeles mirigyet hordó 
vöröses szinü, valóságos tentaculumokkal vannak felruházva. Ha bogár, 
hangya, pók, szitakötő száll a levélre, akkor azok a tentaculumok, melye
ket az állat érint, rögtön feléje hajolnak és irgalmatlanul lefogják. Mikor 
az állat ettől a vészthozó öleléstől szabadulni iparkodik, a többi, még 
nyugalomban lévő tentaculum is körülfogja, sőt ha nagyobb a préda s 
hogy annak fogvatartását biztosítsa, a 3, 4, 5 levélnek összes tentaculum-
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jait is működésbe hozza és a prédát fogva tartja. A tentaculumok csakis 
a préda felemésztése után helyezkednek vissza nyugvó állapotba. A fel
emésztésre szolgáló pepsint mirigyek választják ki. A Nepenthes-fajok 
valóságos kancsókkal bírnak, melyek pepsines nedvvel vannak megtelve. 
A kancsóba került hangya, légy, bogár, mert fedője az állat bemászásával 
csukódik, abból nem szabadulhat ki, így mihamambb beleful. De a rovar
emésztő növények a sajtot, a húst is szívesen megemésztik, sőt a Drosera 
még a czukrot is. Igy az ecsetelt példákkal bebizonyítható, hogy a növény 
nemcsak mozgással bír, de még az állathoz hasonlóan, faló is. 

Egyes növények érzékei is igen fejlettek, így az izlés és tapintás 
érzéke. Darvin pl. kimutatta, hogy a Drosera tentaculumjai mily érzékenyek 
a különböző izek iránt. A mérges alkoloidák, a kígyóméreg, szagos olajok, 
különféle párák, a káli, a czukor, a só és másféle oldatok mind másképen 
hatnak a tentaculnmokra. Igy pl. azok kálium behatásra úgyszólván moz
dulatlanok, míg a czukor, a só és a kámfor oldatokra kiválóan érzékenyek. 
A tapintási érzék olyannyira kifejlődött honi Droseránknál is, hogy az 
ember ilyen érzéke e növényével szemben valóban eltörpültnek mondható, 
mert e növény mirigyei még az 1

/ 1000 milligramm súlyu selyemfonál vagy 
platinsodrony érintését is érezik. 

Csodálatos a bacteriumok viselkedése is. Ezek pl. a folyadékba került, 
nekik kellemes szerves anyagot, ha az csak egy szunyog lába is, mintha 
csak megszagolnák, hogy az a folyadékba belekerült, tömegesen megro
hanják és felfalják. Igen kedvelik a kálioldatokat, mig a szeszt kerülik. 
A mohok spórái pedig ismét csak bizonyos határozott iz után keresik a 
petét, melyet ők megtermékenyitenek és ez az almasav. A páfrányoknál 
pedig a pete a spermatozoákat nádczukorral édesgeti magához. 

Hogy a szálas jegenyefenyő oly gyertya-egyenességben nő az ég 
felé, mintha csak valami ügyes építőmester mérőón segélyével állította 
volna fel, az indák és kúszón~vények egyoldalu növése, az akáczfa, a 
Mimosa, az Oxalis, a Desmodium levelek mozgása, a rovarevő növények 
viselkedése, az Orchideák termékenyítése, mindezen tünetek nem egyszerű 
mechanikai behatások következményei, a hogy azt magyarázni vélték, mert 
~ tünemények csak valóságos érzéki E>zerveknek a működéseiből eredhetnek. 
Es ily érzéki szervek kimutatása már sikerült is, mert egyes növények 
sejtszövetének a rendestől eltérő szerkezete arra enged következtetni, hogy 
ezek más biologiai functiók teljesítésére szolgálnak. A teljes megoldástól 
még messze állunk, de kiki közülünk érzi, hogy a növény époly érző 
lény, i:nint akár más fejlődésben lévő állat. 

En részemről biztosra veszem, hogy majd egyik vándorgyülésünkön 
lesz előadó, ki nem avval fogja a hallgató közönséget vigasztalni, mint 
most én, hogy igenis mi sejtjük, hogy a növények érzéki szervezettel 
kell, hogy bírjanak, de azt a hallgatóságnak demonstrálni is fogja. 

12. 

NÖVÉNYFÖLDRAJZI VÁZLATOK HAZÁNK FLÓRÁJA 

KÖRÉBŐL. 

SIMONKAI LAJOS. 
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Mi itt, e történelmileg nagytnultú városban, tudományos vizsgálódá
-saink s tapasztalataink személyes közlése és megvitatása végett gyülekez-
tünk szakosztályi értekezletre. . , , , . .. , „ 

Megragadom ezért az alkalmat arra, hogy vizsgalodasa~m ~orebol, 
hazánk flórájának növényföldrajzából, nehány gondol~to,mat, vazol~am: 

Kétségtelen legelsőbbed is a~ , hogy a M~gyar-Kiral'!fsag , ter~.lete~e.k 
n övénytenyészetét kf\ t na~ fl.órabiro~alo~ra, ,u .. m. ~. 1~iedit~rra:i (foldkoz.1-
tengeri) és a borealis-mikrothe;m (eJsz~.ki merse~eltov1) JlombirorlalomH1: 
kell szétválasztanunk, és nem ugy tennunk, a mmt teve A. Kerner, a k1 
e növénytenyészetünket két fl.órabirodalomra szét nem választá. 

Kétségtelen ez azért, Ill;e~t i:nind~n i;iövén~.eg~edn~k , hogy önmag~t 
i s fentarthas sa, faja fenmaradasat is b1ztos1tsa, foltetlenul alkalmazkodma 
kell az őt környező összes természeti-tényező~höz. Következt~ti;iünk k.ell 
ezért ez alaptételből azt, hogy úgy tagszervileg (morpholog1~1lag) mmt 
életjelenségileg (biologiailag, cekologiaila~) _másfélén~k ~ell le~n~e a 1~eso 
thcrm-éghajlat, különösen a tengermellek1 meleg eg~~Jlat , no,veny~eten.ek, 
mint a minő lehet a rnikl'othen n, különösen a földseg1 m ersekelt-egha_7lat 
növénytenyészete. Azon a tengermelléki meleg éghajlatú te.rületen mncs 
igazi t él; ott a talaj vagy egyál,talán nei;n fag_y be, vagy .legfelJe_bb 1-:-2 cm. 
mélységig fagyhat be ; ott a ho nagy .ntkasag, s h~ 1:1eha el is lepi .a ~a
lajt és növényzetét, egy nap alatt el is olvad s eltu?1k; ?t~ a t~nge1 le~
m érsékletet egyengető és sóspárás lehelle~e érezteti . ha~asa~ m1~~en e'lo
lényen. Viszont a szélsőséges földségi m1kro~he:n;i--eghaJlatu t~rul?~e~e~, 
legalább 3- 4 hónapon át a növények tenyeszeset . megakaszto teh 1~0-
j árás dermeszt; a ~al~,j heteken, sőt hó.napokon át _;s, -?em egysz.er,. tobb 
decziméter mélységig is befagyhat ; a ho heteken, sot honapokon at is hol 
vékonyabb hol vastagabb rétegben megfekszi a talajt s a zuzmara belom
bozza a nÖvények légbeli ·részeit; a szeszélyesen hirtele~űl .meg-megvál
tozó légmérséklet pedig majd a fagypont alá sülyed, maJd Jeget s havat 
olvasztó hevüvé válik. 

Kerner az «Osztrák és Nfa gyar monarchia>> czimü mű I. kötetében 
(1887), vala~i1:1t a ~havanr;-c Handatlas_-ában, a. ke~~~~ monar~hia fl.órájá~ 
növényföldraJzilag targyalvan, nem osztJa azt ket kulon fl.órabirodalo~ba , 
de a mediterrán-fl.órabirodalomba tartozó növénytenyészetünket « lVlediter
rane Flóra» nevezete alatt összefoglalván, lényegileg ugyanazon gondolat
nak ad kifejezést, a melyet én is vallok, s a mely manapság el is van 
fogadva. 

A mediterran-flórabirodalomba tartozó n_övényt?ny~sz.etünket két 
fl.óravidékre, úgymint a Quarnero (1) és a Dalmat (2) fl.orav1dekre oszto~, 
a mely felosztásom nagyjában megegyezik Kerner-?ek a Chavanne <1 Phys~
kalisch-statistischer Handatlas-ban, 1887 -ben meg1elent « Floren-Karte» -J e 
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n~vén!f~l~rajzi. felos~tásával, azon különbséggel, hogy Kerner a Quarnero
fl.o~avideket "Liburn_ischer Gaui,-nak nevezi. Abban sem látok valami el
te~est .Kerner felfogasa m_eg. az .enyém közt, hogy én ebben a mediteri'án
florabi;oda:Zmunkban o~ea"!,i-táyt külömböztetek, a melyet a tenger növény
zet~ nepesit, m;g marti-ta}t, a mely a tenger szárazföldi szegélye növény
zetenek a termohelye. 

„ D~ a ?o.rerilis -r;iil;r?lh~rm „flórabi~·odalomba tartozó növénytenyésze-
t~nk foldraJzI_ tagolodas~~ illetoleg veleményem Kerner-éve! ellenkezik. 
Aerner ug!ams azt a .ter~le~et, a melyet én a Kctrszt-flóravidékének jel
ze~; . az~tai;i . azt .~ florav1de~et .~ mely. a tenger egyengető hatását még 
mm~ig k1sse elv~zo Ka_rs::;t u:an kovetkezik keletfelé a mai Horvát-Szlavon
orszagban :111?nd1_uk ~vr!t?.nyig; továbbá Délduncink flóra vidékét, ugyancsak 
a Pam;ion!a_i (lora_vi~e~unke~, Nagyalföldi flóravidékünket, sőt részben 
Keletl~a~pati~florr:videkunket is .: egy k.~lap ~lá. tömvén "Pontusi-flórci-nak 
nevez~- es „ szrnez_1. ,Kerner e nezete la() szerinti, vagyis a növénytenyészet
nek f"!,qgoleges_ ir~n.ybcin való, növényföldrajzi felosztásául bizonyul, ha 
beh~toan ~egv1zsgal1uk I~e~ne: F lorenkarte-ját. Ezen ugyanis növénytenyé
szetui;i~. mmdazon h~gyv!deke1 a Babjagorától kezdve le a Velebitig, Vas
~egyetol. ke~dve _az ÜJtoz1.~, a mely_ek elég magasak arra, hogy rajtok Fenyők„ 
foleg Abi~s es. Picea-fenyok teremJenek: <!Baltische Flora))·nak vannak ne
n~v~zve eses.zrnezve, Hogy J(~rn;er az _ő Florenkarte-ja megalkotásánál a. 
noveny-tenyeszetnekk magassag1, vagyis a regiók szerint való eloszlására 
gon~olt, és i:iem a ~övén!zet vi~szintes tagolódására, az különösen kitűnik 
a~ ,o ~egyedik vag!1~ az o <!AlJ?ine Florájai' kijelöléséből. Kerner ((Alpine 
11 !orz7a11 m~gvan Tirol ha vasam, megvan a Velebiten, Dalmátia és Basz
ni<'!'. hava::ain ;1Ilegvan ~. B_ucsecsen, Mdrma:os havasain és a Magastátrán: 
mar ped1~ mmden novenygeografus tud.Ja, hogy más Tirol-havasainak 
az endemismusa, mint a Velebit és a Dinari-havasok. s mint a Délkár
~~t?,k,. Kele~k.~rpátok _és Tátrafátrai-Kárpátok havasainak megannyi fel
tuno, es eltero endem1smusa (bennszülöttsége). Eltekintve Kerner tetsze
t~s ötletétől'.. a, nö~ény~e?grafu~oknak általába~ az a vélekedésük manap
sa~: hogy nove~yfo~draJzilag r~szekre. szabdalm. föld~nk növénytenyészetét , 
els? s?rban. a vizszmtes eloszlas szennt kell, es mihelyt a vízszintes iiá
n:yu kita~olas .me.gvai:i, _anna.k keretén belül kell a magasságbeli tájszeríi
segek saJatossagait k1szmezm. 

Ezért, mik~nt ~ér.képeme~ lát.~atni, a_ bo~ealis-mikrotherm flórabiro
dal?,mb.a t_ar~ozo novenytenyeszetunket vizszmtes tagolódásban a követ
kezo, flora~ideke~re ?s~tom: 3. Karfzt-flóravidék; 4. Szlavon-flóravidék ; 
5: JJ_eldunank-florl!'v~de~e; ~· !(eletkarpáti-flóraviclék; 7. Nagyalf'öldi-flóra
mdek; 8. Pannoniai-floravidelc; 9. Nóri-flóravidék· 10. Quád-flóravidék · 
11. Tátra-fátrai-flóravidék. ' ' 

Hogy hazánk flóráját ilyes módon kell növényföldrajzilag tagolnunk 
annak tanuságáúl n.~há~y .példát iktatok ide: mert ((Exempla docent. 11 ' 

~egyen az elso peldam ~- Centaurea Jacea L. fajtömbjéb e (Species
co~ecti~a. Gesamin:tart) tartozo. é~ növényföldrajzilag egymást helyettesitő 
fa7ocskak (subspecies), meg fa1valtozatok (proles) terjedésköreinek a ki
je~ölése. A ~ipusos ~enta1f:ea Jacea L. spec. plant. ed. I. (1753) 914 pag. 
Linne szennt csupan EJszak-Európában terem: ((Habitat in Europa 
borealii,, Hazán,k flórájából ezt az éjszakvidéki, csuklyás fészekpikkelyű 
Imolát, csupán Ejszaknyugati-Kárpátaink galicziai széléről (pl. a Pienine.k-
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1·ől) ösmerem. Ezt az éjszakvidéki Centaureát Pozsony városa és vidéke 
flórájában egy más fajocska helyettesiti, a melyet Lumnitzer (fi. pos. 392) 
már helyesen különböztetett a typusos C. Jacea-tóI, csakhogy szerencsét
lenségére Centaurea amara L.-nek vélte, a mely Linne-féle faj hazánkban 
nem terem, és különben is kétes növényfaj. 

A Cenlaurea Jacea L:-t Pozsonyvidékén, a Morvamezőn, s egész 
i!Pannoniai-flóravidékünkön» helyettesitő fajocskának Centaurea pannonica 
(Heuff.) Simk a neve. 

Pozsony városa és vidéke flóráját tehát ez az Imola a Pannoniai
/lóravidékhez füzi: oda is tartozik az, a Kiskárpátpk éjszakibb és nyuga
tibb tájait kivéve, mert a pannoniai flórának több benszülöttje, endeni
növényfaja, vagy legalább is kiválóan jellemzője megtalálja otthonát még 
Dévény, Dévényújfalu mellett, meg a Morva mezején is, a minők pl: 
Artemisia collina Schur és Cytisus cinereus Rost Dévényújfalu homokján, 
Dianthus serotinus W K. a Moi-va homokos mezején, Hieracium 
echioides Lumn; Artemisia austr~aca Jacq ., Orobanche peisonis Beck. 
és S eseli dévényense Simk, az Arpádhegyen; HypericU?n angustatum 
(Roch.) Dévényújfalu lösz-lejtőin, Peucedanum arenarium W. K Dévény 
homokdombjain. Honos azonban Pozsony vidékén egy oly Centaurea fa
jocska is, mely középhelyen áll a C. jacea v. pratensis Koch, meg a C. 
pannonica (Heuff) közt: ez a C. subjacea (Beck), mely a Duna árterein 
ta.lálható Pozsony mellett. 

Ismét másféle, helyettesítő Jacect tömbbeli Imola-fajocskára bukka
nunk a Szlavon-flómvidéken, a Nagyalföldi-fióraviclékén a Tiszántúl, egész 
a Dunai-vaskapuig, meg Erdély belső medenczéjéig: ez a Centaurea bana
tica Rochel (C. Rochelianct Heuff. pro var.), a mely hazánk délkeleti 
mezei tájainak növényföldrajzilag jellemző fajocskája. 

Hegyvidékeink flórájából választom tanuságul második példámat, a Del
phinium elatum. L. spec. ed. I. p. 531 fajtömbjébe tartozó Sarokvirágokkat 
Ezek alakköreiket hazánkban a Tátraf átrai-flórajárásban, meg a Keletkárpá
tok flórajárásában fejtik ki. Alakkörüket legalább is három fajocskára kell 
osztanunk, úgymint 1. Delphinium intermeclium Ait. kew. I. vol. 2. (1789) 
~43. fajocskára, a melynek Silezia szudetjei, első sorban a Gesenke hegy
ség az eredeti lelőhelye, ~- a Delphinium cuneatum DC. és 3. a Delphi
nium, oxysepalum Borb. et Pax. fajocskákra. Ez az utóbbi bennszülött 
(endemicus) növényfaja Magastátránk granitos közetű havasaljainak és virága 
nagyságában a kaukázusi Delphinium speciosum M B.-t közelíti meg. 
A D. intermedium Ait. több fajváltozatban jelenik meg nálunk, Előfordul 
a tipusos alakja, a melynek levelei vállon szélesen nyitottak, vagyis az 
alsó levélhasábjaik csaknem derékszög vagy tompaszög alatt érnek össze 
a, levél vállán. 

Előfordul ez a Delph. intermedium Keletkárpátainkon, így pl. a Törcs
vári hágónál és Zernyest felett a Király kövön mint var. durescens Simk. 
(D. lntermediurn: foliis firmioribus, rigioribus), vagyis mint merevebb ke· 
ményebb levelű fajváltozat; továbbá előfordul ez hol szőrös, hol meztelen 
áiakokban mint var. alpinum (W. K.) icones (1812) p. 273 tb. 246. pro 
spec. úgy a tátrafátrai mint a keletkárpáti flóravidék havasi s havasalji 
vidékein. Ezt az <!alpinwm, vagyis havasi faj változatot az Aiton D. inter
ml'dium-jától csupán az különbözteti, hogy levelei kerekdedek, vagyis 



hogy leveleik legalsó hasábjai, vállon többé-kevésbé érintkeznek s így a· 
levél vállának nyílását mintegy elzárják. 

Egés.zen Diás alakúak ~ Delphiniu.rn cuneatum DC. prodr. (1824) 
55. le_v~!e1. H~sgatottabbak n;i.mt az előző e faj tömbbe tartozó . fajocskáké, 
a.~onk1~ul ped!g levele lemezenek alsó szabványai elállók és vállon a nye
lukbe ekforman (cuneato) futnak be. Nálunk Csáklya, Felsőgáld és Havas
gyógy közt bőven terem a Csáklyaikő minden oldalán ez a Delphinium 
cuneatum, a melyet azonban mint erdélyi fajválto:mtot D. cuneatum v. 
ps~locarpum Simk-nak ke~l ne~eznünk, mivelhogy a termései és virágzata is 
t~~Jesen mez~el~nek (fructibus inflorescentiaque glaberrintis); mert a Podo
haban, Ukramaban es Chersonban honos D. cuneatum DC.-nak, valamint 
a Délkárpátok rnmániai oldalán (In valle Dimboviciurei: Grecescu in herb. 
De.gen.) termőnek selym.esen aprón szőröcskés a termése és virágzata, s 
ezert D. cúneatum v. sericeocarpum néven (inflorescentiae partes, capsulae
que den.~e pubescunt) kell azt mint fajváltozatot megkülönböztetnünk. Del
phiniumainkkal egy monografikus műben foglalkozik <iDr. E. Huth11 is az 
En.gler. ~ot. Jahrb.üch" J(_X. 1895. évfolyamában; Huth hazánk :fl.órájára 
vonatkozo meghatarozasa1 azonban oly gyarlók, hogy azokkal ez alkalom
mal nem foglalkozhatom. 

H~r~ad~~ példámn;ial, a mel~ a ~ilene . nutans L. spec. (1753) p. 
41_7 .. faJto~bJe~e ~a:tozo _Szuny~~.~ir~gaink. fa~ocskáit növényföldrajzilag 
mas e.s mas :fl.oravidekek Jellemzornl 1gazolm hivatott, még élesebb ellen
tétbe Jövők azokkal, akik a növényföldrajzi vízszintes eloszlás szerint való 
és tapasztalataink nyomán kieszelt szűkebb :fl.óravidékek megkülönbözteté
seit csekélylik. 

.. Hogy _Linne Silene nutans-a alatt, a mely ((in Ew·opae borealis pratis 
arid~s .h°:bita_t''. ug~anazt ~. pe~y.he~ ~z~r~ és levelü'. 1?irigyesen ragadós 
kocsanu es, v1ragzati-te_ngelyu Bolwlovir:J.gu Szunyogviragot kell értenünk, 
a. n;i.e~!et._Aoc~ ~yn?psisa ~.ly ~ontosan Jellegez, s a mely Tátrafátrai :fl.óra 4 

v1dekunkon kozonseges, sot bizonnyal a Kiskárpátokat is népesíti: abban 
manapság egyetértenek a :fl.óristák. Az sem ujság, hogy a Szepesmegyében, 
a Tátrafátrai :fl.órajárásban otthonos Bókolóvirágú Silene meztelen szárú s 
virágú fajv~ltozat. ~jszakeurópai faj, a melynek Silene glabra Schkuhr 
(1791) vagyrn S. infracta W. K. (1812) a neve, s a mely a Szepességtől 
~ezdve, Germánia keleti vidékein a Balti-tengerig honos. Jól tudjuk azt 
is, .~ogy Keletkárpátainkon ezt a fajtömböt a Silene dubia Herbich. helyet
tesit!. Csupán azt nem vettük észre eddig, hogy az a Bókoló-Silene a melyet 
a pannoniai és déldunai fiórajárásokból ekkorig Silene nutans-~ak véltek 
és k~zöltek, nem egyéb mint a W. K. icones (1806) tb. 248, Cucubalus 
mollissumus-a. Ezt a liV K-féle Cucubalus 11iollissimus-t, elnevezte Host. 
(1827) Silene mollissimá-nak, de tévesen és elkésve is. A L?:nne tenger
m!l'rti Cucu_ba_lus m_ollissimusa. (L. spec. 1763 p. 593) nem egyéb mint 
S~lene m_ollissima Szb~h .. et Smith. fl. graec. (180G) 298; vagyis egy olyan 
Silene-faJ a mely a K1ta1bel Cucubalus mollissimusától nagyon de nagyon 
különbözik, és hazánkban nem terem. 

Kitaibelék Cucubalus mollissimusának az idézett rajz szerint rövid 
?ar1:ophorú a termése, ezért lehetetlenség azt a hosszu carpophorú Silene 
italipCf: faj_tömbjébe beilleszteni. Kita!belék Cucubalu'i mollissimusa-ja a pan
noma1 Silene nutans, a mely a Linne féle typusos fajtól különbözik szö
szösen és sűrün mirigyes virágzata, és bugában felálló virágai s termései 
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által.1< (Dignoscitur a E?ilene nidc~nti L_. que fructu, carpo1,110roqu~ ?imf~iR, 
floribus erectis, el paniculli molliter. v~sc?s.? glcmd1!-lo.~a) .. ~annoma1 :fl.ora
vidékünk e növényét Budapest hegyv1dekerol, T?k,aJ. h.?gyer?l, ~ Ba~acson~
ról, Pécs hegyeiről, Oravicza és Orsova do,?:tb,v1?ekerol, Var~~Ja,-Ha~szegrol 
őrzöm gyűjteményemben; .. Friv~l.szky „ gyuJ.teseb~n T~racz1abol i~ m~g 
van. Ezt a növényföldraJzi sa.iatszeru faJocskat. Silene nula?'1'tifo~mis 
Simk. (Cucubalus mollissimus liV K icones tab. 248, non L.) neven 1kta: 
tom ime itt, a növénytudományba. 

rn. 

ERDŐK MAGYARORSZÁGON. 
HANUSZ ISTVÁN. 

Hazánk némely vidékein ((Avas1)-nak nevezi ma már a ~ép nyelve a 
még őserdőt és olyanra csak ott találni, hová ~ p~sztító f~Jsze el n~~ 
érhet. Csodálatos hatása van a ragyogó keskeny smparnak, mihelyt a szuz1 
vadon szívébe benyomul; olyan, mint az érvágó lancetta, tátongó sebet 
vág a táj ősi természetességén s úgy, párolog e~ .nyomá~an ~, vad?n er~
detisége, mint a Nap heve alatt a ho. Es e~. kiva~~ .~z ose!dok k1haszna
latlan rengetegeire olvasható rá, melyek a ta1nak orokre k1pótolhatatlanul 
elhalaványult bájaihoz tartoztak. . , .. , 

A délmagyarországi őserdő, a hol még megva?•. medve-Jar~a, fureszt 
nem látott szűzi rengeteg, mely örök homályb~ bo~1t~a a va.~reg?nyes .s~a: 
kadások medrét irj a Herczeg Ferencz. Az evszazados bukkfak sz.ed1to 
magasságú törzs~i ~átoszlopokként támogatják az aran~ szöge~kel k1vert, 
örökzöld kupolát. Es a mint belebb nyomulunk a~ almad_oz.o vaclon?a, 
szavunk halk susogássá törpül: az őserdő lehelete felelmes h~?rcznyom~.s
ként fekszik rá lelkünkre. A kik a szabadság honának mondjak az erdot, 
nem láttak olyant ősi alakjában. . , 

A lomberdő inkább női szépség, a fenyves ellenben komolysaga es 
nyugalmával, sudarainak feszes külsejével a kimértebb f~rfiu .szépség l~é:p
viselője. Kell is a fenyőnek 300 év, hogy h~szonr~ ford1thato ~asta?sagi~ 
fejlődjön. A fenyő nem magyar _nemzeti ~a, e~ a kik suhogó satr.a arnye
kában élnek, anyanyelvök szerint nem is mi?d magyaru~ besz~ln?k, ~e 
azért a fenyőfa, mint smaragdkorona körülveszi !"f.a&yarors~ag ha~arb~rcze~
nek fejét s egy tekintettel lené~ a hon áldott sikJ aJra, ~assal k1tekmt tul 
a határon oda, hol kardot kovacsolnak a magyar vesztere. 

Az ország eme sugártermetű őre zúgja a viharos tet§kről, hog:y a hol 
az ő behavazott üstöke emelkedik, ott a magyar határ. Orzi ezer ev~, .a~ 
népének ekeszarvat, építőfát, bajóárboczot, p!henő ágyat,. a betegnek ud1~0 
balzsamos léget; de őrzi a bont a második ezfaben 1s, megelevene~1k 
álltában, ha ellenség jő, minden szál fája mellé egy harczos magyart va~: 
hogy a gyehenna tüzét szórja az ellenségre, ki átlépi a határt, melyet o 
őriz ezer esztendő óta. 

* Diagnosin Silene nuta._ntifo_i·m;is Simk .. . vide suprn sub a sterisco ; iconem in 
W. K. icones tab. 248. Stfrps, 1mpnm1s, pannonica. 
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. .. De ha a magy~r határt körüljárjuk, az ősfák sorait már megritkitva. 
leljuk; a haszonleses legkülönbözőbb ürügyek alatt nyüvi pusztitia az 
örök erdőt. ' ~ 

„ ~ra~só-Szörény ~ármegy_ének nem egy helyén kopár szirtek bámulnak 
a duborg? vonatra _ala ... mondja ~égl~s Gábor, .gyászos példáját szolgáltatva 
az, em~.er~ oktal~nsa? k_ovetkezmenyemek. Az utó fejsze után föltünedező 
gyer novenyzet itt kuzdi legnehezebb harczát az elemekkel hol az oravicza
an~nai vonalon dühö~g. időnkin_t, le_gkiméletlenebbül a h~gységből előtörő 
sze~~oh.am. Azt „a nehan;: cserjet es fa~~müt pedig, mely a pusztulást 
kerulne, a legelo kecske es barom 8atoyitja el még inkább. 

E hegyvidék valódi ostorát képezik az orkán8zerű szélrohamok. Az 
Agadics, Majdan, Oravicza, Szászka fölött fehérlő mészszirtek csenevész 
gi~b~:gör~e !áfnak„ .állandóan délnyugatra hajló silány koronája valódi fok
meroje . e~ ira~J'.~~j~ ennek a pusztitó természeti tüneménynek, mely a 
Karsztv:1dek bora1~tol oly keveset tér el, hogy pl. 1883. deczemberben 
Rakasd1a és Oravicza között egy teljes sebességgel robogó tehervonatot 
.birt a töltésről lesodorni. 

Noha a vidék domborlata, ott a sikság és hegyvidék érintkező vonalán 
állitndóan föltételezi a lég örökös mozgását, időnként ellentétes áramainak 
hevességét; mégis csak megtörne legvadabb neki zúdulása is zárt erdőkön 
~a még ~olnának ol.yanok. Stájerlakon 1894. január első negyedébe~ 
i~z~.ny~ vihar dul~ negy napon át.. szekereket sodort le az országutról, 
kidontott 40 telegraf-oszlopot, háztetőket tépett meg tönkretette az oraviczai 
gőzmalom kéményét. ' 

Krassó-Szörényben a Szemenik hegységben megszorult Sasfürdő nevű 
tav.~cska eg_Ykor egés~ hold~y! kiterjedésű volt, mint azt régi medenczéjének 
eltozegesedese mutatJa. Vizenek megfogyatkozása összefüggésben áll a 
fölötte borongott erdők ritkulásával. 

.. Arad-~ármeg~ében is a multban, ki mennyi fát akart épületre vagy 
tuzre, annyit <1erdolhetett» szabadon akárhol, mondja dr. Jankó János. 

A nagyszebeni hegységben fejsze és tüz a fogyasztók; a havasokon élő 
o~áh . pá~~tor e~~üdt ellensége az erdőnek, hogy kiirtása nyomában nyája 
reszere UJ legeloket nyerhessen; holott tejelő tehene neki az erdő és még 
s,em. kimél_i. Hog!. a .. Negoj-vidék román l~~énysége, mint Szádeczky Lajos 
Arpa~on latta, punkosdkor hatalmas fenyoarboczokat állit az eladó lányok 
kapujába s a fogarasföldi lány annál büszkébb, minél magasabb tisztelő 
fá~ kap: az még a határszéli fenyveseket nem erősen kárositja, mert 
mmden tavasz sokat visszapótol. 

. . Erélyesen védte az erdőt Neppendorf királyi biztos az erdélyrészi 
deh havasokban. Teutsch irja az erdélyi szászok történetében 18H-ben, 
hogy olyan egyezsége~ kötött 1583-ban a birtokán letelepített poplekei oláh 
parasztokkal, hogy a ki az erdőben lehántja a fa kérgét és az annak következ
tében elszárad, menten azon fára akasztatja föl és ha a tettes ki nem tudó
dik, Popleke község köteles a ki nem puhatolt bűnös helyett mást állítani. 
. , A fogarasi hegység oldalait 1200 méterig föl bükkös boritja, a hol 
~eg le nem tarolta az oláh, ki nagy ellensége a fának és nagy pusztítást 
visz végbe erdőben, cserjésben. Nagyobb erdő ott már csak a nehezen 
megközelithető gerinczeken és völgyekben van, holott a XIX. század ele
~ én bo;it?tta. az az egész hegységet és leért a XVIII-ikban a síkságra s 
az erdely1 fejedelmek korában menedéket és lakóhelyet adott a bölényeknek. 
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Csicsó-faluban a Csíkban sem látott K. Nagy Sándor egyetlen fát 
sem és szemrehányó szavára az volt a válasz, hogy sok van a Hargitába~, 
meg az erdőn. A Csik-völgy~t ~elet felől sok mértf~ld„ ho~.szu vo.nal.on mar 
teljesen kopasz hegység hatarolia, me~y „egy :~ber~~t.o elott maJd „atha~o~
hatatlan fenyvesekkel ékeskedett. A _vedo erdo~eg h1jan a h:g!.ekrol esotol 
lemosott törmelék s a megnőtt hegyi patakoktol lehordott kotomegek most 
a völgyek szántóföldjeit, rétjeit rongálják, értéktelenitik. . „ 

Oláhfalu közelében van még uNagyerdőo nevű határrész, hol a cserJésbo~ 
még imitt-amott magasra fölnyuló hatalmas bükkök ezüst-sz.ürke, osz~ol!a1 
és mohos óriási fenyők között kanyarog az út ; ~~eket a fejsze , es fure?z 
még ideiglenesen megkímélte. Orbán Balázs azt. Hja,. hogy a szek~l:y n~p 
azért irtja az erdőt, hogy tőle fizetnie ne kelljen es akkor .. gyu~tJa fol, 
mikor nagy vihar dühöng ; áll pedig ez különö~en a ~atros volgyere. , 

Jókainak a Kukojszáshoz szőtt tündérregéje szermt a. Szent-A~~~ to 
környékén Erdélyrészben sohasem irto~ta fejsze a roppant ~~kat. s ~z idotlen 
idők óta egymásra dűltek ott a vén fak, ott korhadtak, foldde valtak s a 
porából új fa nőtt ki, az is száz i;neg száz évf g nőtt a szép csillago~sk~k 
felé, mig azt is elérte sorsa. A halalna~ nyom~ban azonba:;i ott van mmd~g 
az újra sarjadó élet. Az elkorhadt fak testen mohaerdo . _kelet~~.ze~~ ~s 
tenyész, mint pálmaliget az Óczeán_ szigetén. A fatetem Ujra kizoldul es 
mosolygó növények új világa él rajta. . , .. . ... 

De másképpen van ma, mint vo~t„hajdan.a Ku~ojszason! me~ korulott~ 
is! A tó felé ereszkedő magas hegyleJtok erdeje eltunt, torzsig vagott le~e~o 
váltotta föl; csupán a Büdöshegy gerinczéhez támaszkodó old~lon ten~od1k 
még sarj erdő. Marhajárta csapások és folton~ént lel~gelt . ~erule~.ek .~i~zte
lenitik manap a Kukojszást. Tündérvonásai,, ~gy-ke~ ~a~~t~z~.ru „novenye 
eltipródtak már, csak kevés maradt meg emlekul. a re?1 ~.o _idokbol. „. 

Holott a Székelyföldön az ember beavatkozasa nelk~~ is hamar elo~ll 
a szép erdei kép, melyet K. Nagy Sándor fest. N agyszeru , fenyves erdok 
sötétlenek ott, az ősrengeteg lehet csak oly fölsége~en, szep ; .. 3~-60 m. 
magas jegenyefenyők nyulnak föl a fellegekbe, sudara1kr?l lecsungo zuz~ók 
sallangjai himbálódzanak, mi~t finom ~ölds~lyem „ ro~tozat~k. A leeg~tt 
irtványok helyén a ledűlt tuskokon pompas szmezetu ~silla~alJ ,(Marcha.ntia) 
díszlik, bibor bokrétájú csővirics (Epilobium) pomp~lkod1k .. ~;e~t málna
fürtökkel keverten. Benn az áthatatlan rengetegben osszeszovodott lopva
nöszők és folyondárok zárják el az útat; oda ember nem, legfölebb a 
nyugalmától fölzavart medve tud berontani. . „ 

Hirehamva sincs többé Erdélyrészben a popest1 erdonek, a melynek 
dombjai alatt Fichtel János 1780-ban a szép vidrai vizesést fölfedez~e ; 
alig teng ott ma már fűszál, cserje ~ merede~en, ~ogy_ ~egyen . i;mbe 
kapaszkodnia a turistának; hanem a kocsuszamlasok es v1zarak ut~~ban 
~zok sem maradhatnak meg, helyettök ripacsos barázdák szabdalJak a 
kősziklák oldalát. Tavaszszal és a nyári záporok után vizesések zuhogn~k 
alá; minthogy az egyszer lejtőre jutott vi_z~öme~et semmi meg nem lass1t-
hatja, nyáron többnyire kőfolyás helyettesit1 a v1zereket. . 

Erdély erdőinek képét 1858-ban készült térképen mutatJa .. b~ 
E. Reclus: A Föld c. munkája II. kötete 421. lapján, de olyan teruleti 
kiegészítéssel, a hogy az unió előtt volt, olyan trapez alakban, melynek 
északnyugati és délnyugati sarka majd derékszög. 
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Az erdőpusztitás kárai már érezhetők erősen Mármarosban hol számos 
hegyoldal kivált az Iza völgyében teljesen letaroltan áll és és~sze1·ü erdő
gazdálkodás csak a kincstári birtoktesteken folyik. Ott a Burloje-völgy a. 
tei;iyésze.~nek ~alóságos temetője. A meredek hegyoldalak egész kopárak, 
rajtok fu-fa mncsen, csak elkorhadt fatuskók meredeznek elő a . szikla
törmelék és omladék közül, egykori élet sírkövei. Jóllehet a növényzetnek 
eme pusztulását a régebben ott működött pörkölő és olvasztó kemenczék 
és kohóknak róják föl, de a valódi ok mégis az, hogy a hegyoldalakon 
állott erdőséget oktalanul tarolták; annak folytán elpusztult a földréteget 
összetartó gyökérzet, az eső és hólé lemosta a talajt s a néhány meghagyot~ 
fának gyökerei földtakaró nélkül maradva elszáradtak. Most mindenütt 
csak kopár sziklafalak állnak ki termőréteg híjával s az újra beültetés 
reménye nélkül. 

. __ Kapinye é~ M~jdan~a Mármaros vármegyei községek 4000 holdnyi 
erdejoket puszt1tottak k1 teljesen 1897-ben. Midőn 1633-ban pénzverő 
intézetnek Bártfán való felállítása engedélye végett folyamodott Bécsbe 
egy külföldi vállalkozó, azt jelentette a szepesi kamara, hogy Bártfa kör
nyékén szénnyerés1·e alkalmas fa nincs bőven, az erdői fenyvesek. 

. A Magas-Tátrában «azon fölemelkedett kedves érzést, melyet lehetetlen. 
a sz1vben elnyomni, igen ellankasztja az elpusztított, kivagdalt erdőknek 
szemlélése, melyek hajdan az egész Karpathus tövét körülkeritettP.k és arra 
örökös tavaszt rajzoltak. A Magas-Tátrában egy emberkor előtt vadon erdők 
feküdtek, melyekbe a medvék, hiúzok és ő:>:ek bátorságos tanyát találtak, 
a hol a hatalmas fenyvesek között sem eget, sem földet nem látott az 
ember, ott most nyomori;ilt ~irbe-gurba bokrok üldögélnek, melyek egy 
nyulnak vagy fogolynak is alig adhatnának bátorságos szállást» mondja 
Tanárky Mihály 1814-ben. ' 

Déchy Mór a hires hegymászó is észrevette és elítélte 1874-ben a 
Mag~s-_T~trán a könnJ'.elmüséget, melylyel ve~etői v_iselkedtek ott a törpe
~enyo uant, mely ?azankban az Alpoktól elterőleg igen széles övre terjed 
es hatalmasan védi az alatta terülő erdőt a légköriek romboló hatása és 
a _kőgörgetegek ellen. A ki Tátrafürednek hű látógatója, szomorkodva látja„ 
~mt pusztul az a szép vidék ; a hol évek előtt még üde, friss erdőség 
d1szlett, ott steril tisztások hirdetik az emberi kéz pusztításait; még csak 
15 évvel is ezelőtt a Lomniczi-, Nagyszalóki- és Gerlachfalvi- ma Ferencz. 
József csucsok fenyves tengerében a tisztás helyek, mint rétek itt-ott. 
festő~en ~-áts~ot~ak ki, ma ~ devasztált részek képeznek tengert, melyben 
a ID:e~ fonnallo fenyves-szigetek szomoruan várják elpusztulásuk közeli 
napjait. 

Kit~rj~~t a favágó·vanda~izmus a Tátra legszebb részeire, a gyönyörű 
Tarpataki volgyre, melynek leirhatatlan szép és sokszavú vizeséseit fejsze 
fogja elnémitani. A fiatal fenyőfák lenyúzva hevernek, a merre szem tekint„ 
a fakéregből rakott hosszu alacsony kazalok sírkövek gyanánt hirdetik, 
hogy az ember ott új temetőt nyitott. A fiatal vágásokban legelő marhák 
bús hangzású kolompjai halálharangok gyanánt szólva jelentik, mi sors 
vár még a fönnálló erdőségre, a Magas-Tátra 13 gránit óriásának ama 
nagy fenyveskertjére, melynek hótakart hegytetőin Magyarország apostoli 
keresztje diszeleg. 

Kivételképen a grajnárhegyi vaderdő fenyői égig emelkednek s oly 
sürüen nőttek, hogy alig engednek bepillantani rejtekökbe. Ha a szem nem 
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is hatolhat oda, kényelmesen jár öreg bogas törzsei között a rémes maczkó 
s a leselkedő hiúz. Az erdő tetején kóvályog a ragadozó vércse s a bátor; 
saskeselyű. Itt az őserdőkben üzen a háborgó . förgeteg badn:t a béké~e? 
mosolygó napsugárnak; a démon a nemtőknek itt. lesz ellense?~:. a cz~v~· 
lizáczió utat tört a rengetegen, hogy szent bo1·zadalylyal szemleljuk. Ra rn 
szólt a lakosságra a Kárpát-Egyesület és vele ~aröltve egyes_bu_z~ó, ki~~gasló 
férfiak, mint Rainer, Husz, Blázy, Berzeviczy, hogy kimel.Je erdoJt., ne 
vigye vásárra, csak azt engedj_ e m~g,. hog:y ide~enek is gyön_yör~öd~essen~k 
bennök. Mert szép a szepességi erdo telen is, mikor fagyaszto szel sivalkodik 
benne s vadászfegyver füstje vegyül össze a fölvert hó röppenő szilánkjaival; 
a havasfejű sziklák echója pedig a vadüző hajtók csörtető zaját harsogja 
vissza. 

Az árvamegyei Babiaográról dr. Hollós . László _igy szó~: , A ~ürü. 
fenyves, az őserdő bár feméges, de komor és mkább V1Sszatasz1~0 .ha~asu; 
nem úgy vagyunk vele, mint a barátságos tölgyesekkel. ~eI?- v1da~1~ ott 
juliusban sem a madarak éneke, a rö~ködö rovarok zümmo~ese, a vuagok 
szinpompája. Kihalt, száraz az altal~J., cs_ak a _mocsar~s. lapoko?, vagy a 
csörgö-zúgó hegyi patakok mellett. ele?kit .a kisebb noveny~k ~ilaga. ~a 
gyöpös tisztásra érünk, hol itt-ott all ntkulo facsoport a szetszort fenyo~ 
között, akkor láthatjuk meg a mosolygó eget s szabadulunk meg a nyomaszto. 
érzés sulya alól. Csupa karácsonyfa, millió meg millió. 

Rózsahegygyel szemben Liptóban köröskörül magas do?1bok . s~~u~_n 
vannak benőve fával. Helylyel·közzel sok százados tölgyek kmyulo tomor
csoportjai mutatják, mi volt itt egyezer év -~lőtt, mikor e~ a hely sem 
fejszét, sem fűrészt nem ismert; de a legtobb hely,en mar. rendsz.erbe 
vannak szedve a fajkeverékek is. melyek a beavatkozo emben munkanak 
vagy az emberek barbár hibáinak a nyomait viselik lépten-z.i~omo_n. Nagy 
az a terület itt még mindig, a mi erdő; de azért csak mutatoJa mar annak 
a híres 11Törzsökös»-nek, a melynek ős vadonjában pár évszázzal ezelőtt 
csak a vörös barátok mertek meglakni várforma kolostorukban, a melynek 
ma már csak az omladékai fehérlenek le a megkopaszodott Baráthegy 
tetejéről. (Tanos Pál.) . . „ „ „ 

A felső Garam völgyében is a kult~ra es beo.~zta~ . ?l?tt „oser?o 
borongott. Még ma is ölnyi vastagságú jegenyefenyok, onas1 bukkfa~, 
emeletekre fölérő luczfenyők áthatolhatatla~ tetőt képe~nek, melyen ker~sz~u~ 
a Nap sugarai csak alig képesek átszürődm. Eldőlt ónások, elkorhadt o~re~1 
fatörzsek és mohaágyak nagyszerű khaoszt alkotnak, a hol az emberi lab 
elsüppedve elvész. Nesztelenül áll a fölséges erdő, csak itt-ott_ hal~h~tó a. 
susogás halk szava, vagy a harkály kopogása ; meghatva:. mmt a.b1tat~t 
gerjesztő szép templomban a legszebb gondolatokba merul el a le~ek es 
a legnemesebb érzésektől túláradó szivvel együtt emelkedik föl a Mmd~n
hatóhoz, ki oly remeket alkotott. Ez őserdőben erős vén szarvasok tartoz-
kodnak, mély hangjok ott a vadonban még hatályosabb. . 

Annyira letarolták Zólyomban ~ bü~kfát, külöi;iösen Be~zt~;cze?an~a 
környékén, hogy az ott való butorgyar kenytelen mar Zemplenbol bukkfat 
beszerezni. 

Nógrád vármegye éjszaki részében az erdők egykor szakadatlanul Gács 
és Divénytől dicső Mátyásunk legkedvesebb vadászváráig, Véglesig á~ Zólyom?a 
terjedtek, most azonban több ponton rengeteg erdök helyett csupan cse~lek, 
imitt-amott sorvadó, galyaiktól megfosztott, csupa pa.jkosságból meggyujtott 
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'S szénné vált fatörzsökök tanui az ott létezett őserdőknek. Több helyen 
elárkozott s kopár hegyek, mint Vámosfalván, Budalehotán, Rapon, Tarnóczon, 
Becskén, Pilinben a különben szép vidéket vaddá teszik, melyek látására 
<Ellszomorodik az utas, hogy egy ős-mocsártölgy árnyékában lankadt testének 
enyhet nem adhat ; kimondhatlan fájdalmat érez a hazafi, hogy az erdőkre, 
mint a status roppant kincsére, úgyszólván semmi gond sem fordittatik, 
panaszolja 1843-ban Kubinyi Ferencz. - A Mátra elődombjai többnyire 
meztelenek, csak néhol födi silány bükk- és tölgyerdő. Barna és Egyházas
Básth között a Jegy-hegy csucsáról tekinthetni át legjobbap. a barátságtalan, 
rideg vidéket, Czered, Hidegkút, Almágy, Egyházas és 0-Básth, Vecseklő 
palócz helységek határait mindenütt az apoka foglalja el, ez az agyagos 
molasz ; nem lát egyebet a szem, mint homoktengert s ennek hullám· 
hegyeit, a völgyekben még föntartja az emberi szorgalom a növényéletet, 
de a dombokról és hegyekről a viz már magával sodorta a televényt, 
<>ldalaikba új meg új árkokat hasit, melyek lefelé mmd mélyebbek és 
szélesebbek. Mindez az erdőirtás szomoru következménye. Hasonló barát
ságtalan képet mutatnak Salgó és Somoskő vidékei, hol a dombhátak és 
egykori kaszálók annyira elárkosodtak és beisza.polódtak, hogy legelőül 
sem használhatók többé. Becskén, Heréden, Szandán, Berczelen, Sámson
házán s Nógrád-vármegye más vidékein is vannak ily szomoru elárkosodott 
helyek. 

A Bükkhegységben még ma is legszebb erdő a bükkös. A fák egyenes 
növésűek és magasak, a lombjok terepélyes és árnyékos, de mégsem 
annyira, hogy a pázsitos fű és vadvirágok növését elnyomná, mint a fenyő
erdő, a melynek alján csak gomba és moha lel dús tenyészetet. A délczeg 
törzsek csaknem egyenlő távolban sorakoznak, kusza vagy hibás alig akad 
közöttük, de olyan elég, a mely daczolt a viharral, villám hasitotta ketté, 
vagy szélvész törte meg a derekát. Szurós bokrok, sűrű cserjés nem állja 
el az utat, mint a tölgyerdőben, legfölebb örökzöld és borostyán fonódik 
a. törzsekre; beszűrődik a nap aranyos sugara a lombok között, a büszke 
törzsek dereka csillog, mintha megöntözték volna a fehéres héját. Messze 
ellát a szem a sudarak ezrei között : mesebeli tündérkert az, hol föléled 
a kedély, ha nyomott hangulattal lépett is bele. 

Körtvélyesnek nevezik a Pótharaszti puszta (Pestmegye) erdejének 
egy részét, de minden vágásnál kevesebb lesz benne a körte és több a 
tölgyfa. 
· Kecskemétnek 16893 kataszteri hold erdeje van, belőle 6126 hold a 
magántulajdon. 1906-ig ez a nem kis erdőterület 978 holdnyival meg
fogyott, noha a törvényhatóságé 480-nal szaporodott; a magánbirtokosok 
azonban lefoglaltak a magukéból szőlőterületűl sokat, a mi Kecskeméten 
nem erdőzsugorodás, mert a homoktalaj erős hőkisugárzása megakadályo
zásáúl, a szőlőültetvény javára, a sürű kajszibaraczk lombjával védekeznek, 
és az erdőszámba mehet. Meg kell nézni a kecskeméti öregtemplom tüzőT
j áró karzatáról a város környékét kajszibaraczkfa viritáskor, rózsaszín 
tenger az; tiz nap után fehér tenger a meggyfák viritásakor. Erdő e virág-
szin nevelő faserege. · 

· Ma az alföldi ványult erdőkben több a meztelen buczka, mint a 
sikár ; és több · a sikár, mint a törpe nyárfa. De már a vizek mentén más 
a kép. Ott az erdő szélén, a homok talajban még a kökörcsin, a nagy
péntek virága gyászol hamvassötét, leveletlen, lecsüngő fejével, mintha 
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sírba készülne; de egy lépéssel odább az erdőben már husvétot ünnepelnek 
a lombok. Sasfészkes tölgyek váltogatva óriási jegenyékkel, a géme~ 
tanyájával, a sudaras fák között itt-ott vadgalambos vadkörtefák; -~eg~nny1 
patyolatingek a kökénybokrok fülemüléikk.el, a s.omfa sárga -~ir~gai, a~ 
orgona feslő bokrai; a ki közéjök keveredik, feledi, hogy az ;i foldon van ~ 
azt hinné, hogy ez a sok virág pünkösdöt üdvözöl. (Baksay Sandor : Pu_~z~a1 
találkozás. ) - Budapest határában a hegyoldalakon 1885- 1889 kozot~ 
879 hektár területet erdősített be a fővárosi tanács közel 300 ezer korona. 
költségen, a H~!mas határhegy csoportjában nagyon sok .fenyőt ült~ttek _?l. 

A budai Ordögárokban hajdan Pál-pataka fo~ydogalt, ~a ab~ csor
gedez; csak záporesők idején árad meg szertelen es akkor ,karokat is tes~. 
A budai vízvezeték, mely 200 év óta bőven látta e~ a vara~, ~os.~ ~bg 
szolgáltat felannyi vizet; hogy a környező helyek erd~koszoruja evrol-~vre 
zsugorodik, a svábhegyi v~llák . i~ segi~e.nek , bele. ~hóta -~ kamar~ es a. 
pócsmegyeri uradalom a vIBegrad1, tahi-i, l~anyfalusi .s a k~zel _fekvo ~e~y
ségekben az erdőségeket nagyon megkeve~,ite~t~, asz,~l!ossa val~ a videk. 

A Dunántul borongó Gerecze erdőrol irja Lor~nczy Gyor~y, ~ogy 
szelid, nyugalmas a homálya. még . a~ko.r i~, miko; raj~a van a tel hideg 
éjszakája. Hát a mikor él, m~kor v1ra.gz1k es ma~ardaltol hangos_! Ku~atva. 
oson a szem a sürüjébe beljebb, beljebb, valamit k~r~.sve, a m1 a t11'.kos 
varázsát kimagyarázná. A nézésével nem lehet betelm. Osszeborul galya1v3:~ 
a cser, sárgás le'!elével a tölgy s a csö~gő szá_~az a~-a~;al . a,z eleve,~ .fu 
alattok. Csupa szin, ha.ng, illat, csak az ihar szu~ke poroly,viraga ~ehe1h~, 
mintha hó esett volna a galyjára. Az ihar tavaszi Erner~li:nene~ szuz feher 
virága az, a mit megőriz híven egyik tavasztól a má~1k1g. Lagy ,fuvalom 
reszket át az erdőn tova azon a tölgy, a bükk sudara1, a mogyoro bokrok 
kusza galyai s az ibar fehér pörölyvirágai ,között, majd elbuJk.~l a ren~e
tegben, föl a bérczre, le a völgybe, szakadasokba s a leheletetol megszolal 
az erdő. d, k 

Közép-Csallóközben, a hol őseink szarvasok és ~adkanokra, va aszta. 
az erdők sürüjében, ott a foglyok meg nyulakra folyik a cse1·keszet a ki
irtott erdőterületeket elfoglalt szántóföldeken; az őserdő helyén a favege
tácziót csak útszéli facsoportok képviselik. 

Szombathely vidékén a Mézestó közelében álló hegyi, erd? mara.d
ványnak ma is (1880.) Vermes erdő a neve s a nép hagyoJ:?a~y u_?Y tartja.! 
hogy a tatárfutáskor a szombathelyiek a veszedelem elmulasa1g fold alatti 
vermekben laktak ott. 

Kemenesaljától nyugotnak a halomlánc~olat Cser n?pies név~n vo_nul, 
mert magasabb helyein cserfa az _uralkodo. _M?sonyvarmeg~e is haJdan 
sokkal gazdagabb volt erdőkben, mmt ma, mid?~ ott a terul?tne~ cs.a~ 
5·81 % -a erdő. Hagyományunk szerint Salamon kiralyunk az ?var. kornye~1 
erdőkben vadászgatott. Királyudvar és Nyulas közelében k1rály1 m~lato
helyek voltak. A mult században is még a Fertő körül terült erdokben 
rőtvad, szarvas, őz nagyszámban találkozott. , . 

Veszprémben idősebb molnárok állítják, hogy pár évtized előtt ketanny1 
vize volt a Séd-pataknak. A szentgáli rengeteg er~ős~rüségek ~~~-dal pus~
tításával tönkrementek a folyócska tápláló forrasa1, a helyokon kopa:r; 
szikladombok, silány szárazföldek terülnek; természetes te?át, ho~y .a ~áJ 
vizszürő képességének emelkedésével apadnia kellett a Sed fon:asa1 v1z
mennyiségének is. 



A Bakonyerdő sok század viharait átélt tölgy és bükk óriásai alatt 
sürün tenyészik nemzedékök, az érett nagykorú sudaraktól kezdve le a 
csecsemő vesszőcskékig. Egy-egy ezredéves tölgyet már évek előtt kidöntött 
a vihar, esése nemcsak a saját halála volt, de azt viszi sok más ifju életre 
ott a környezetében. Sulyával egyik gyermekét derékon törte szét, nem 
€gy másikat tövéből szakasztott ki, végig terült törzsével pedig számtalan 
unokáját nyomta agyon; ott fekszik azóta korhadva, rég föloszlásnak 
indultan. A nagy területet befogott koronának már semmi nyoma, legvas
tagabb ágai is elporladtak és táplálják az élő környezetet; de maga a 
hatalmas törzs alakot nem változtatott, ott fekszik végig nyujtózva a rá
boruló ifju sudarak alatt. Csak ha rálép valaki, szakad bele a lába fenékig, 
bizonyságáúl annak, hogy a sürü iszalag és vadszeder takaró alatt csak 
por rejlik immár, de belőle száz új élet fakadt. A hatalmas rengeteg, a 
-teljesen szűz őserdő, melynek sürüjét fejszecsapás nem érte, talaját ember
nyom csak elvétve taposta, harasztját napsugár soha sem látta, tünedezik 
ott évről-éne; a zsiványairól hires Bakonyban ma a kultura békés munkáj a 
folyik, fejszés vagdalja ki százados fáit, hogy kenyérnek adjon helyet. 

Legtöbb erdő van Somogyban a nyugoti részeken, hol a területnek 
fele erdőség. Nagy-Atádon túl teljes egy mértföld hosszu csererdőn robog 
végig a vasutvonat, de a Balaton mellett a hódosi erdő bokros tölgyeinek 
semmi nyoma többé, kipusztult. Legnevezetesebb, egyszersmind legterjedel
mesebb erdőtestek ott az iharos-berényi; a berzencze-nagyatádi Kanizsa
berek Nemes-Dédtől a Dráváig majdnem 40 km. hosszuságban, néhol 10- 15 
km. szélességben terül el s majorokat, apró falvakat határostól zár magába ; 
föntebb a mesztegnyei és marczali erdőségek. Keleti oldalon a lakóczai és 
bürüsi, föntebb az 14000 kataszteri hold hárságyi Denna a Zseliczben és 
még fölebb az igar-koppányi rengetegek. Régebben ezek az erdőségek egy
másba ölelkeztek, lombjaik a falvak végső házait, kertjeit árnyékozták ; 
ma már töménytelen szőnyegzetök össze· vissza szakgatva, szabdalva, át
lyukgatva, talajuk szántóföldekké alakítva, csak árnyékaik a réginek. A mi 
bennök nagyszerű, csodálandó vagy félelmetes volt, nagy részben talaj
koczka-, épület- és dongafa alakjában szétvándorolt. 

Somogy a szertelen erdőpusztítás folytán régi kedves képéből egészen 
~ikelt. Ezt panaszolja a somogyi emb~r, mig az idegen kérdi : Még több 
is volt, mint a mennyit ma látni ? Es ha ez csak árnyéka a réginek, 
mennyi volt a régi? Somogyban sok szép erdő helyét meglepte az azelőtt 
ott ismeretlen gyalogfenyő ; pedig még példabeszéd az, hogy nem az erdők 
vannak Somogyban, hanem Somogy az erdőkben, mondja Baksay Sándor, 
mert erdő erdőre borult ott mindenfelé ; árnyékos bükkösök, sötét tölgyesek, 
félelmes nyíresek mindenütt. 

Baranyában az egykori Máza határa, melyet II. Endre királyunk 
Bertalan püspöknek adományozott, «kelettől dél felé haladva a nagy fenyő
fáig terjedt, a hol fölhányással körülvett tölgyfakereszttel jelzett határvonal 
van». Csáktornyától délre le a Dráváig a XVII. században sötét sürü erdő 
borult, benne az ordas farkas és agyaras vadkan csatangolt. Az erdő a víz 
partjától szinte Kursaneczig ma is áll, bár az ember váltig irtogatta, a 
romboló ár is egyre tarolta, mert a Dráva régi medréből kikelve, szilaj 

; féktelenséggel hasit magának ·új ágyat és söpri el maga elől, a mi útjába 
akad; nem ritkán százados fákat döntöget mélyébe és juttat szárazra 
megint, a miko1· nagy idő mulva régi medrébe visszatér. Elhagyott helyét 
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kavics borítja, az ujabb kiöntés iszappal bevonva, a vizhordta magvat, 
<}semetét, füzfagalyat a sok heverő tuskó és szálfa fölfogja s a Nap éltető 
melege tenyészetre indítja; úgyhogy pár esztendő mulva már fiatal füzesek, 
szinte átbatolhatatla:q ligetek támadnak. 

Jókai, az ccErdély aranY,korá»-ban majd hasonlóan írja le a Dráva 
mentén terült régi erdőket. Ejszakra, úgymond, a folyótól tovább tart az 
erdő, csaknem Csáktornyáig, s a hol megszűnik a mocsár, ott makkos 
fák, cser, tölgy és bükk diszlenek; oly magasak, oly egyenesek, minőket 
:Magyarországon alig látni másutt. A széles rengeteg tele mindig a vadak 
minden nemeivel, legnagyobbak a vadkanok benne. mik nappal a mocsárban 
henteregnek; a szarvas sem ritkaság s a mit találni, az nagy, erős és 
bátor; sőt a XVII. században még bölényt is láttak a tájon, a mint esténkint 
a közelben fekvő totoveczi kölesvetésekre átlátogatott, hanem a legkisebb 
üldözésre a mocsár belsejébe vette magát, a hová követni nem lehetett. 

A horvátországi Karszt-hegységet egykor őserdők borították; mikor 
a IJUjza-út épült, Basziljevó-tól a tengerpartig ért az. Kamenyak és Jelenye 
között még 1808· ban is sűrű erdők voltak, de mióta eltűntek, megfogyott 
a fölművelhető talaj és uralomra vergődött, a bóra szél. Batthyány Vincze 
gróf állitja, hogy Basziljevótól, mely Károlyvároshoz 30 kilométernyire 
esik, egész a tengerpartig sza.kadatlan őserdőség borongott, mikor a Lujza
utat építették. Kamenyak és J elenye, Szkepudriak és Szopach között még 
1808- ban is oly sürüség volt, hogy benne z3iványok rejtőzhettek a műút 
mellett, miért ott őrházakat kellett építtetni. 1815-ben kelt haszonbéri 
szerződésekből kitetszik, hogy a Karszt középső fokozatán Piket környékét 
terjedelmes erdők födték. Időjártán ezeket úgy kipusztitották, hogy a 
:fiumei, bukkarii, cirkvenicei járásokban alig maradt 176 D km. olyan 
-terület, a melyen még úgy, a hogy legeltetni lehet. 1854 óta kezdették a 
helyzetet javítani, megszorították a legeltetést, takarmányfü termesztésére 
szoritották a népet, ültettek akácz-, eper- és olajfát, - de kevés sikerrel 
mind a három fanemet. 

Művészi szép volt a péterváradi és bródi határezredek területének 
30,000 hold őstölgyes erdeje. Krbava vidékén Laudon a futóhomok meg
kötése végett védő erdőt ültettetett olyan alakra, mint egy védelembe állott 
hadoszlop. Ma is viseli az az ültetője nevét, noha megtépett állapotban 
sínyli az újabb kor vadságát és jobban őrzi annak a nagy katonának nevét 
a feledéstől, mint a csaták, melyeket Laudon vívott. 

A zenggi erdők tölgyeit a XVII. században kinálva kínálta a bécsi 
udvar a velenczei dogenak s az még hozzá sem fogott a vágatáshoz, már 
300 ezer scudo-t követeltek rajta. 

Az 1200 méternél magasabb fekvésű erdőségekben a lúczfenyő az 
<Srdő zöme hazánkban, az hatol föl 1500 méterig, a többi fanemek 1000 m. 
.magason tul csak szórványost és a lúczfenyő védelme alatt tenyésznek. 
A~ beszterczebányai erdőgondnokság alatt 122,863 hold fenyőerdő van, 
Breznóbányán 14,259 hold, a beszterczebányai kerületben 10,200 hold a 
tölgy, 6,780 a bükk. Mármarosban a tölgyerdő vagy 43,000 hold, egyéb 
lombos fa 545,000 hold, a fenyő 340,000 és ebből a 928,000 holdból mint
egy félmilliónyi a magyar kincstár tulajdona. 
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2 
A .?orsodi Bükk~e~ység erdeinek 1/a-da az alsóbb régiókban tölgy, 

/s-da hukk; a munkacs1 uradalom erdeiben 32 % a tölgy 57 % a bükk 
11 % a tűlevelű; az ungvári kincstári erdőkben 80 % a bftkk 15 % a tű: 
levelű, 5 !o 0a tölg!.' Nyitra vá1'ID~gyé~en a termőföld 22 %-át foglalja erdő, 
azokban ü6 Yo a tolgy, 52 % a hukk es egyéb lombfa, 12 % a tűlevelű. 

, Ho~vát-Szlavon ország területének 36 százaléka erdő, vagyis 264 millió 
hektarny1, abban 707 ezer tölgyes, 1. 772 millió hold bükkös és egyéb 
lombfa, 303 ezer a fenyves. 

Magyarországon az erdőállomány 9.182,992 hektárt foglal, benne a 
lombe~~ő 4.8~4,344, a tűlevelű 1.745,546, a vegyes 2.613,102 hektár. 
Ausztr1aban alig tesz a lomberdő mennyiség 11/! millió hektárt a tűlevelű 
ell~~ben ~öbb mint .5 millió hektárral haladja meg a magy~r tűlevelű 
erdoallomanyt. Es mivel a lombfa gyorsabban nő, a faképződés nálunk hek
tárank~nt 3·08 ~öbi;?„ Ausz~riában csak ~·92 köbm„ Dalmátországban meg 
csak epen 1 ·tv kobm. Hickmann szermt Magyarországon a lomberdő 
40,000 c;J kn;i„ .a, tűleve~ü 17,300 0 km., az aljaerdő 26,000 0 km. 

Mai szamitas szermt Magyarország összes erdősége 13·2 millió hold 
több, mint 1,300 négyszög mértföld. A magyar kincstárierdők jövedelm~ 
II: ~ajos király idejében 40,000 db. magyar arany lehetett; mert akkora összeg 
feJeben engedte el a király ama jövedelmét egy kitanitott sólyomért Egerben. 

. 1901-ben Magyarországon a következő fákat sujtotta a villám százalék 
s~en~t; bükköt 3·33 % , az „aká~zot 2. 24.~10 ,. a ~iófát, fenyőt, füzet, tölgyet 
1 11 Yo. 1902 szeptember kozepen a felso v1ssó1 orkán a krajnai kincstári 
erdőben 25,000 fát tépett ki a tövéből. 

„ Rit~er ~ózsef 1886-ban. százalékok szerint a talajkiterjedéshez képest 
kovetkezo aranyokban mutat1a ki vármegyénkint az erdőállományt: 

1- 5 % Békés, Csanád, Csongrád, Torontál. 
6-10 % Bács-Bodrog, Győr, Mosony, Szabolcs, Fehér, Tolna. 

11-15 % Komárom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szerém, Temes. 
16-20% Bamnya, Esztergom, Heves, Kis-Küküllő. 
21-25 % Nyitra, Pozsony, Somogy. Sopron, Ugocsa, Veszprém. 
26-30 % Alsó-Fehé1', Bihar, Borsod, Nógrád, Szatmár, Szilágy, Torda-

A1·anyos, Vas, Zala, Zemplém. 
31-35% Arad, Árva, Hont, Kolozs, Nagy-Küküllő, Szolnok-Doboka.,. 
36- 40 % Abauj-Torna, Bars, Belovár, Fogaras, Sáros Udvarhely 

Varasd, Verőcze, Zágráb. ' ' 
41 - 45 ~o B~re~, Besz~ercze-Naszód, Brassó, Csik, Körös, Szeben, Szepes. 
46-50 Yo G?mor, HaJdu, Hunyad, Maros-Torda, Turócz, Ung. 
51 - 55 % Fmme, Krassó-Szörény, };iptó, Pozsega. 
5G- 60 % Már maros, Zólyom. 
62·04 % Háromszék, 0 55 % Jászkun-Szolnok. 
Európa államaiban az erdőkiterjedés igy áll viszonyítva a területek

hez %-okban : 

Svédország .„. _ .„. _ _ _ 

Oroszország „„ __ .„. _ „„ 

Ausztria ___ „„ „„ „„ -· _ __ 

Magyarország „. . . _ .„ _ 

Német birodalom „. __ _ 

Norvégia „„ „„ .„. ___ __ _ 

Belgium __ _ „„ __ __ „„ _ 

Svájcz, Szerbia . „ „„ „. „„ „„ 

40•0 OÓ 
37·0 « 
32·6 « 
28·1 • 
ll5·7 • 
24·5 • 
19·5 (( 
19·0 • 

Francziaország __ „ „ __ __ 

Span! o!ország .„. _ __ „ „ _ 

Romama __ ___ „„ _ _ _ „„ 

Göi·ögország „„ ·- _ „„ .„. 

Itália _ -· __ __ __ ·- __ ·
Hollandia ·- _ „„ „„ -· __ 

Dánia, Portugália ____ _ _ 
Nagy-Brittania és Irland __ _ 

18·0 O,!J. 
17•0 • 
15·0 « 
13·0 • 
12·0 « 

7·0 • 
5·0 • 
4·0 „ 
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Magyarországon a területnek átlag még 0·28 részét födik erdők, de 
némely pontokon, különösen a Tisza mentén oly kevés az, hogy alig 
teszi a terület 0·03 részét. Rosszul esik bevallani, hogy a magyar pusztát 
hunn, avar, magyar kezek tették azzá, mert e .népek Keleteurópa fátlan 
sikjairól az erdők iránt ellenszenvet hoztak magokkal, talán mert őket a 
nyájlegeltetésben és a szabad mozgásban akgatta az élőfa. Segitett folytatni 
a török és befejezik a vasutvonalak, melyek a fakereskedés forgalmába 
olyan vidékeket is bevonnak, a hol az előtt fát értékesíteni nem lehetett. 
Ujabb kimutatások szerint a fának évenkint való szaporodását egyre-másra 
2 1/~ millió öllel haladja meg a fogyasztás. 

Ennek következtében nem csoda, hogy ha csak tulságosan nem nedves 
az esztendő, kivált hazánk déli vármegyéiben fogy a kutak vize. A száraz 
puszták jellemző növényei, melyek az előtt csak itt-ott találtak települő 
helyet, ma uralomra vergődnek és a szép dunántuli dombvidék felé nyomul
nak elő teret foglalni. 

A Tátrahegység vidékei kezdenek hasonlatosságot ölteni az olasz
országi romszerü Appeniniekhez, melyekről a hegyi siók már kíméletle
nül sodorták le a termőföldet. 

Foglalkozott az erdők ·áldásos hatásának a légkörre való befolyása 
kérdésével Dr. Hunfalvy János má.r 1864-ben tartott egyik akadémiai érte
kezésében és fölkeltette a figyelmet az erdők nagy jelentőségére éghajlati 
é s közegészségi tekintetben. A (( Természeti> 1872. évi 16. számában ((Erdő 
és viz11 czimen Fittler (ma Hangai) Oktáv czikkezett Bettvich után; dr. 
Hunfalvy János 1873-ban az akadémiában ismét tartott e tárgyról föl
olvasást, melyet a <(Természeti> azon évi 13. száma bő kivonatban ismertet. 
1875-ben Berecz Antal irt a Természet L 4. számaiban a következő czim 
alatt: Az erdő befolyása a légkörre és a talajra. 1882-ben pedig a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók debreczeni nagygy~lésén ismét dr. Hunfalvy 
J ános értekezett ((Az éghajlat változásai11 czimén. Es 1894-ben a Természet
tudományi Pótfüzetekben Hegyfoky Kabos értekezett ((A száraz és esős idő
járás i> -ról ez érdemben. <<Az erdők s az esőzés11 czimen e sorok irója 

<( Az Időjárási> 1900. 269-283 lapján. 
Mivel Debreczennek 29,000 hold erdeje van, az eső évi magassága 

ott 640 mm. Kecskemété is 10,756 hold még ma, az ért évenkint 90-95 
nap között elosztakozó 480 mm. esőt kap ; Szeged határterületén pedig 
csak 7500 hold az erdő, nem is mutatnak a hosszu évi átlagok ott többet 
320-470 mm. esőnél. 

Sonklar ezeknél többet mutat ki rövid megfigyelések alapján, vajha 
igaza volna ! 

Vándorgyűlés munkálatai . 17 
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14. 

POZSONY KÖRNYÉKÉNEK MÁJ- ÉS LOMBOSMOH FLORÁJA. 

- KIVONAT. -

Irodalmi adatok alapján összeállit~tta dr. GYŐRFFY IsTvÁN. 

. Hazánknak b~t~ni~ai szempontból legjobban átkutatott . területei közé 
s.?r?.lJuk ~?z~o~y v1deke.t. Igen sok botanikus fordult itt már meg, - kü· 
lonosen kulfoldiek - kik megfigyelésük eredményét különfe'le f 1 '· t k 
b ' ·· '11' k'b oyorrao. 

'.1'~ es ona o i;nu.n a an els~.ó~~a, közö~ték. J ó.l ismerjük e vidéket bryolo-
g1a1 szempoi;itbol IS.' sokan .. ko~oltek ma~ e vidékre vonatkozó bryologiai 
:r;negfig~el~seiket. 1!rvel .e k?zlese~ nagy tdőközökben jelentek meg, 1791-től 
u~ szolvan a ma~ napig'. ~s pedig, néha. olyan czim alatt, a hol bryolo· 
g~ar adat?.t, nem is , r~melunk talalhatm, szerző czélszerünek tartotta e 
vandorgyules alkalmabol a szétszórt adatokat összegyüJ"tve ko„zo··1n· h 

t .. ' ll"t tt d I, ogy 
e~e .~o? o.san oss.zea r o olgozata megmentsen majd másokat attól az 
utanJarastol, a ~rt :r;ne,g~övetelt ez adatoknak összefoglalása. 

.Pozsony korny~kerol s e~yben hazánkból a legelső bryographiai iro
dalmi adatot, Lumn~~zer Istvan orvos szolgáltatta; munkája adataiban 
nem. lehet k~telkednunk, mert hiszen e mohok meghatározását a tudomá
n:yos bryologi~ megteremtője Hedwig János revideálta a ki egyben Lum
mtzer i;n~~k~Jának 3: kiadásáról is gondoskodott. Adatokat találunk Pozsony 
m?hafl.ora.ia ismere.tehez a következő, részben még ma is élő szerzők mű
veiben: Ballus, Baumler, Bolla, Endlicher, Förster, Hazslinszky Juratzka 
Kornhuber, Matouschek, Sabransk~1 stb. ' . ' 

, Bi.zony~~a jelentékeny~.n n;e~v~ltozott az egész vidék arczulata csak 
azota is, .. rrnota Pozsony korny~kerol a legutolsó adatokat is közölték; sok 
moha eltunhetett a kultura terjedésével s bizonyára lesznek még oly fajok 
melye~ most léptek fel, régebben nem voltak találhatók. · ' 

Osszefoglalását szerző nem is úgy kívánja tekinteni mintha ez hű 
felsorolása . voln.a e ~i~ék moháinak, csak segédeszközt 'óhajt nyujtani 
anrntk, a _kr maJd e. vrdek bry?phytonjait a kornak megfelelő követelmé
nyek szermt fel fogJa dolgozm. -

15. 

POZSONYMEGYE MORVA VIDÉKE. 

- KIVONAT. -

Dr. FüLEI SzÁNTÓ KÁROLY. 

A föl,dleirás a ~ozsonymegyei Morvavidéket nem ismeri. A bécsi 
medencze .. es enne~. resze, .a Morva sikság az Alpok és Kárpátok első 
nagyo~b ~ulyedt tei:.ule~e .. Mmt p~ri~.eri~lis területet a várispánság tartotta 
meg reszunkre. Eloado ismerteti ,tortenetét és mai lakóit, majd jellemzi 
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a.nnak geologiai, vízrajzi, éghajlati, növényzeti és állatországi viszonyait, 
kiváltképen a Sur-erdőt és ennek homokterületét, aztán a dévényi Nagy-
tetőt. 

A vidék kő- és bronz-korszl!l>ki leletei, után szól a római leletekről 
és római helységekről. A helynevek magyarázata után a népviseletet, házi, 
kis és gyári ipart tárgyalva, felsorolja a helységek keletkezésél és neveze-
tességeit . 

16. 

A SÁRKÁNY- ÉS BALLON-ÁLLOMÁSOKRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. MASSÁNY ERNŐ. 

Előadó a léghajózás vázlatos történetének ismertetése kapcsán kimu
tatja, hogy a meteorologiai vizsgálatok eddigi módja már nem ad elegendő 
bíztos alapot az időjárási j elenségek bizonyos, még kellőleg ki nem d.eri
t ett törvényszerűségeinek helyes és elfogadható magyaráza.tára, mert az itt 
lenn, a föld közvetlen felszínén végzett megfigyelések nagyon is sokféle 
localis természetű befolyások alatt állván, azokból gyakran téves követ-
keztetéseket vontak. 

Ez oknál fogva még a mult század második felében a magasabb s 
ennélfogva a talaj káros behatásaitól mentebb légrétegeket teszik kutatás 
tárgyává. E czélból a kimagaslóbb hegycsúcsokon observatoriumokat épi
t enek, az 5000-6000 m. magasságig meteorologiai műszerekkel felszerelt 
sárkányokat és ballons-captifes-okat, azaz kötött ballonokat, 6000-10,000 
méterig megfigyelőkkel ellátott szabad léghajókat, majd a még ezeknél is 
magasabban levő légrétegekbe, hova physiologiai okoknál fogva ember már 
el nem juthat, úgynevezett ballons-sondes-okat, azaz szinte registráló mű· 
szerekkel felszerelt szabad léggömböket bocsátanak fel. Az ezekkel folyta
tott műveletek, továbbá azok czéljainak részletes megbeszélése és a mű· 
szerek alkalmazásának leírása után, előadó áttér az így nyert_ eredmények 
mikénti feldolgozására. Végül a már külföldön létező s ilyetén megfigye
lésekkel foglalkozó ú. n. aeronautikus observatoriumok egyikének-másikának 
ismertetésével s azzal fejezi be előadását, · hogy főképen hazánknak mint 
gazdaságot üző államnak nem szabad e téren sem elmaradnia, hozzá kell 
látnunk ily állomás mielőbbi szervezéséhez, mert ennek felállitására con
-tinenta.lis helyzeténél fogva országunknak nemcsak tudományos, hanem 
agrármeteorologiai szempontból is mulhatatlanúl szüksége van, a mennyi
ben az aerologia vagyis a felsőbb légrétegek tudományos vizsgálatának 
gyakorlati alkalmazása idővel a prognostika tökéletesbitésében reánk nézve 
tehát úgyszólván elsőrendű létkérdésben fog nyilvánulni. 

A felsorolt indokoknál fogva előadó kéri a szakosztályt, tegye 
magáévá e, fontos feladatát s hasson oda, hogy az illetékes körök figyel
mét erre felhíva, róla tudomást vegyenek, a Nagy-Alföldön 1:1árkány•- , és 
ballon·állomást, a Magas-Tátrában pedig hegyi observatoriumot - mielőbb 
létesítsenek. 

17* 
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17. 

A BARLANGI MEDVE KOPONYÁJA. 

- KIVONAT. -

Dr. SZILÁDY ZOLTÁN. 

. A. t~pánfalvi ~ucsia.~ba!la.ngban ~yüjtött csontmaradványok alapján 
~ d1luviahs ember oseszkozeit lSmerteti; ezek alapján arra a meggyőződés 
JUtott ~lőadó, hogy a paheolith-kori ősembernek ezek az első biztos haz:~ 
nyoma~, a Her~an Ottó és Kadics-féle, Miskolcz vidékéről származó nagyon 
hasonlo maradvanyokkal egyetemben. 

18. 

MAGYARORSZÁG HEGYSÉGEINEK CSOPORTOSITÁSA. 

- KIVONAT. -

Dr. Lóczy LAJOS. 

~iként minden rendszeresitésnek, a hegységek csoportositásának is 
a leszarmazás. ~ermésze,tes re.ndjének kell alapúl szolgálnia. Nyilvánvaló, 
hogy a. g~olog1a1 alakul~s, szer;nt lehet csupán hegységeinket csoportositani. 

Kiveve, Beud~nt k1ser_Iete~, a, többi osztályozások (Kitaibel, Rochel, 
Hunfalvy ~anos ~s Jcinko J,anose) ?rographiai alapon, de térképekről a 
munkaszobaba~ keszulte~. Lo~zy LaJOS geologiai-tektonikai alapon - a 
szabadban valo megfigyelesek es tanulmányok alapján a következő csopor
tokat különbözteti meg hegyeinkben: ~~~· . - ~ 

I. Külső hegycsoportok. A Dinári-alpok (Karszt) és boszniai flf;~~if'a ~ 
4- Keleti Alpok kiágazásai. 
Eszaknyugati Kárpátok. 
~fogas Kárpátok. 
Eszakkeleti Kárpátok. 
Keleti Kárpátok. 
Déli Kárpátok. 

11 Belső ~eg1csoportok. A Kárpátok és Alpok koszorujában levő 
medencze hegysege1 : 

Magyar középhegység : Bakony, borsodi Bükk, Bihar a Pojána
ruszkától a szatmári Bükkig. 

Krassószörényi hegység (Bánáti hegység). 
Dunántuli és Dráva-Száva közti szigethegységek. 

. , III. A Nagy Magyar Alföldet, a Kis Magyar Alföldet környező domb
v1dekek ezen belső hegyek körül helyezkednek el és nagyobbrészt az egész 
n~f?Y :i;nag~ar medencze utolsó tengerének, a pannoniai vagy pontusi édes
viz1 ahg sos beltenger üledékeiből állanak. 

<g6J· 

19. 

SZÁSZSEBES KÖRNYÉKÉNEK GEOLOGIAI ALKOTÁSA. 

- KIVONAT. -

HllLAVÁTS GYULA. 

Az ismertetett terület déli része magas hegység, melyet kristályos 
palák alkotnak, közben gránit, quarczos porphyr és serpéntin-erekkel. 
A hegység lábánál elterülő hullámos dombság felsőbb részét felső kréta
korú conglomeráitok, homokkövek alkotják, mig a. dombsag alacsonyabb 
részein a negon-kor aquitaniai-, meditAran-, szarmata-, pontusi emeletének 
kavicsos, homokos, agyagos rétegei fordulnak elő. A folyóvizek 1I1entén 
pedig diluvialis korú kavics·terraszok kísérik a jelenkor ártereit. Majd a 
terület. tektonikai viszonyait ismerteti, végül az oláhpiani aranymosások-
1·ól szól. 

20. 

A DUNA TÖRMELÉKKÚPJAIRÓL POZSONYNÁL ÉS AZOKNAK 
KIHATÁSÁRÓL A MEZŐGAZDASÁGRA.* 

HORUSITZKY HENRIK m. kir. osztálygeologus. 

Őszinte örömmel vettem tudomást azon megtisztelő felszólításról, 
hogy a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXIV-ik Vándorgyűlésén, 
a mely Pozsonyban tartatik meg, és a mely alkalommal a Pozsonyi Orvos
természettudományi Egyesület 50 éves évfordulóját is ünnepli , csekélységem 
is mint előadó részt vegyek. Tekintettel e hagyfontosságú ünnepre, Pozsony
ról s környékéről, mint a Magyar Birodalom nyugati bástyájáról és kapujá 
ról akarok megemlékezni : mily változásokon ment az keresztül, mily foko· 
zatos átalakulásokat vitt véghez ama hazánkra nézve oly fontos viztömeg1 

a mint az az osztrák földről a magyar térületre lépett. Evvel kapcsola-„ 
tosan továbbá annak a közgazdasági viszonyokra v;lló hatását és ered
ményeit általában a mezőgazdaság szolgálatában, szándékom röviden 
ecsetelni. 

Nem vagyok a:z; első, a ki tollat vett kezébe, hogy Pozsony környé• 
kének geologiai viszonyairól megemlékezzék. Sőt nagyon sokan és igen 
sokat irtak már az említett terület geologiai szerkezetéről. Hogy csak névleg 
is hivatkozzak egynéhányra, a kik Pozsony környékén kutatásokat végez
tek, az elsők között Stiir, Hauer és Kenngott említendők. Azután más is: 
dr. Kornhuber András hazánkfia műegyeteII1i tanár, udvari tanácsos, je
leník meg sok és nagybecsű czikkel, a melyek Pozsony környékének 

. * J?r. Lóczy Lajos egyetemi tanár szives hozzászólása után az eredeti c~im: 
ben lévő cdelta• szót «törmelékkúpra változtattam át, minthogy Pozsonynál akkoriban 
inkább törmelékkúpokról mint delta lerakodása.iról szólhatunk. 
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geologiai viszonyait ismertetik. Kornhuber volt egyszersmind az a kifogy
hatatlan szakíró, a ki 50 év előtt 1856-ban, annak idején még csak német 
nyelven megjelent, n Verhandlungen des Vereins für Naturkunde :.:u 
Pozsony>~ czimü folyóiratot «Die geologischeri Verhaltnisse der nachstcn. 
Umgeb'ung von Pozsbny » czimü czikkel megihditotta. Kornhuberrel egy
idejűleg Pozsony környékén többet-kevesebbet kutattak még a következők: 
Pettko J., Krisch F., Schneller A., Bauer A., Foetterle F., Paul C. M., 
Fuchs Tb. és mások. Részletesebb geologiai felvételt végeztek Andrian és 
Beck, a kiktől egy-egy geologiai térképünk is van, és pedig Andriántól 
1 : 144:,000 mértékűt az 1863. évből és Beck·től 1 : 75,000 mértéküt.1904. évbőL 
Az első térkép megjelenese után, .nagyobbára ezen felvételek szerint". 
Kornhuber saját tapasztalataival kibővitve, a Magyar Orvosok és Termé
szetvizsgálók 1865. évben, Pozsonyban tart0tt XI. nagygyülésének emlékérn 
Pozsony és · környéke czimü munkában szintén egy geológiai térkép á,ll 
rendelkezésünkre. 

Tagadhatatlan, hogy Pozsony környékének geo,logiai irodalma igen 
tag és becses; de ha azt végig lapozgatjuk, csakhamar tisztában vagyunk 
avval, hogy a megjelent sok munka általánosságban a hegységre vonat
kozik. A fiatalabb képződményekről, azok mikénti keletkezéséről és minő
ségéről csak elvétve, egyes szakczikkek végén, találunk rövid megemlékezést. 
Minthogy én éppen az utóbbiról szólok, úgy mellőzöm itt az irodalom 
bővebb ismertetését, é!'! rövidesen , a tárgyamra térek át. . 

Megemlitendő még csak Hala1Játs Gyula m. kir. főgeológusnak a Duna 
és Tisza völgye · geologiájáról szóló nagybecsű értekezése, a melyet a 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1901. évben Bártfán tartott XXXI-ik 
vándorgyűlésén mutatott be. Ez az értekezés kapcsolatban van mai fel
olvasásommal, mivelhogy ott Halaváts a többek között a Duna folyam 
kialakulásával is foglalkozik. Mai felolvasásom első része. tehát Halaváts 
akkori értekezése ama részének, a mely pozsonyi ·Dunával foglalkozik, 
mintegy részletesebb, kibővitett folytatása, és a második része a Duna 
folyam hordaléka minőségének, annak mikénti felhasználhatóságának és 
a mezőgazdaság szolgálatában való értékesítésének a megismertetése. 

A neogén- vagyis ifjabb harmadkor közepén, a mikor az ugynevezett 
pontusi vagyis pannoniai korszakbeli, már kevésbbé :sósvizű tenger a 
wieni (bécsi) öblöt és a l\:is Magyar Alföldöt borította, a két tenger egy· 
mással még nagyobb területen szabadon érintkezett. A két viz a Lajta 
hegység és a Kis-~árpátok között mintegy 10-15 kilométernyi széles 
szoroson ömlött át egymásba. A két részből álló nagy tengerbe északészak
keletről a Kis-Kárpátok nyultak be, a melyekhez annak idején még a 
hainburgi hegység is hozzátartozott, és délnyugatról a Lajtahegység emel
kedett ki a vizzel borította területből. (Lásd az I. táblát.) 

Reá következő időszakban, azaz a pontusi - vagyis alsó plioczén kor
szakban a viz már mindjobban és jobban a Duna folyam mostani völgyét, -
Dévény és Wolfsthal közötti nyerget mQsta és mélyítette, ugy hogy a. 
harmadkor vége felé már nemcsak az említett helyen, úgy mint Bruck
Deutscbaltenburg és Párndorf-Köpcséuy között ömlött át hazánk területére, 
hanem Pozsonynál, azaz dévény-wolfsthali szoroson is a két tenger har
czoló hullámai hömpölyögtek egymásba. Ebben az i .dőben a Hainburgi 
hegység már mint önálló sziget . emelkedett ki az elegyes vizű tóból és 
tőle jobbra és balra a vasokkeres kavicslerakodás vette kezdetét. 

cé 
r-1 
,0 
-ro 
.µ 

t-4 

rf1 
0 
i:-. 
0 
N 
rf1 
i:-t 
a:> 
bD 
~ 
a:> 
~ 

<tt 



264 

A viznek a főfolyása azonban még mindig Bruck és Deutsch-Alten
burg között ömlött át, és átlépve a Magyar Birodalom határát, déli irány
ban folyt. Akkor kezdődött az úgynevezett párndorfi kavicskúp lerakodása, 
a mely dél felé egészen Miklósfaluig és Féltoronyig huzódik. A párndorfi 
kavicskúp keletkezésével egyidejűleg a dévény·wolfsthali szorosban és Pozsony
tól északkeletre hasonló kavics rakódott le, a melynek nyomaira a Hain
burgi hegység tövében és a wedriczi és károlyfal vai völgyek torkolatánál 
akadunk. Toyábbá Pozsonytól északkeletre, a merre a viz irányát vette, 
ugyancsak n~gyobb kavics vonulattal találkozunk, a mely először mintegy 
félkör alakjában Szőllős és Cseklész felé húzódik, majd a magas part 
mentén, Szempcz község határát elhagyva, délkeleti irányt vesz fel és 
annak idején egészen Tallósig terjedt, a hol még jelenleg is a vidék mint
egy legrégibb kavicsának nyoma akad. 

Ezen kavics-lerakodás tehát a harmadkor végén vette kezdetét és 
diluvium elején befejeződött. (Lásd a II. táblát). 

A mint a Lajta- és Hainburgi hegység közötti szoros az úgynevezett 
párndorfi kavicscsal annyira feltöltődött, hogy a viz zöme arra már nem 
ömölhetett át, az egész viz átfolyása a Kis-Kárpátok és Hainburgi hegység 
közötti Dévény-Wolfsthali szorosra volt utalva. A két hegység közötti ha· 
talmas víz, a mint az a szorost elhagyta, három nagyobb ágra oszlott 
széjjel. 

A víz sodrának egyik főiránya keleti volt, a mely, a viz nagy esése 
és gyors sebessége következtében, csak Püspökinél kezdhette meg a csalló
közi hatalmas kavicskúp lerakodását, és innen délkeleti irányban, Duna
szerdahely felé, a felépítendő sziget lassú emelkedését. A másik vízfolyás, 
megkerülve a hainburgi hegységet, dél felé görgette hullámait, és Köp
csénytől délkeleti irányban vagyis a Magyaróvár felé húzódó kavicsvonu
latot ebben az időben rakta: le. A viz zömének harmadik ága Pozsonytól 
északkeletre vette fel irányát és kis kanyarulat alakjában Cseklész, majd 
Szempcz alatt elvonulva, Tallós felé folyt. Dunának emez ága főleg homokot 
rakott le. 

A diluviális kor másik felében, a sivatag-korszakban, egy új erő, azaz 
a szél, kezd működni. Ezen eolikus erők a löszt hozták létre, és a szárazzá 
lett területek laza homokját futóhomokká alakitották át. Száraz területünk 
tehát ebben a steppe-korszakban a hulló por képződése következtében las
san nőtt, és a nevezett területen a hegység oldalait, dombos vidékét, a 
homokból és kavicsból álló kimagasló kisebb-nagyobb szigeteket mind be
fedte. 

A folyóvíz ebben a korszakban is bár folytatta építő működését, 
mégis romboló hatása az épitőnél jóval nagyobb érvényre jutott. Különö
sen a folyóvíz árvizei a homok és a lösz lerakodása közben már kezdtek 
pusztítani, a laza anyagot elmosni, hogy azt másutt ismét lerakják. A kanyargó 
Dunaviz tehát a diluviális kor vége felé már számos medret vájván magá
nak, a területet keresztül kasul szelt erekkel és vízfolyásokkal számos 
szigétre oszlatta széjjel. 

A némileg magasabban fekvő területeken, a hová az árvíznek csak 
gyengébb hullámai érhettek, a viz ismét magával hozott iszapot és homokot 
rakott le. -

Vidékünk mai képét nagy vonásaiban ebben a korszakban kezdte 
lassan felvenni. A Csalóköz magja lassan emelkedett, és szigetet képezvén, 

--~~--------~----------------~L__--------------
---------------
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a Duna vize tőle jobbra és balra vette irányát. A Kis:~~rpá~o~ró~ lef~lyó 
patakok pedig területünk északi részén lévő két, n~gyJabol korulzart tob~, 
u. m. a szentgyörgyi Súrba és a pusztafödémes1 laposba torkoltak, es 
azokat magokkal hozott anyaggal lassan feltölteni kezdték. (L. a III. táblát.) 

Az óalluviumban a Duna folyam úgy építő mint romboló működé
sét folytatta. Elhagyván a Duna vize a szorost, négy ágra ~s1~ott széjjel. 
Még pedig a gyors sebességgel érkező víztömeg. egyenes i:anyban v~ó 
továbbhaladását a már kiemelkedett csallóközi kav1cskúp mag.Ja megakada
lyozván, a szigettől jobbra és balra kényszerítve volt útját folytatni. Evvel 
kapcsolatosan a régibb kavicshoz közvetlenül újabb kavics rakódott le, 
a mely a szigetet lassan nagyobbitotta, és a Duna vizet fokozatosan szűkebb 
és szűkebb mederbe szorította. A folyam harmadik ága Köpcsénytöl Magyar
óvár felé húzódott kavicsvonulat mentén vette irányát, ugyancsak hasonló 
működéssel. Itt is újabb kavics rakódott le, miáltal a délkeleti oldalról is 
a Dunameder szűkült. A jelenlegi Kis-Duna bal i·észén a Dunafolyam 
negyedik ága terjedt széjjel. A viz ezen sodra az ott eltel'ülö homok-dom
bos vidék partjai és a vízzel borította területbe benyuló lösznyulványok 
elerodálását folytatta. Mélyebb területeken pedig, homokos kavicsos [anyag 
lerakodása következtében, az egész területet lassan kiegyengetni kezdte. 

A szentgyörgyi Súr, a mint vizszine emelkedett, utat tört magának, 
és a jelenlegi Feketeviz medrében a pusztafödémesi laposba átfolyt, a. 
honnan, a két tó vize egymással egyesülvén, a Dudvágba ömlött. A két 
tó kitöltése állandóan folytatódott. Csallóközön Nagylégh és Tőkés között 
ismét egy ujabb zárt tó keletkezett. 

Az árvizek a magával hozott .finomabb anyagot, úgymint a homokot 
és öntésföldet leginkább a régibb kavicsterületeken rakták le, hogy a 
kavicsnak egykori termőrétegéről gondoskodjanak. A l'égibb kavics takarója, 
nagyobbrészt óalluvialis korúnak mondható. (Lásd a IV. táblát.) 

Az uj-alluviális korszak elején a Duna vize Pozsonytól kezdve már 
csak két m~drével szelte szóban forgó területünket, és a jelenlegi llis
Duna és üreg-Duna helyén, a mostaninál jóval szélesebb medrekben 
továbbította iszapos hullámait. Kialakuló félben volt már a vidék többi 
folyó rendszere is. A sok Dunaelágazás, ér, és északkeletről betorkoló pata
kok, a melyeknek még rendesen kivájt medrük nem igen volt, szétterüHek 
a síkságon lévő mélyebb területeken, és különösen a lazább anyagban 
nagy puszfüásokat vittek véghez. A lösznek jó részét mosták el és az 
egykori homokvonulatot annyira széjjeldarabolták és elerodálták, hogy 
jelenleg már csak egyes homokbuczkák maradtak hátra hírmondónak. Ké· 
sőbben a szél is nagyobb változásokat idézett elő a laza homoknál. 

Ebben a korszakban a viz romboló hatásánál azonban nagyobb rnlt 
annak építő működése. A kavicslerakodás szakadatlanúl folytatódott, és 
különösen a kanyarulatok mentén a félig száraz területet növesztette. Emel
kedett · azonban ebben a ko1·szakban általában az alluviális áradmányo 
~er~le~ is. ·A D~na. folyam. és annak sok mellék elágazása és egyéb patakok 
arv1z~mek ! hull~ma1 az egesz alluviális területre terjeszkedtek ki, a melyek 
esetro~ es~tre tob? ke~esebb homokos iszapot hozván magokkal, azt ott 
le~~ktak. Igy:_ az arterulet fokozatosan nőtt, miáltal az egyes folyóvize~ 
szuk~?b te~u~~ti:e szorultak, ~ hol azután magoknak a. tulajdonképen1 
medroket k1vaJtak. Ezt ~- t~rµletet, a melyet az árvíz így átjárt, és ott 
:finom anyagot rakott le, on~esterületnek mondjuk. 
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A szentgyörgyi Súr, pusztafödémesi lapos és Nagylégh és Tőkés 
közötti tó még mindig, mint nagyobb vízzel borította területek voltak. 
Idővel ezek mocsarakká alakulván át, közülök az elsőben fatőzeg, a másik
ban növényi tőzeg, és a harmadikban foltonként, még pedig leginkább a 
mélyebb erekben, általában lápföld képződött. 

Ezen három nagyobb vízzel borított területen kívül azonban, a mint 
már említettem is, még nagyon sok kisebb mocsár, álló víz, és még több 
keresztül-kasul kanyargó ér a szóban forgó területet mindenfelé átszelte. 
A folyóvizek az ujonnan lerakódott öntésiszapban ismét nem egy helyütt 
völgyeket mostak ki, majd kiöntött állóvizek, a mely,eknek_ lefolyásuk nem 
lévén, az ott lévő lazább anyagok összetömődtek. Igy UJ ból keletkeztek 
egyes uj erek és mélyedmények, mig egynehány más ismét feltöltődött. 

Szóval mondhatjuk, hogy néhány század előtt ter~_letünk még igen 
nagy vizbőséggel rendelkezett. A dombos vidék és az üreg-Duna közötti 
terület tulajdonképen egy nagy szigetcsoport volt, a melyből későbben, 
vagyis majdnem közvetlen a jelen korban csak, a mikor a legtöbb ér 
ujból feltöltődött vagy bE'.~uvatott, és a mélyedmények nagyobb része kiszá
radt, a Kis-Duna és az üreg-Duna közötti rész, - a Csallóköz, - mint 
egységes felépített sziget megalkottatott. 

A XIII. században mennyi viz borította területünket, és ezek a ma 
már ismeretlen Dunaágak és erek mily községek határaiban kanyaroghattak, 
és a mocsarak s álló vizek hol fordulhattak elő, arra vonatkozólag dr. Ortvay 
Tivadar «Magyarország régi vizrajza a XIII. század végeig» czimü két 
kötetből álló nagybecsü munkája utbaigazit bennünket. 

Nagy érdekessége következtében mindazon vizeket, a melyeket Ortvay 
a fent jelzett munkában említ, a következőkben sorolom elő: 

Vezeknyénél Chaltow folyó és Nir víz, a mely mint Dunaszakadás 
szerepelt, továbbá a Csalló folyó mint Püspöki vagy Szemeti Duna.ág; 
Eberhardt és Vők között két névtelen folyón kívül Welk nevű Duna.ki
ágazás; Csötörtök környékén Homoron víz és Jablampotoca folyó, a mely 
Csötörtök, Misérd, Hidas és Vők között terült el, továbbá Malisca potoka, 
Turnan potoka, Zutuche viz, három névtelen folyócska és egy névtelen 
forrás; Tonkházá-hoz tartozó Czondor pusztánál Gelengus, Plaza és Zijlod 
folyók, melyek közül a középső Zoncz irányában kanyarodott, a hol talá.n 
Beleder nevü folyóval volt összefüggésben, a melv Szempcz és Zoncz 
között, mint a Feketeviznek egyik ere folyt. Bélvattándl, a Beilhono~, Ewren 
mély Dunaág ágazott ki, a mely Hódos tájáig lehuzódott. Légh község 
környékén Eper ér (Bélvatta, Légh és Patony között) Ludas ér Gardubor 
tó, NafJY, ér és el?-ne,k egyik_ szakad~ka Metkere, 1'"oge1· és Sárd víz. Pa
tonynal es Abonynal Semlicus tó es Ag tó, a mely utóbbi a Lapsar 
nevű tóval volt összefüggésben, továbbá a Lapos ér Kendurruga, Humu-
rus és Canaer víz. (Lásd az V. táblát.) ' 

. Az eddigi„ e!mon~otta~at a következőkben foglalhatjuk össze : A pon
tus1. kor megelozol~~ es meg en~ek első felében a wieni (bécsi) öböl és 
a. kis, ~agyar Al_fold t~nger ~ize a Lajta hegység és a Kis-Kárpáto~ 
{hozza; ~rtve a hamburgi hegys~ge~) között ömlött át egymásba. A pontusi 
kor vegen a nevezett szoros mmdJobban feltöltődött a mikor ezzel eay
idejüleg a dé~ény-wo~fst~ali szo~~s i~mét fokozatosa~ mélyittetett; és l~y 
tartott ez m~g . a d1~uvmm eleJen is. Ebben az időben a párndorfi.- es 
pozsony-cseklesz1 kavrns rakódott le. Az ó-diluviális korszakban folytató-
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lagosan a víz már csak a dévény-wolfsthali szoroson ömlött át hazánk 
területére, és pedig elhagyván a szorost, három főágra oszlott széjjel. 
S mig a déli és délkeleti irányú sodra ismét csak kavicsot hozott, addig 
az északi folyási ága, a dombos terület mentén, homokot hagyott bátra. 
A csallóközi kavicskúp magjának felépitése után a Duna vize mindenek 
·előtt ettől jobbra és balra, továbbá egyik főiránya délkeletre, a másik 
·északkeletre ágazott. Mindenütt megint csak kavicsot rakott le. A lösz le
rakodása után kezdte meg a viz az erodáló működést, a mikor a tulaj
·donképeni medrek kivájása is vette kezdetét. A kavics lerakodás azonban 
szünet nélkül folytatódott. A mint a kavics a tavat már meglehetősen fel
·töltötte, az öntésiszap, mint a kavics takarója, kezdett területünkön emelkedni. 

A mint láttuk tehát a szóban forgó területen az altalajban a külön
böző korú kavics az uralkodó, a melynek takarója az öntés iszap. Ezen 
területen belül csak egy nebány bomokbuczka magaslik ki, és kötöttebb 
talajnemü mélyedmény fordul elő. 

Az egyes kavics üledékek pontos korát, . tekintettel éppen arra, hogy 
a harmadkor végétől egészen a közvetlen jelenkorig szünet nélkül képző
-dik, megállapítani igen nehéz. Eddig csak annyit tudunk, hogy van itt7egy 
legrégibb, idősebb, fiatalabb és legfiatalabb kavicsüledékünk, a minek a 
lerakodása egymásra és egymásmellé következett. Paleontologiai adatok 
hiján, a kavics habitusa az egyedüli irány, a mely bennünket a korra 
·nézve némileg utbaigazit. 

Területünk legrégibb kavicsa rendesen vasokkeres és többé-kevésbbé 
agyagos; az idősebb kavics nagyjából meszes, sőt helyenként annyira mész
dús, hogy ezen kötőanyag következtében a kavícs majdnem konglomeráttá 
összeczementeződött. Mind a két féle kavics továbbá jóval összeülepedettebb, 
mint a fiatalabb korú kavics rétegek, a melyek már inkább bomokosabbak ; 
sőt ezen kavics homok rétegekkel váltakozva is már fordul elő. 

A mint ezen különböző minőségű kavics a tudományra nézve fontos, 
talán még fontosabb a mezőgazdaság és erdészet tekintetében. A mínt 
ismeretes, a vasas kavicson a fa igen szépen díszlik, gyönyörű haragos 

.zöld színű, kevésbbé kedvező neki már csakis a meszes altalaj, sőt már 
éppenséggel nem díszlik a mész- és vasnélküli kavicsban. 

Első sorban fontos azonban mégis csak . az öntésiszap vastagsága, 
mely az illető kavicsot fedi, s mely a tulajdonképpeni termő föld. Az 

·öntésiszap vastagsága meglehetősen változik. Idősebb kavicson, a Csalló
közön délkelet-északnyugati irányban ez az öntésföld fokozatosan véko
nyodik, annyira, hogy p. o. Csákány környékén már alig 10- 20 cm. vas
·tag. Fiatalabb homokos kavics rétegeken az öntésiszap már eléggé vas
tag. Ha az öntésiszap legalább 1-2 méter vastag, akkor azt mondhatjuk, 
hogy azon terület itt jó földek közzé tartozik. Mert magának az iszap
nak úgy a fizikai, valamint chémiai tulajdonságai kedvezők. 

Az iszapolási adatok alapján átlagban ezen öntésiszap Pozsonynál 
'a következő szemcsenagyságú alkatrészekből áll : 
-.Agyagos rész, a mely 24 órai destillált vizben való üllepités után még lebeg „„ 6 % 

Iszap, a melynek szemcsenagysága _ __ __ _ 0·0025-0·01 '"'fm 12 % 
Por « __ _ __ ___ 0·01-0·02 « 12 % 
Legfinomabb homok, a melynek szemcsenagysága 0·02-0·05 • 23 % 
Finom homok 0·05-0·1 • 22 % 
Közepes 0·1 -0·2 16 % 
Duna 0·2 -1 9 °/t 

"l' 
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Az öntésiszap egyéb fizikai tulajdonságai a következőkben fejezhe
tők ki: 

A talaj kötöttségi koe:ficense (Muraközy után)_ __ -· _ __ ___ 0·429 
fajsúlya __ __ __ ____ _ __ __ ___ __ ___ ___ ___ ___ __ 2·727 
térfogatsúlya (természetes állapotban) ___ __ ___ __ __ __ 1 ·543 
porozitása • __ _ _ __ ___ ___ __ 43·42 
légkapaczitása (Kopecky után) __ __ ___ __ _ ___ ____ _ 2.07 
vizkapaczitása, súly szerint __ __ __ __ __ _ ___ _ __ 26·61 

térfogat szerint _ _ _ __ _ _ _ _ 41 ·35 

A talajnak chémiai alkatrészei közül egyedüli a phosphorsav az, a mi 
az iszapban kisebb mennyiségben fordul elő. Szerves anyaga circa 2-3 %-ra. 
becsülhető, a miben némi nitrogén mindig jelen van. Szénsavas mész már 
nagyobb határok között ingadozik. Oly foltokon és területeken, a hol az 
öntésiszap vékenyabb, ott kevesebb a mész, mert az már az altalajba 
kilúgoztatott; sőt vannak helyek, a hol a mész már teljesen hiányzik is. 
Másutt azonban 10-24 % között váltakozik. Ha magában a termőréte
gekben, az az a vályogban pedig mészhiányt konstatálunk, és alatta köz
vetlenül nem a kavics, hanem mészdus öntésiszap fordul elő, ott a 
vályog mész hiányát fokozatos mélyitő szántás ntján pótolhatjuk. A foko
zatos mélyebb szántással tehát itt a gazda talaját megmeszezi s e mellett 
vastagabb kulturréteget is kap. Ha ez uton a javítás nem volna kivihető, 
ajánlatos nyitni e területen egy agyaggödröt, melyből az anyag legmesze
sebb rétege szolgáltathatja a meszezéshez szükséges trágyát. 

Az öntésiszap phosphorsav tartalma is időnként pótolandó. Ezzel 
azonban nem azt mondjuk, hogy akármilyféle phosphortrágya az istálló 
trágyát helyettesítheti. Az istálló trágya is mindenkor nagyon szükséges, 
különösen az öntésterületeken. Kevés phosphor- és kellő mennyiségíi 
istálló trágyával itt mindenkor biztos jó terméseredményeket várhatnak. 

Ezen öntésterület jó terméseredményeit, továbbá települési viszonyai 
szabják meg. A mint tudjuk, az öntésiszap alatt mindenütt kavics fordul 
elő, a mely kavicsrétegen keresztül a Duna felől a talajviz beszivárog. 
Innen van egyszersmind az, hogy folyammérnökök viztömegméréseknél a 
Duna Pozsony-Komárom közötti szakaszán, az utóbbinál kevesebb vizet 
konstatálnak mint Pozsonynál, mert a viz jókora perczentje a kavicsba 
elszivárog. 

A terület kútjai is ebből kifolyólag természetesen szűrt Dunavizhez 
jutnak. E vizmennyiség mindenesetben elegendő is, és minősége sem volna 
a legrosszabb. De a legtöbb gazdaságban a kútviz minőségét az a körül· 
mény rontja el, hogy elhelyezése nem a legszerencsésebb, és hogy kör
nyékét rendesen a legpiszkosabb állapotban tartják. A talaj lazább szer
kezetére való tekintettel erre különösebb gond volna forditandó. 

Ezen rövid kitérés után a mezőgazdaságra vonatkozólag a vidék tele
pülési viszonyai előnye abban található, hogy ha a felső talaj ki is szá
rad, a kellő nedvességét az altalajból mindenkor pótolhatja. Hogy az eső
víz is könpyen átszivárog rajta és csak annyi marad meg benne, a meny
nyit az öntésiszap vizkapaczitása visszatartani képes, az magától értetődik. 
Szükség esetében azonban némi mivelettel, p. o. hengerezéssel, az altalaj 
vizét felszivárogtathatjuk, ha az öntésiszap alsó része még a vizet tar
talmazó kavicshoz tartozik. Az esőviz itt csak oly helyeken . áll meg, a. 
hol az altalaj vizrekesztő volta miatt lefolyása nincs. Ezen foltok rend-
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szerint erősen meszes agyag altalajúak, a hová a Duna áradmán!~s ~z.e 
a legfinomabb részét rakta le, és üllepitette össze. Ily helyeken viz1_ ~~ve
nyek vernek gyökeret s elhatalmasodva savanyú humuszszal sza~oritjak a. 
talajt. Ily területek kiszárítás és felsz~ntás ~tán csakhan:iar ~lszekesedhet
nek. Az ily nagyobb területek, a ~alajnak hideg volta miatt is a~i:iak okot 
a panaszra. Hogy az i y földek hidegebbek, annak oka ab~~n r.~jhk, h?gY 
az az anyag nagyobb humusztartalma és finomabb. szemcseju sz~vete m1at~ 
nagyobb vizfelszivó képességű is. Minél több vizet tud ped,1g, a talaJ 
magába fogadni, annál nagyobb hőt igényel anna.k ~elm~~eg~desere, . mert 
a víznek egy fokkal való felmelegedésé~·e , több ?o , szuks~.ges , -~mt a 
talajnak. Továbbá a talajviz elpárologtatasahoz szukseges h~ a kozvetle:r;t 
környékből vétetik, s ez által is hidegebb lesz . az. Igy te.hat ne~csak .. a 
talaj hidegebb, hanem a levegő is. Azért _mondják. a gazd~k a~ 1~y ter~
leteket hideg földnek. Ezekből az következik, hogy ily t~la3ok mkabb . ret
nek, legelőnek hagyandók meg és ha kiszárittatna~ is'.. go~d~skodjunk 
azok öntözéséről, a mi úgy az illető területnek valammt kornyekenek csak 
hasznára lesz. k , · 'k 

Ennek ellenkezője ismét azon területek, a melyek ta ,ar~ja ve o~y. 
Ott, a hol a felső talaj csak 10- 20 cm. vastag é~ alatta_ ~ar .1s a kav1~s 
fordul elő már a kissé hosszabb szárazság alatt mmd~n kieg r~jta. _Atala~
viz itt jóv~l mélyebben van és a vékony termő~éte~ igen keves vizet b1: 
csak visszatartani, a mely azonban gyorsan el is parolog, az , alatta le,vo 
kavicsrétegnek tartósabb hőség alkalmával való f?lmelegede.~e, folyta~. 
Ezeknek gazdaságosabb kihasználása erdős~téssel valn~ lehe~ove: A fak 
gyökerei ugyanis mélyebben hatolva a talajba, nedvesseghez es tapanyag-

hoz jutnának. " k lt ·· · k 
Másutt, a bol a7. öntésiszap-réteg megfelelo vastag, a u urnoven~e 

egész sorozata termelhető. A nedvesség meglévén, vagy megszere~hetv:en~ 
a talaj a növényi tápanyagokban sem igen szükölködvén, a talaj fiz1ka1 
tulajdonságai is kedvezők lévének, ott raczionális gazdasággal a legnagyobb 
termési eredmények érhetők el. . , . „ , „ „ . 

Az öntésiszap, körülményekhez képest, oly jO ~nnosegu. termotala.J; 
hogy a városok közelében első rend~ k_ertészked~sre is van hivatva, a mi 
közvetlen Pozsony környékén már nemileg meg is _honosult., , 

A kertészkedéshez szükséges vizet ez idő szermt csupan csak a~o~t 
kutakból esetleg ott lévő egynéhány forrásból kapják. De h~ m~~v~losu~ 
ama magasztos tervezet, a mely ~zerint Pozsonytól Sze~ed1g kiep~tendo 
Duna-Vágcsatorna területünket szelt, akkor. a csatorna vize ~esz h~vat.va 
első sorban a szükséges öntözést felkarolm. A csatorna me'?'ten . az ontes~ 
területen mindenütt a kertészkedés a legnagyobb fokot e.~heti. el, , a mi 
egyszersmind legjövedelmezőbb is. A felépitendő csatorna a f~ldm~velesnek, 
az· iparnak és a kereskedelemnek is egyaránt nagy hasznot b1_zt?sit! a mely 
az egész vidék fejlődését nagyban elősegiti .. Miután a geolog1~1 v1s~onyo~ 
a csatorna felépítésénél valószinüleg nem igen fognak akad.alyt kepezm, 
kívánatos, hogy ezen életrevaló terv minél előbb megvalósul3on. 

Vándorgyűlés munkálatai. 
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21. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TANITÁSA HAZÁNKBAN. 

- KIVONAT. -

BEZDEK JÓZSEF. 

Az elemi iskolákban a természettudományok tanitása, tekintettel az ott 
oervényesülő gyakorlati irányzatra (gazdasági gyakorlatok heti két órában !), 
megnyugtatólag hat szemben a reáforditott idővel, mely bizony a tanterv
ben felvett anyag elvégzésére, mint egyéb foku intézeteinkben, nem elég. 
Ez utóbbit eliminálja mégis a madarak és fák napja, mely a természet és 
:a természettudományok megkedveltetését czélozván. elemi fokon a tanitás 
czélját elősegiti. 

A polgári iskolákban, a hol éppen a gyakorlatiasság a vezérelv, 
·hiányzik a gyakorlati óra, de a mennyiségtan, miként az elemiben, itt is 
'-aránytalanul foglal tért, a német nyelvvel is szaporodván már itt. 

A gymnasium és reáliskolákban ezen aránytalansága az egyes tár
gyakra forditott időnek még szembetűnőbb, pedig a nevelő értékét ki vonja 
kétségbe a biologiai tudományoknak, melyek helyes, modern szellemben 
vezetve önmunkásságra szoktatják az ifjut, kinek ez és a természet tör
vényeinek ismerete s azok szükségessége minden élőlénycsoportnál oly 
határozott jó irányt adnak jelleme kialakulására, hogy ez irányu minden 
eszközt meg kell ragadni. 

Egyik legjobb eszköz a gyakorlat, mely minden középiskolai tárgynak 
'Segitségére van, csak a természetrajznál hiányzik, a melyre s mostohaságá
ban testvérére a földrajzra e mellett a legkevesebb idő is jut. Ezen idő 

' alatt persze még a legelemibb követelményeket is nehéz elérni. Ezért 
kellenek gyakorlati órák, melyeken vezetés mellett megtanulnának a tanulók 
önállóan megfigyelni, a megfigyelteket azután képesek lesznek elmondani 
·s a mi fő, le is rajzolni, mely utóbbi a tanítást nagyban elősegítő eszköz 
bizony időhiány miatt eddig alig vagy épen nem is szerepel. Szemben 
ezzel a grammatizálásra, a trójai falóra mennyi idő jut! Hiszen ez utóbbi 
még az olvasmányok során is dominál, szóval a hol mPg lehetséges is 
volna, ott sem jut tér a természetrajznak, sőt még arra sem igen ügyelnek 

·például, hogy szakember tanítsa, mint ez a középiskolai értesitőkből kitűnik 
(Miskolczon a kir. kath. gymnasiumban 1905/6. évben egy okleveles torna
tanitó s hitoktató tanította a természetrajzot). Az ilyféle baj pedig könnyen 
orvosolható lenne. De az előbb említett gyakorlati órák megteremtése sem 
jár nagy nehézséggel s hova-tova elodázhatatlan. Mert mit ér a chemia, 
botanika, zoologia puszta leírásként gyakorlati előadás nélkül ? Az állattan 

'anyaga roppant nagy, ezért az embertant ki kell belőle kapcsolni s azt_ a 
legfelső fokon önálló studiumként az egészségtannal együtt a természetraJz
tanárnak kell tanítani. A középiskolai muzeumokra a classikus főigazgatói 
felügyelet helyett központi szakfelügyelet szükséges azok fejlesztése 
érdekében. 

Külföldön már belátták, hogy a nevelési elemeknek természettudo: 
mányiakkal kell szaporodni, hogy a korunk kívánta természettudományi 
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műveltség intensiv legyen, ott érettségi tárgy is már a természetrajz; 
haladnak is. Meg is látszik nálunk már a hiány, de még sokan késedel
meskednek s classicismuskodásukkal akadékoskodnak a jobb törekvések 
utjában. 

22. 

COMENIUS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK TANITÁSÁRÓL. 

KIVONAT. 

Dr. WAGNER LAJOS. 

Az értekezés bevezetése szól Aristotelesről, a ki természettudományi 
műveinek hosszú sorozatában a fizikáról, :fi.ziológiáról, biológiáról és a 
lélektan kérdéseiről, a világegyetemről, az állatokról, növényekről irt. 
Lángelméjének eladdig páratlan, hatalmas összefoglaló erejével, tudomá
nyos buzgalmával először adta a tudományok enciklopédikus rendszerét. 
Művei bizonyítják, hogy a figyelmes és szabatos megfigyelés a módszer 
első szabálya. 

Az újkor beköszöntével Verulami Bacon volt az, a ki Novum Orgá
numával útmutatást nyujtott a természet magyarázatára. Szerinte a termé
szettudomány a tudomány anyja. Az ember a természet szolgája, csak 
annyit tud, a mennyit megfigyel. Első teendőnk a tapasztalatgyűjtés, tények
nek gyűjtése, kisérlettel, megfigyeléssel. A tapasztalati anyag feldolgozá
sának módja az induTwió. 

Baconnak nagy hatása volt a természettudományok, a filozófia és 
pedagógia fejlődésére. Követői közé tartozik a XVII. század legnagyobb 
pedagógusa, Comenius is (t 1617). Félszázados nyilvános működésében 
három város játszik kiváló szerepet: Lissa (Posenben), Sárospatak és 
A1nsterdam, - Lissában volt a gimnázium igazgatója ; S írospatakra 
Rákóczi Zsigmond és nagymiveltségű anyja, Lorántfy Zsuzsánna hítta, 
hogy az ottani kollégiumot pedagógiai rendszere szerint újjá szervezze. 
Amsterda.mban töltötte élete utolsó éveit s ott rendezte sajtó alá nevelés
tudományi műveit. 

Janua Linguarum Reserrata (A nyelvek nyitott kapuja) czimű mű.vé
nek elve, hogy a nyelvi és tárgyi ismeretszerzés párhuzamosan haladJ on 
egymás mellett. Tankönyve e végből felöleli a reáliákat is, a természet
rajzot, anthropológiát, technológiát stb. 

Orbis Pictus (A világ képekben) czimű munkája, melyet Sárospatakon 
irt korszakalkotó a pedagógia történetében. Főczélja, hogy az oktatás 
sz~mléltető legyen. Nem azért kell a tanítás közben szemléltetni, mert 
Comenius, a nagy pedagógus mondotta, hanem azért, s Comenius is azért 
mondotta, mert jó, használható képzetek csak alapos észrevételből, szem
léletből keletkeznek. - Orbis Pictusa minden európai nyelven megjelent. 
Magyar nyelven hét kiadása ismeretes. Legutoljára Karcsai Tóth János 
forditásában Pozsonyban 1842-ben adták ki. 

Az értekezés most sorba veszi a természettudományokat, a csillagá · 
szatot, a fizikai földrajzot, természetrajzot, anthropológiát, fizikát és kémiát 
s röviden vázolja, mily fokon voltak e tárgyak Comenius idejében. Terje-
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delmük nem nagyobb, mint ma az elemi népiskola felső osztályainak a 
tanitásanyaga. , 

A Didactica Magna (Nagy vagy Altalános Nevelés-Ta~itástan) czimű 
művében Comenius a nevelés-oktatás egész körét öleli fel. 0 a tudományos 
pedagógia megalapitója. A reálizmus és utilitárizmus elvéből következteti, 
hogy az iskola a gyakorlati életre neveljen, ne pusztán látszólagos, hanem 
alapos tudást nyujtson. A természetet nem könyvekből, hanem természetből 
kell ismertetni, a fizikát kísérletek alapján kell tanitani. . 

Comenius szerint a nevelés czélja: a gyermeknek iga,zrin emberré 
való képzése. 

-

Xl. 

A GAZDASÁGI S TÁRSADALMI SZAKOSZTÁLYBAN 

TARTOTT ELŐADÁSOK. 



1. 

TÁRSADALMI PROGRAMM. 

Szakosztály megnyitó előadás . 

Dr. P ERJÉSSY MIHÁLY. 

Congressusunk elnöke, korunk leggenialisabb államférfia és világszerte 
ismert szónoka gr. Apponyi Albert ő na gyméltósága 1868-ban a parla
mentben «a democratismus ll-ról tartott egyik nagyszabású beszédében a 
társadalom feladatainak körét a következőleg körvonalazta: <(E térre való 
minden, m ég teljesen meg nern érett kérdés és eszme, a hol azokkal fog
lalkoznun k kell, ha egyáltalában az em beri tudás és tapasztalat kincsét 
szaporitani akarjuk 1>. 

Ugyane beszédében a társadalmat alkotó egyesek feladatát is jellemzi, 
mondván, hogy <• a nem zetet a társadalom testében és lelkében előforduló 
hibákra figy elmeztetni , - a helyzetet - 71a ann ak szomoru oldalai vannak 
is, a valósághoz hiuen constatálíli nem csak joga,, cle m indenkinek köte
les.c:;ége )). 

Ezekből az élettapasztalatokon nyugvó elvi kijelentésekből két körül
ményt óhajtok rövid beszédem kiinduló pontjául kiemelni. 

Egyik az, hogy a társadalomnak l egfőbb feladata minden oly eszmével 
és kérdéssel szakadatlanúl foglalkozni, a mely az általános emberi és 
specialis n emzeti s egyéni jólét előmozditását czélozza, feladata különösen 
ez eszméket a megvalósitásra előkésziteni és a kellő időben meg is valósitani. 

A másik az, hogy ehből a munkából a haza minden intelligens pol
gárának ki kell venni a maga részét. Mindenkinek kötelessége hivatásszabta 
körében a közjólét előmozditására törekedni s a vezetésre bivatottabbakat. 
e működésükben támogatni s figyelmüket a bajok, hibák. mulasztásokra. 
felbi vni, egy szemét képezni annak a láncznak, a melylyel a mindinkább 
széthullni akaró magyar társadalmat összetartani s megerősiteni óhajtjuk. 

Az Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlésének vezetői és tag
jai ez elvek igazságát documentálják azzal, hogy állandó feladatuknak 
tüzt ék ki a társadalmi kérdésekkel foglalkozni és hogy a most megnyi
tandó szakosztályülés tárgysorozatában is igen érdekes, a társadalom 
legkülönfélébb feladatai köréből vett értekezéseket találunk s bőséges alkal· 
munk leend a társadalom egyik-másik baját megismerni, azok orvoslási 
módjával foglalkozni. Hiszem is, hogy e congressus igen tisztelt tagjai 
között sokan lesznek, a kik áthatva a fennebb jelzett hivatás magasztos
ságától hazafiui és emberbaráti kötelességeiknek fogják tekinteni a felvetett 
eszmék megérleléséhez érdeklődésük, hozzászólásukkal hozzájárulni. 

~~----------------------..L_~~~~~~~~--
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„ , Ámde e társadalmi kötelességünk teljesitése közben arra a meggyő .
zodes.re Jutunk, hogy a társadalom feladatai oly kiterjedtek, oly különfélék 
.a~n~1 esz.me vár. me~valósitásra, annyi kérdés megoldásra, annyi mulasztá~ 
potlas~~ es annyi baJ orvoslásra és e mellett az eszmék, kérdések, bajok 
·oly erovel n~omu.~~ak előté~be .s hívják fel sürgős tevékenységre a társa
dalom alkot? ~ro1t, hogy onkent . felme1·ül az a kérdés, melyik módon 
le,het.ne e .~e.~deseket gyorsabban es helyesebben megoldani s melyek a 
kerdesek kozul a fontosabbak és sürgősebbek? Egy szóval melyik és milyen 
~e?yen az a mun~aprogra~m. a mely a teendők útvesztőjében a helyes 
iranyt megmutatna? s VaJJOn egyáltalában van-e szükség egy ilyen pro
.grammra? 
. . . Ne várják„ tőlem, hogy én bárcsak a társadalom egy kis részének 
izlesevel egyezo programmot is adjak. Megkisérelték ezt már nálamnál 
~okkal ki:'álóbb. és h~~atott.ab~ egyéne~. Évek óta fo~yik az igen érdekes 
-e~. ~~n~lsagos d_1scuss10 e kei·des felett h1rlapokban, röpiratokban és a külön
~ozo tarsadalm1 egyesületekben. 

. Ismerünk részletesen ~s a leg~agyobb pedanteriával kidolgozott pro· 
g1a~m.ok~t, a ~elyek a ta:sadal.m1 feladatokat közjogi, közoktatásügyi, 
magan1og1, _maJd gyermekvedelm1, nő· és munkásvédelmi, majd ipari, 
~e~~~ked~!mt csoportokba fog~alva évtizedekre menően időrendszerint meg
Jeloh~: sot e csoporto~ keret~ben az egyes teendőket is kategorikusan fel
soroljak, meghatarozzak a modot és a sorrendet, a mely szerint e felada
tok megoldandók. 

De bárr1:1.i~ő leg!en i.s ~ p~ogramm, tökéletesnek, kivihetőnek egyik 
sem mondhato, ilyet osszeallitam nem sikerült és nem is fog sikerülni 
soha, mert az eszmék örökös forrongásban vannak, az evolutio új és új 
f~ladatokat hoz elénk, az egyéni és tömegfelfogás örökké változik és sen
k.1sem mondhatja mathematikai pontossággal meg azt, mi lesz a jövő év
t1zed,ben a társadalom legfőbb és legsürgősebb teendője? Ha vannak is 
a, ta:sadalor;ntudomán~nak álta!ános . t?rvényei, mint az annak alapját 
kep~z~ terme~~ettudomany1:1ak, .mncs kizarva soha, hogy e törvények egyik
mas1ka~. e~y UJabban r;negal!~p1t_ott s helyesebbnek bizonyult törvény meg 
ne~ ?o.nti.. A tudo.many ~J v1;_má~_yai. megváltoztatják, átformálják az 
egye~1 es tarsadalm1 felfogast, UJ szuksegleteket teremtenek és új társa
dalmi problemákat nyujtanak. 

, A. Társadalomtud~mányi Társaság a közelmultban· foglalkozott azzal 
a ke~dess~l, hogy me~y1k volna a .tá.rsadalmi fejlődés helyes iránya, vagyis 
mely1~ modszer szermt volna k1vanatos a társadalmi problemákat meg
oldam? Tapasztalhattuk a lefolytatott, kiválóan tanulságos eszmecseréből 
hogy a modern sociologia legkiválóbb egyénei között is mily éles a~ 
ellentét abban a kérdésben, vajjon a «liberalismus1) az «anarchismusl) a 
<1 soc~~lismus1) avagy a <•conservativismus1>, a <<keresztény socialismus" el~ei 
alapJan vol~a-.e helyes a társadalmi tevékenység irányát megjelölni? 

Nem 1s jutottak egyértelmű megállapodásra, a minthogy erre nem is 
gondoltak, hanem csupán arra, hogy a jelenleo-i társadalmi fejlődés ural
kodó és a jövő kialakulását megszabó erőit és 

0

szempontjait megismerve, a 
tudományos kutatást e téren megkönnyítsék. 

.. .. l!gya~ily kivá.lóan t~nulságos az a vita is, a mely hirlapokban és 
kulonfele tarsadalm1 egyesuletekben a körül folyik, hogy melyek a fontosabb 
és sürgősebb társadalmi feladatok? • 
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Vannak, és pedig kiváló sociologusok, a kik az emberi jogok kiter~ 
jesztését, különösen a választói jog kifejle?z~é.sé:, tartjá~ .~eg~lső társad.al~1 
feladatnak holott mások ennek megvalositasat a kesobb1 kornak ohaJ
tanák fen~tartani, mert szerintük a talaj erre még előkészítve nincs és az 
általános választói jog azonnali megvalósítása a nemzeti jólétnek nem elő
mozdítására, hanem hátrányára lenne. 

Vannak, a kik hazánk politikai és gazdasági önállóságát ~artják leg
első és minden más társadalmi kérdést domináló feladatnak, viszont nem 
lehet jogosulatlannak mondani azt a felfog~st sem, a ~el~ szá~.olva „a 
helyzettel, a könnyen el nem háritható akadalyokka:, e . ketsegtel~n~l . elso.
rendü kérdést lassan, az adott viszonyok figyelembe vetelevel, az elof~ltetel~k 
meateremtésével óhajtja megoldani, abban a hitben, hogy ez eszmek rad.i
calfs megvalósitása nem nemzeti jólétet, de súlyos csapást vonhatna maga 
~~ . 

Egy tiszteletreméltó tábora a társa~alom nagyj~.inak „ az mgy~nes 
kötelező állami népoktatást véli a magyar tarsadalom elsorendu feladatanak 
és a többi társadalmi kérdések alapföltételének, azt állitván, hogy az 
«analfabéták» nagy számában van a társad~lom gyöker~s baja ~s ~zt, hogy 
a felekezeti nevelésben rejlik a magyar tarsadalom sz ett~gol~saganak. ~ka'. 
viszont mások közöttük hazánknak két kimagasló alakja es a pol_1tika1 
téren ellenfelek, gróf Tisza és gróf Apponyi, a népok.ta~ás ál:amos1t.ás~t 
első feladatnak nem tekintik, azt állítván, hogy ezzel a hit es t~das forra~~~t 
egymástól elszakitani ó~ajtj .ák, holott csak .a kett~n.ek igazi h3:rmomaja 
vezethet a boldogság ut1an es azt, l..iogy az allamos1tas a nemzeti kultura 
ki vánatos egységének nem előföltétele. . . „ „ . . 

Van olyan nézet is , a mely a nemzeti vag}'.'o~osod~s elofolt.~te:e~nek 
meateremtését, a progressiv adó be}:i.ozatalát, a hitb1zomanyok eltorleset, a 
lét~inimum megálbpitását tartja a legsürgősebb feladatnak. . . 

Nagy, sőt talán legtekintélyesebb tábora a társadalom . ta~ja1~ak a 
gyermekkérdést és a munkáskérdést és az e körökbe tarto.zó 1.nte~menye_k 
létesitését véli a legégetőbb feladatnak és tényl~g ma e ket kerdes domi-
nálja, úgyszólván absorbeálja a társadalom erőit. „ . 

Egy része a társadalomnak és hangsú.~yoz~m, nemcsak a gyonged 
nemhez tartozók, a mőkérdés 1) megoldását surget1k. . . . .. „ 

Egyesek, bizonyára sokan a congressus ~gei;i tisztelt_ tuma1 kozul, a 
közegészségügyi intézményeket tartják első:·endu. t~rsadalm1 fe~adatnak : 

A moralisták a vallás-erkölcsi élet fe1leszteseben, a termeszetbuvarok 
a természettudományok intensivebb művelésében és tanításában vélik a 
társadalmi fejlődés alapját feltalálni. 

« Quot capita tot sensus. 1> 

Alig van a társadalom bajai iránt érdeklődők kö~ül cs~k. eg~ is, a ki 
az ezernyi feladatok közül ezt vagy amazt ne tartana a mas1knal fonto-
sabbnak és sürgősebbnek. . , . . „ 

Nem tartozik e bevezető beszéd keretébe e felfogasok bualata, ~ot 
behatóbb ismertetése sem. Annyi bizonyos, hogy időnként hol az egJ:1k, 
hol a másik irány nyomul előtérbe, a mint az idő, a korszellem az egyik-
n ek vagy másiknak kedvez. . . . 

Helyesen van ez így. Az i~?' „eszme.i ?arcz ~.an .h1vatv'.1 . meg~rlelm a 
felmerülő eszméket, a melyek kozul az idő, a szukseglet k1valasztJa, meg
mutatja a módot és a sorrendet azok megvalósítására . 

....... „„„„„„ __________________________________________________________________ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ne. törekedjünk hát soha évtizedek.re terjedő programm összeállitásán, 
hanem foglalkozzunk e kérdésekkel legjobb tudásunk és lelkiismeretünk 
szerint s törekedjék mindenikünk kivenni a részét ebből a nemes és hasznos 
eszmei harczból. 

Ne értsenek féire, nem a teljes rendszertelenséaet óhajtom én hiszen , 
~inden fejlődé~i folyamat s igy a társadalom fejlődése, illetve feÜesztése 
is, kell h~gy bi~onyo~ rendszer szerint történjék, kell hogy mielőtt bizonyos 
reformot eletbeleptetm akarunk, annak elöföltételeit megteremtsük, hanem 
azt perhorreskálom, hogy e fejlesztés bizonyos szorosan meghatározott 
módszerben és évekre előirott sorrend szerint történjék. 
. ~ ekem teh~t, megvallom, nincs .· is ilyen programmom, de azt vélem, 
Jo?b ,is, hogy nmcs: ~em akarom a- «ridicu.lus mus» nem épen hízelgő 
cz1met a magam szamara lefoglalni. . 

Engedjék meg azonban, hogy jelezzem egy pár szóval álláspontomat 
a társadalom feladatai megoldásának irányára nézve. · 

. Bármilyen legyen is a megvalósitás módja és sorrendje, szerintem, 
a mi szempontunkból legfontosabb az, hogy munkánk egységes és nemzeti 
legyen: vagyis ös_sze~ társadalmi fevékenységünkben igyekezzünk egyrészt 
~z erokct egyesiteni, · másr·észt . a domináló szerepet a nemzeti érzésnek 
Juttatni. 

, Ha felv~,te~ . első sorb~n azt ·a kérdést, vajjon egységes-e a magyar 
tarsadalom mukodese? azt hiszem, arra bátran nemmel felelhetek. 

Alig van társadalmi actio, a hol együtt látnánk a magyar társadalmat. 
A g!ermekvédelem ügye, még egy vidéki városban is iöbb egyesület között 
oszhk meg; van gyermekbarát, gyermekliga, gyermekvédő, gyermekápoló, 
gyermekfelruházó egyesület, van Erzsébet, Martha otthon, napközi, züllött, 
nyomorék gyermekek otthona és mindenik küzd, hogy a magára vállalt 
feladatoknak úgy a hogy megfelelhessen. Mindenik a társadalom ugyan
azon egyéneit zaklatja, azokat, a kiknek van érzékük s szivük e mellett 
módjuk is ez emberbaráti intézményeket támogatni. ' 

, Igy vaD: ez minden terén a társadalmi kérdéseknek, így a munkás-
vedelem, az iparpártolás, a népnevelés terén is. 

Eg!esületet egyesületre alakítunk nagy buzgalommal és még ·nagyobb
lelkesedessel és legtöbbje ez egyesületeknek alig jut tovább az alakuló köz
gyűlésnél, sok alig hogy felébredt, már is elalszik s ha él is egyideig, abban 
e~y. v~~! k~t ember dolgozik csupán, a többi megelégszik azzal, hogy tag
sagi di.i at kifizette. 

Valóságos egyesületi láz vesz erőt az embereken s ez a láz vissza 
hat a társadalomnak különben idealis elméire és megnyilvánul abban a. 
~artózkodó, sőt idegenkedő magatartásban, a melyet a taggyüjtés alkalmával 
immár általában tapasztalunk. Nem is csoda, hiszen ma az, a ki nem tud 
elzárkó~ni a közjólét előmozdítására czélzó intézményektől, egy ilyen város
ban, mmt Pozsony, 15- 20 egyesületnek kell hogy tagja legyen. 

Nem jól van ez így. Egyesiteni kell az erőket; egyesíteni a tőkét. 
E separatio az erők szétforgácsolására vezet, mig az egyesités az erők 
fokozását eredményezi. · 

Egy nagyobb tökével és a társadalom legkiválóbb erőivel rendelkező 
egyesület bizonyára többet érne, mint tiz gyenge. 

. ~em állitom én, hogy a munkamegosztásnak a társadalmi téren 
nmcs Jogosultsága, sőt ellenkezőleg, legyen ennek a hatalmas egyesületnek 
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annyi szakosztálya, a mennyire épen sz~ksé~ van;. de legyen e~ység~,s .a 
vezetés, egységes a töke, egységes a tagsag .es forditsa ez egy_e~,ul,et toke
jének, munkásságának javarészét arra az actióra, a ~elyet.~ ~~Jlodes folya-
mata, a társadalom felfogása a legsürgősebb feladatkent k1Jelol. _ 

Még nagyobb és következményeiben so~kal sul!osabb az .a .seperat1v 
törekvés, a melyet egyugyanazon társa~al,m1 problema felvetesen~l, pro
pagálásánál a társada~om egy.es tag~zat,ai~al tapa~ztalh~t~~k. Ez .mar nem 
is separatio, hanem d1sturbat10.<c Szethuzas» a szo -yalod1 e.rtelme~e~. 

Ez a mi legnagyobb betegségünk, a melyet mmden teren sa3nalattal 
kell tapasztalnunk. 

Nagy igazság van abban a szálló igében, hogy, «_~ohasem boldog a 
magyar» ; soha, mert a legüdvösebb kérdés~en s~m ertunk ~gy~~· , 

Mi ennek az oka, nehéz megmondam. VaJJO~ nemzeti saJatossag-~ ~ 
vajjon az egyoldalu nevelés következménye-e„ vaJJ,on egyesek sz~repl~si 
vágya, materialistikus felfogása-e? nem tudok ra hataroz?ttan ~elelm. Mn_i
denesetre ha nem is eredő oka, de tényezője a nemzeti egyseges neveles 
hiánya, ~ mai nevelési rendszernek az a. na~y hibája, h_?gy a gyer.me,k 
zsenge lelkébe csepegteti mindazt, a m1 el~alaszt bennu~ke~ egymastol 
és meggyőződéssé érleli benne a bizalmatlansagot, az a.rryagiassagot, szere-
tetlenséget, a felekezeti, nyelvi és az osztálykülönbséget. . , 

Azok a kik a társadalmi téren működnek, lépten-nyomon tapasztaljak 
' ezt a !Jajt. . , , , , . , „ , 

Ugyszólván minden társadalmi kerdes propagalasanal eloterbe tolul 
a nemzetiségi, politikai, felekezeti, osztályfelfogás. .. , . 

Ha gyermekvédelmi intézményről van szó, azonnal felmerul a. kerd~s, 
vajjon milyen vallásu a védelemre szoruló gyermek? Ha a ~a.gyar iparpar
tolás eszméjét vetjük fel, szembe találjuk magunkat a nemzetisegek_ .csop~r~
jával. Ha az emberi jogok érvényesítésére törekszünk, azt kutatJak, kitol 
ered ez a mozgalom. Ha munkásjóléti intézmén~eket akarun~, az l~sz 
döntő az egyesek hozzájárulására, vajjon nemzetközi vagy kereszteny socm-
lista-e a munkás? „ , 

Ha a szabad tanítást propagáljuk, azt vetik ellene, hogy a muveltseg 
terjesztésével lazul az erkölcs. . . , , 

Egyszóval nálunk úgy szólván minden társadal.m1 act10nal s~embe 
kerül a magyar a tót, oláh vagy szerbbel, a katbohku~ ~ protestanssal, 
ezek a zsidóval, a munkás a tökéssel, a keresztény so?iahsta a nemzet
közivel, a nem szabadkömíves a szabadkömívessel, az ipa~os a k~_reske
dővel, a hivatalnok a polgárral, az aristokrata a d~mokrataval, a kozpont 
a vidékkel, sőt e csoportok körén belül egymással is. .. „ 

E társadalmi körök a leggyakoribb esetben nemcsak hogy ~em toro~!1~k 
egymással, sőt egymás ellen küzdő ellenfelekké , le~znek, kiket .a kozos 
munka nem egyesit, a közjóra irányuló egységes erzes. nem le~kesit. , 

Pedig igaz az, mit Tisza István, mint a,dunántul.1 ref~r~a-~us eg,yh~z 
fögondnoka Pápán ez évi április 30-án megtartott beiktata.s1 unne~elyen 
mondott, hogy «csak úgy valósulhat meg az egy ak?l es egy pa~ztor 
eszméje a maga 1·dealis jelentőségében és úgy fejthe.t ki a mag1ar tarsa
clalom a közerkölcsre és közjólétre üdvös tevékenyseget, ha egy_1k felekezet 
testvérét látja a másikban, ha munkatársaknak, baj~ársa~.nak ér~z~_ük ~a
gunkat ugyanazon nagy és szent ügy szolgálatában es eromket kozos hiva
tásunk lehetőleg tökéletes betöltésére fordítjuk». 
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Ez az igazság nemcsak a felekezeti, de minden fajú antagonismusra 
érvényes, mert egy pár kis egyletecske, egy pár idealis ember felhevülése 
nem képes a tömegnyomort enyhiteni, a társadalom ezernyi bajait orvo
solni, a közjólétet megteremteni, különösen nem, ha szembe találja magat 
egy ellenséges táborral. 

Nem állitom, hogy ez ellentétek kiegyenlitése teljesen sikerül. hogy 
az erők egyesítésére minden társadalmi kérdés megoldásánál szükség van, 
de vallom, hogy ezekre mint társadalmi ideálokra törekedni kell és töreked
hetünk is a siker kilátásával, - s ha nem törekszünk, működésünk, küz
delmünk eredménye kétségbeejtően csekély marad. 

Nem is lesz nehéz az erők egyesitése, az ellentétek kiegyenlítése, ha 
társadalmi működésünk második, szerintem legfőbb postulatumát megvaló
sitjuk, ha arra törekszünk, hogy összes társadalmi tevékenységünket' az 
egységes nemzeti érzés dominálja. 

Teljesen egyetértek e tekintetben Gaál Jenő műegyetemi tanárral, 
a ki a Magyar Társadalmi Egyesület ez idei megnyitó ülésén tartott beszé
dében hangsúlyozta, hogy a társadalmat ((a magyar viszonyok alapján, 
ci világos magyar ész, józan felfogás és hamisitatlan, őszinte, önzetlen 
magyar nemzeti érzés érvényesilésének terévé kell tennünk». 

Meg vagyok lelkemből győződve arról, hogy bár a társadalmi kérdések 
helyes megoldásának alapját a nemzetközinek tekinthető tudomány, külö
nösen az organikus fejlődés törvényeit ösmertető természettudomány képezi, 
mégis, minthogy a magyar társadalomnak első sorban az a hivatása, hogy 
a nemzeti jólétet mozditsa elő, hogy édes magyar hazánkban lakó testvé
reinken segitsen : az lehet és kell is, hogy az legyen társadalmi munkás
ságunk helyes iránya, hogy tetteinket, gondolatainkat az egységes magyar 
haza szeretetében összeforrott nemzeti érzés hassa át s hogy fejleszsze a 
haza minden polgárának szivében a haza és polgártárs iránti szeretetet, 
erősítse, hitté fejleszsze azt a tudatot, hogy <1a nagyvilágon e kivül nincsen 
számodra helyi>. Nincs, hol egyéni jogainkat jobban és mindnyájunk 
közös javára érvényesithetnők, hol jobban boldogulhatnánk. Minden erőnket 
arra kell, hogy irányítsuk, hogy a nemzeti összetartozás gátjait leromboljuk. 

Társadalmunk fejlesztésének főirányelve az ez eszme által áthatolt 
nemzeti egységesités legyen, hogy a magyar haza iránti szeretet melegében 
olvadjon el minden salak, melyet az egyesek szívébe a cosmopolitismus, 
az elfogultság, a kapzsiság, a helytelen nevelés lerakott s olvadjon össze 
egy nemes szilárd érczczé a haza lakóinak a kfo~jóra irányuló akarata. 

A magyar nemzeti érzéstől áthatott <1vfribus unitis1> legyen társadalmi 
munkásságunkban jelszavunk. 

Az én hitem az, hogy ha a nemzeti alapokra fektetett egységes 
magyar társadalmat megteremtettük, akkor azután mindegy, akármelyik 
módon akármelyik sorrend szerint dolgozunk, bizonyára több és kedvezőbb 
eredménynyel oldjuk meg a reánk váró nagy feladatokat, mint a mai 
beteges, széthúzó szervezet mellett. Mert a közjólét az egyeni jóléten alapul; 
az egyéni pedig a legteljesebb megelégedést, a lelki és testi szabadságot, 
emberi jogainak legidealisabb érvényesülését csakis egy békés, egységes, 
nemzeti szellemtől áthatott állami élet ke1·etén belül érheti el. 
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Ebből a boldogi tó munkából vegye ki a maga ré~z~\ ~indd~n 1 jó 
hazafi s idealisangondolkozó ember, akko~ nen:i les~ ~kun e e e m e~~ 
nagyobb magyarunk ama közismert szavamak igazsagaban, hog~t ((Magya1 

0 , h m lesz)) Ettől a reménytől áthatva ny1 om meg ~ 
~~~;r n~~o~~~'és ~~~més;etvi~sgálók XXXIV-ik vándorgyűlése társadalmi 

szakosztályának ülését. 

2. 

POZSONY MŰEMLÉKEIRŐL. 
- KIVONAT. -

Dr. F. SzÁNTÓ KÁROLY. 

Pozsony fontossága, gazdagsága és nyugati fekvé~o mind hozzájárul· 
tak, hogy hazánkban egyetlen város sem vetekedhetik vele műemlékek 
tekintetében. ' k h · b ' l f"k Román emlékei a várból némi részletek, a sze ,esegy, az o a, o apu, 
a Szt. Háromságot ábrázoló timpanon a Szt .. Ann~-~apo~naban, a K~ptalan
utczában az ú. n. Kisprépostsági udvar, a varoshazan latható nehany osz· 

lopfő és szoborfej. . 1 · k 
Gót emlékek a székesegyház, a Feren~zre?diek temp o~a~a sze?-

t ·1 Szt János-kápolnája és tornya. A Klansszak tornya, a va1 d1szkapuJa, 
e ye, . , k . ' k ra 

a Katalin-kápolna a városház es apuJa es apua J · . . „ 
A renaissan~e emlékei a várpalota főbejárata, a dóm deli elocsarnoka, 

a Főtér diszkútja, a primási palota. . , Al . 
A barokk műemlékei közül legnevezetesebb a szekese~yhaz am1zs-

nás Szt. János-kápolnája, az Erzsébet apáczák temploma es sok barokk 

palota és bejárat. · 1 'k d · 
A szobrok közt a dóm szentség~áza, , Schomberg _sireI? e e, , ~ o~ 

· ·remlékei Drugeth nádor siremleke a Ferenczieknel. A va10shaz 
renaissance s1 . S t M, t b é Eszterházy 
Wladislaus és Szüz-Mária szobra. A dom z . ar on szo ra s . 
Imre primásé az Alamizsnás kápolnában. . . , . 

Festménye/e a dómon, a városházánál, a pnmas-palotan, a Klansz-

száknál és Mihály-tornyon. 
Erősségek közt a vár, Mihály-torony, körfalak és árkok. 

3. 

AZ AMERIKAI KIVÁNDORLÁSRÓL. 

- KIVONAT. -

Dr. TóNELLI SÁNDOR. 

Az amerikai kivándorlás az utolsó harmincz esztendő alatt óriási 
mértékben megnövekedett és ~ár évi ké,ts~ázeze.r ~élekre .r~g. Ennek. az 
óriási kivándorlásnak okai részmt gazdasagiak, reszmt morahsak. Amerika 
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g~zdasági. viszonyai sokkal kedvezőbbek, mint a mieink, mert ott a modern 
~a:sadalm1 ~e~.endezkedés vol~aképen a tár~adalom megalakulásával egy 
1doben kezdodott ... ~.aro:arors~ag ~ost megy at azon a gazdasági átalakulá
s?n, a mely a kulfold~n mar vegbement, következésképen a megélhetési 
viszonyok n.~heze~~~k .es a munkás, . oda vándorol ki, a hol megélhetésére 
a legk~~vezobb ~lofolt?teleket remeh megtalálni. Előadó számszerű össze
haso.n~1tasok~al igaz.olJa ennek a tételnek igazságát, de kiterjeszkedik a 
mor~hs mot~v~mra i.s' els9sorban a meggazdagodási vágyra, a mely kiván
dor~as.b~ haJ~Ja a nepet. Epen e körülmények azonban, a melyek a gaz
dasag1 Jelensegekkel szoros összefüggésben vannak lehetetlenné teszik a 
kivándorlásnak policziális intézkedésekkel való meiakadályozását. A kiván
~orlást csak . ~azdas~gi átal~ku,lás akaszthatja meg teljesen; addig az 
all~~nak. a k1vandorlas ellenorzese a feladata. Addig csak korlátokat lehet 
felalhtam, de megakasztani ezt a társadalmi és gazdasági folyamatot 
nem lehet. 

4. 

NEMZETI G YERMEKMENTÉS. 

- KIVONAT. -

Dr. SzrLÁDY Zot.TÁN. 

. A ~özjótékonyság legegyszerűbb alakjában, első megjelenésében az 
e~h1k~ kerde~e _; a kere~.zty?~ , önfelá~dozó szellem szülötte, a mely a gyön
gek tamogatasaban erkolcs1 JOt, lelki örömöt keres. A Nitzsche·féle filozófia 
keserű mosolya hiábavalónak bélyegzi ezt a szellemet mert a kiket a 
t~~~észet kiválogató ~at!!-lma a pusztulásnak szánt, a;okat emberi eről
k~des m.eg ne~ menti. Es m~g sem tudunk megválni ettől az eszmétől, 
sot a mit azelott csak az egyen cselekedett, azt cselekszi ma a köz érdeké
ben maga az ál~aU: is é~ a társadalomnak számtalan testülete, intézménye. 

. ~u~nun~ es ~r~znunk kell ma már, hogy a közjótékonyság nemcsak 
eth1~~1 es soc10logia1, hanem politikai és nemzeti kérdés. Köztudattá kell 
tennun~, h~gy a ne~zetnek emberanyagot kell gyüjteni, hogy a munka 
fegyverevel is megállJa helyét korunk örök háborujában. S épen az ember
an!~~ , megme~té~~ az, a. mit az ö_n~ud~t?san vezetett közjótékonyságnak 
czelJava kell tuznunk. Czeltudatos uany1tas nélkül az áldozatkészség milliói 
csak tengerbe vetett kincsek lesznek. 

, A jótéko~yság munkája inkább divat volt eddig. Czéljait épen úgy 
c~erelgett~, . mmt a divat a .szépről alkotott fogalmakat. Régebben árva
hazakat ep1tettek. Azután divatba jött a tüdővészesek mentése a szana
tól'iumok épitése. Némelyek téli melegedőt, vagy népkonyhát' állítanak. 
Egy~zer a ~eteg gyer:r:nekek nyaraltatása, máskor az ingyen tej és kenyér 
o~ztas~. ~. divat .. Leg,úJ.abban, a gye_rmekvédő liga mozgalma vezet. A régeb
biek kozul egy1k-mas1k talan mar feledésbe is ment. Ezerfelől hallik a 
~e.gélykiáltás .~s a társadalom szinte lázas kapkodással keresi a helyes 
iranyt. De VaJJOn megtalálta-e már? 

Ugyan hány ember tud számot adni szétosztott :filléreinek sorsáról? 
Láttuk-e fáradozásunk ern~ményét? A szegény, a kit megajándékoztunk, 

287 

talán jómódu csaló. A beteg, a kit istápoltunk, menthetetlen volt. A nyo
morék a mi alamizsnánkat talán részegeskedésre fecsérelte. Hány van 
közöttünk, a ki csak egyetlen egy embert is egészen megmentett a nem
zetnek? 

A sociológia régesrég örök törvénybe foglalta azt az ~gazsága~, a 
melyet a költő a sok eszkimó és a kevés fóka képében álhtott elenk. 
A jótékonyak áldozata sem lesz elég soha és ezért kegyetleneknek kell len
nünk a megmenthetetlenekkel szemben, hogy irgalmasak lehes~üi;ik az~k 
iránt, a kiket megmenteni nemzeti kötelesség. Követnünk kell a k1valogatas 
természeti törvényét. 

Kétségtelen dolog tehát, hogy első sorban a g~?r~ekanyag megn;ien
tésére kell fordítani a köz figyelmét . .J!.is ebben az UJ liga, a lelenczhazak 
szervezése és az állam közreműködése úgy látszik meg is találták immár 
a helyes irányt. Csupán az erők összetartása és a munka helyes kivitele 
az a mi fölött elmélkednünk kell. 

' Ha már czélunkat kitűztük, kapcsolatba kell vonni minden humánus 
intézményünket a főczél, a gyermekmentés érdekéb~1:: -!:- ~i pe~i~ a ki~i
ielt illeti, ebben úgy hiszem bővitenünk kell a k~t':zott J elszo ertelmet. 
Nemcsak gyermek-védelem kell nekünk, hanem faJVedelem a megmentett 
.gyermek. anyagnak nemzeti czélokra való nevelésével. Czéltudatos nevelés 
nélkül maga a gyermekvédelem erőtelen esz~öz.. , 

Neveljünk magyarokat azok helyett, a kik k1vandorolt.~.k, azok helyett, 
a kiket halálos ellenségünk, a tüdővész ragad el ; de neve.lJunk magy~ro~a~ 
-0tt is a hol az elveszett gyermek-anyag ma a nemzetisegek karma: koze 
kerül' és neveljünk magyar gyermeket arra, a mi legszükségesebb, iparra, 
mert munkás nélkül sohasem lehet magyar ipar ! 

A kivandorlás a tüdővé i:;z a nemzetiségek és az ipar hiánya, legfőbb 
bajaink. És ime mi'ndenik elle~ legerősebb fegyverünk a; helyesen ~rány~t~tt 
jótékonyság, a nemzeti gyermekmentés. A_ lázat n;ia ~ar nem n;imt kulon 
betegséget gyógyitják, hanem belső o~a~~ keres.1k es , az?k.at . igyekeznek 
leküzdeni. A sociologia elhozza azt az idot, a mikor latm fog,Juk, hogy a 
ki,·ándorlás ellen a leggyengébb orvosság, ha azt közvetetlenül ~e~a:kasz~
juk. A tüdővész ellen sem elegendő, ha , cs~k ~ bet~geket . gyogyi~JU~ es 
nem törekszünk az egészsége:lekben ellenallo kepesseget feJl.esztem ~s a 

. bajt megelőzni. A nemzetiségekkel szemben harso~nak a hirlapok„ es a 
szájhősök, mint mikor dobbal menn.ek verebet f?gm. ,A megnyerheto . ele
meket senki sem próbálja megnyerm; a hol pe~1~ e7ely k?ll, ott m~g~_ele
nik a tehetetlenség. Békés, nem lármás és meg1s mtenz1vus eszkozokre 
nem gondolunk. Az ipar se virágozhat fel, ha. iskolá.~n~ nem. tere~ik gyako,r
latibb irányba a klasszikusokkal agyonboldog1tott kozeposztalyt es ha a nep 
között nem nevelünk számára munkáskezet. 

Mindezekben pedig ne keressünk pesszimisztikus torzitást. A valótla~ 
kép az, a mit. a .szinn:agyar ~idékek j_ó~,ét: alkot képzeletében .. A~ al~öl,d1 
magyarság ereJe tudataban mit sem torod1k azzal, hog:y ott ~ Kira~yhagon 
túl egy-egy kis faluban elnémulnak a hara,n~~k. Nem is tud]~· talan ne~ 
is hiszi, hogy Erdélyben a magyar hegen;iomat komoly ~e,~z~ly fenyegeti. 
A statisztika is ellenünk szól, mert a varosok gyors feJlodese a magyar 
.elem általános gyarapodásának a látszatát ébreszti. De annál ~agyobb a 
veszteség a falvakon. Egy gazdag egyesület ezreket költ az erdélyi magyar
ság közművelődéseért. Szép, de mit ér a műveltség a halál ellen? 
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Amerika pezs.gö szelleme városokat teremt a pusztában. Mit teremt a 
m~gyar szelle~? Ures és drága palotákat és Kossuth szobrot százával, 
mii;~ ~z a s~egeny . a~.szo~y, a kinek nem jut talán egy b~tevö falatra, de 
oltaikepe elo~t &z. ego mecs ola.1a n~m fogyhat ki soha. Ebredjen fel hát 
a multa~ rajongo kult?s~a _s .neveljen embert, iparost, épitsen telepet, 
falut, varost a nagy Rakoczi es Kossuth emlékének! Az legyen a monu
mentum rnre perennius ! 

. A közjótékonyságnak minden erejét egyesitsük nemzetiségi vidé
kemkre ! 

A n~~~e.tiségi vá~megyék?en ne engedjünk meg olyan gyűjtést, a mely 
nem helyi jOtekony czelt szolgai! 

.~z .~lföld . gazdag városai alakítsanak védő egyleteket a nemzetiségek
kel kuzdo testverek gyermekeinek felnevelésüe ! 

A kormány pedig szervezzen lelenczházakat elsősorban a veszélyez
t~~e-~t p_onto~o~. Gyüjtesse össze az elhagyott apróságokat nemzetiségi 
k?lonb~eg nelkul és a felnevelt csemetékböl telepitsen a terméketlen idegen-
ajkú vidékekre erős magyar ipartelepeket! ' 

A nőtlenek és gyermektelenek rójják le áldozatukat a haza iránt 1 

. A v~déki jót~kony egyletek kezdjék meg a gyermekek telepitését jó
0

ra
valo szegeny csaladoknál ! 

. Induljunk segitségére a népnek! Ne zárkózzunk el tőle! Értsük meg 
szavat, panaszát ! 

Ilyennek remélem a jövőt. 
A magyarok istene adja, hogy így legyen! 

5. 

A SIKETNÉMASÁG OKAI. HOGYAN KÜZDJÜNK EZEN 

OKOK ELLEN? 

- KIVONAT. -

Dr. BIHARI KÁROLY. 

. A némaság oka vagy a hallás szervében, vagy a beszéd agybeli cent
rumaban, vagy a beszéd szervében található fel. 

A fül hibája miatti némát nevezzük siketnémának. 
. A siketnémáknak körülbelül 40 % -a embryó korában szerzi a siket-

se~e~. ?~ok : &z apa,. vagy, ~z any?', . vagy mindkettő gyenge testalkata, 
sk1ot.?l.?zlSr,a való, hajland?saga! ~zifihse, gyengült nemzőképessége, vagy 
korkul?nbsege, verrokonsaga, 1Szakossága; az anyának a terhesség idej én 
való hián_yos táplálkozása, megerőltetése, erős izgalma, betegsége. 

A siketnémáknak többi 50% -a az élet első öt évében veszti el hallá
s~t. <?~ok: tifusz ~25:8 % ), agyl~b (23·9 % ), vörheny, görcsök, füllob, láz, 
dtftentisz, kanyaro, otvar, szamarhurut, orbáncz hűlés skrofnla rachitisz 
a fül külső sérülése esés, ütés, stb. folytán. ' ' ' ' 

. Ezen okok megszüntetésére egyéni, társadalmi és állami prreventiv 
tevekenység és ennek valósítása czéljából megfelelő közvélemény teremtése 
volna kivánatos. 

6. 

A MUNKAERŐNEK, MINT NEMZETI VAGYONNAK 

VÉDELMÉRŐL. 

- KIVONAT. -

Dr. CSEREI ZSIGMOND. 
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Előadó kiindul a modern társadalmi berendezkedés kialakulásából, 
vázolja a nagytőke uralmának, a kapitalizmusnak megalakulását. A kapita
lizmus a maga részéről mezőgazdaságban, iparban, kereskedelemben, köz
lekedésben egyaránt számos olyan kereseti ágat honositott meg, a mely a 
töke felett nem rendelkező munkást erkölcsileg és anyagilag egyru:ánt 
depraválja. A megbecstelenitőnek tartott foglalkozások ma a rabszolgákról 
áttolódtak a munkásokra, a kik alacsony keresetük mellett sem a maguk, 
sem utódaik egészségét nem óvhatják. Iszákosság, tuberkulozis, szi:filis 
egyaránt pusztit és mindezek a bajok a töke bűne folytán a második 
generáczióban még erősebben lesznek érezhetők. Statisztikai adatokkal bizo
nyítja, hogy a kapitalisztikus rendszer kifejlődése óta a termelés ötszörö · 
sére, az ember munkaképessége ellenben csupán kétszeresére emelkedett. 
Ha ez így megy tovább, krizisnek kell bekövetkezni, a melyet elkerülni 
nem lehet. Épen azért az államnak kötelessége, hogy a tőke túlkapásait 
korlátozza és a munkát, mint a tulajdonk épeni nemzeti vagyont meg-
védelmezze. 

7. 

MAGYAR ERŐ A FELTALÁLÁSBAN. 

- KIVONAT. -

Dr. HANKÓ VILMOS • 

Gyakran halljuk, hogy a magyar genmsz meddő, hogy a magyar föl
dön a magyar erő jussán mind ez ideig semmi sem történt az emberiség 
haladásának az érdekében. Előadó példákkal bizonyítja, hogy akármelyik 
mezőjét tekintsük a tudománynak, az azt munkáló tudósok között mindig 
találunk magyar embert, ezek között nem I"itkán olyat, a kiről elmond
hatjuk, hogy a tudomány azon a csapáson jár, a melyet ő tört. Alapos 
szemlét tartva a tudományok hivatott munkásai, az orvoslás vivmányai, a 
modern technikának ezer és ezernyi alkotása felett, mir~denütt ott találjuk 
a magyal" embert, a magyar ember kezét és szellemét. Allitásának igazolá
sál"a megemlékezik a két Bólyai, Lénárd, Irinyi, Semmelveisz, Preysz Mór, 
Segner, Nemetz, Langereiter, Hell Miksa. Born, Czermák, Gruby, Debre
czeni, Petzval József, Jedlik, Grossmann, Fodor József, Than, stb. műkö
déséről. A tudós világ többnyire névszerint ismeri ezeket a munkásokat, 
kik a kultura mezején az egész emberiségre kiható munkát végeztek; csak 
épen azt nem tudja, hogy az a munkás, a ki munkájába beleadta agyának, 
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!al~nt~f án~~ ~1:~j-~t, magyar ember. Innen van az hogy az emberiség 
u. ur~ is lStonaJaban a magyar ~lkotó géniusz mdnkájáról olyan kevés 

szo esik. 

8. 

ADATOK KÖZÉPISKOLAI _TAN_ULÓINK ÉLETMÓDJA ÉS AZ 

IDEGESSÉG KÉRDÉSÉHEZ. 

- KIVONAT. -

Dr. BEXHEFT ÁRMIN. 

k„ „ttAz id~gess?g eg~re általánosabban észlelhető a középiskolai tanulók 
, . oz.o s s~mte ~11-~n-~o panasz tárgya. Annyi tény, ho vérsze én sé et 
·~S id:1~~se~et kulonosen a felsőbb osztályok tanulói kö;[ látunk ggy;kr!b-
a~ e epm s a ,tan?-lási . _idő h'.1ladtá val az iskolai év vége s a vizs ák 

f:~~láe!yr:. -~~klt0~;'11 • VaJ~on m1 szerepe jut ebben az iskolának s m.jg az 
~vu , e v~. s egye.b tényezőknek? sokszor nehéz eldönteni. De 

almb.a~ le~yeb tenyezok megismerése, felkutatása nélkül a kérdést helyesen 
e ira m nem lehet. 

.1 ~l?adó a ~udapesti ág. evang. főgimnázium 229 növendékén végzett 
·
1
. !e~ iranyban ;v1z~galatok'.l;t; r~szint az idegesség orvosi megállapításáról 
~~~zmt a t1an~lok elet~.ódJ~na~ kipuhatolásáról volt szó. Az ide vágó ada~ 
L , me ye, et az eloa~o ~·e~zletesen fejteget - fényesen bizonyítják 
0~1 '~ tanb~~ok tete~e~ reszenel, különösen pedig az ideges tanulók élet~ 
~o Ja an oven t.alalm olyan momentumokat, melyek egymaaukban véve 
is alkalmasak az idegesség kifeJ.lesztésére Ezek ko'·zo··ttt ku··1·· .? k · al · k · „. 1 f k · ·· .. .. · onosen a eves 
ór~~tal eésso\ e e v~s, kulonosen. pedig a ta~ulóknak az iskolán kivül külön 
jöttéért oko1:f ~~~nyokkal V(Llo megterh~lese az, a mit az idegesség létre-

volna J:vu~á~ ne~ is ~nnyira az iskolai tanulási anyag megváltoztatásával 
bel 't' gy ~u_l elerheto,. ha,n~m ~~r~ kell törekedni, hogy a szülőket kellő 
sze:ü~~ra b;r~u:, hogy rnkolaba.~aro gyermekeik egész életmódját idegrend-

. . e .. va 0 . gyelemmel szabJak meg. Ezen a téren fontos és hálás szere 
~1:~l~o~:K a~ iskolaorvosok számára s azlrt ilyenek alkalmazását minde; 
is o ana mar egymaga ez is égetően szükségessé teszi. 

9. 

A FRANOZIA KORMÁNY GONDOSKODÁSA AZ ELMEGYENGE 

GYERMEKEKRŐL. 

Dr. Poszvék Lajos. 

A társadalom hivatva van úgy charitativ-socialis mint predagogia 
szempontb?l mai nap az elm~gyenge gyermekekről gdndoskodni. Hiszen 
gondoskodik a siketnémákról es a vakokról, már régebben felismerve ezek-
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kel szemben fennálló kötelességét, de csak legujabban látja be, hogy minq
eddig könyörületlenül hanyagolta el ezer meg ezer gyöngeelméjü exis
tentiának nem csak nevelését, hanem még emberhez méltó ápolását is. 
Ugyanígy megfeledkezett a szellemi szegényekről mindeddig a közigazgatás 
is, minek folytán mi törvényszéki orvosok nap· nap után találkozunk e 
szerencsétlenekkel, akár mint bűnösökkel a bíróság előtt, akár mint elítél
tekkel a fogházakban s mindig ujból vagyunk kénytelenek meggyőződni 
arról, hogy jóval csökkenne a kóborgók, a betörők, a tolvajok, a rabló- és 
kéjgyilkosok, a kéjnők, a javítóintézetek jelöltjeinek száma, ha megfelelő s 
idejekorán alkalmazott nevelés igyekezik ezeket a sors mostoháit az emberi 
társaság hasznos tagjává kiképezni. 

1907. év márczius havában ért az a szerencse, hogy Charcot hírne
ves franczia elme- és ideggyógyász egykori működésének színhelyét, a 
Salpetriere csarnokait meglátogathattam s ott nyertem azon benyomást, 
hogy mivé kellene lenni a mai humanus és socialis korszakban minden 
kaszárnyának és lőporgyárnak, a pusztító háboru minden eszközének. 

Igazi emberszeretet gyakorlásának színhelyévé, gyengeelméjűek isko
lájává. Azonnal megváltoznék a mai társadalom képe, gonosztevők és .a 
községek nyomorgó ingyenélői helyett hasznavehető napszámosok, szolgák, 
,segédmunkások, főleg gazdasági segédmunkások lennének az élet piaczán 
s boldogok volnának úgy ők, valamint rlli is, kik ma még érezzük annak 
a mulasztásnak súlyát, melyet ezen szerencsétlen embertársainkkal szem
ben elkövettünk. 

Voisinnek a Salpetriere-ben levő idióta osztályán körülbelül 300 ily 
embertársunkat láttam, a Bicetre hasonosztályán pedig közel 400 efféle 
beteget volt alkalmam szemlélhetni, Voisin és Berillon tanárok személyes 
vezetése mellett. 

Ezen gyermektelepeken együtt láttam az idióták minden válfaját, 
szigoruan elkülönítve az elmebetegektől, a mint ezt a szabályzat szigo
ruan megkívánja. Voltak ott kik a hydrocephalia, olyanok kik a mikroce· 
phalia, mások kik a cretinizmus jeleit viselték; olyanok, kik a szülők 
bűneiért lakolva, akár a syphilis, akár az alkohol mérgezésének hatása 
alat korcsosodtak el, de olyanok is, kik epileptikus rohamaikból kifolyólag 
butultak el. Valamennyit a jelenkor által elfogadott orvos-predagogia keze
lésmód rendszere szerint osztályozták, kinemképezhetők és kiképezhetőkre: 
az elsőket inkább csak ápolják e telepeken és miután ezek tisztátalan 
idióták, kik sem beszélni, sem járni nem tudnak, megtanítják először ülni, 
azután járni, utóbb lépcsőn is járni. Volt alkalmam több efféle szeren
csétlent saját szemeimmel ezen gyakorlatok közben szemlélhetni, igy arról 
is meggyőződhettem, hogy igen is ezen szerencsétlen gyermekek állapotá
ban is állhat be javulás a rendszeres gyakorlás és isteni türelem kifejtése 
mellett. Tehát ezekre sem mondható ki a merev ítélet, hogy <1gyógyitha
tatlanok». Egész sorát láttam olyan idősb és fiatalabb betegeknek, kik tisztá
talanságuk miatt Bourneville, a hires párisi elmegyógyász által szerkesztett 
székeken voltak elhelyezve s kikről orvosok is ápolók is egybehangzóan azt 
remélték, hogy idővel elvesztik tisztátalan voltukat. Erról azonban csak egy jó
val később időben teendő látogatásunk alkalmával győződhettünk volna meg, 
ezért most ily gyermekek fényképével ajándékoztak meg. Emlékszem közü
lök egy vak idiótára is, ki tisztátalansága mellett nem tudott enni, sem 
öltözködni, de elég jól eljátszotta zongorán a marseillaiset. E beteg gyer-
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mekeket felkelésnél, lefekvésnél és minden evés után ültetik és lehető 
gyakran beviszik öket az elökészitő iskola mellett létesitett tisztitó helyi
ségbe, hol egész sora van felállitva a tisztaság fenntartásához és ápolásához 
szükséges kellékeknek; ezeknek gyakori használata ily módon beilleszkedik 
az ily gyengeelméjüeknek életrendjébe, nem marad eredmény nélkül. S mi 
természetesebb, mint hogy az ilyen intézeti nevelésű egyének közül egyesek 
kiképzésük eredményét tovább adni is képesek, a mint azt tapasztaltam 
egy ápolónőn, ki maga is idiótaként került az intézetbe s ma mint ápolónő 
szépen megállja a helyét. 

A képezhető idiótákkal szemben ezek alkotják a sokkal kisebb csopor
tot. Láttukra. az a kérdés merült fel előttem, mért is ne sikerülne ez az 
elmegyengénél, az idiótánál, a mikor az eredménynyel jár a legtöbb állat
nál, mint azt a dressura, az idomitás annyi válfajánál látjuk? Nem fel
tétlenül szükséges-e ehhez is a nagyobbfoku intelligentia és a kifogyha
tatlan türelem? tehát dressirozzák. Rászoktatják mindkét telepen a betege
ket evésnél való csendes várakozásra, mig tálalás sora reájuk kerül, a 
vett ételek után való hálálkodásra, a jövés és menéskor való üdvözlésre 
és ilyenfélékre. Igy vésik be az ilyen gyengeelméjüekbe idejekorán a 
szégyenérzetet, tanitva öket az öltözésko1· és levetkőzéskor, valamint szük
ség végzésekor figyelembe veendő tisztességtudásra. E szoktatással járó 
nevelésben nagy része van a jó példának épugy, mint az időközönkénti 
serkentésnek, figyelmeztetésnek s itt-ott az észszerűen és igazságosan 
megválasztott büntetésnek is. Itt válik azután szükségessé a helyesen 
képzett ápolószemélyzet, melyet Francziaországban kiválóan a fentemli
tett intézetben találunk elég jól képviselve. 

Én is csodáltam, hogy mennyi mindenfélére oktatják az ápoló isko
lák növendékeit s mennyi ilyen iskolája van csak Párisnak, többek közt a 
Salpetriere-ben és Bicétre· ben is. Ez iskolák hallgatója lehet, ugymint 
Francziaországban a szakiskolákban, kivétel nélkül mindenki, a kinek tet
szik s vizsgát tehet a ki akar, ha tud. 

Igy tanítják tovább a fiugyermekeket ápolónők és mesteremberek 
műhelyekben a legkülönfélébb mesterségekre, mint szabó, czipőcsináló, kosaras, 
kefekötő, szedő, lakatos, asztalos, kertész mesterségeki-e, a leánygyermekeket 
pedig mosásra, vasalásra, ruhák kijavítására, törülőkendők beszegélyezésére, 
konyhában főzés és szobák takarításában való segédkezésre, mely olcsób
bitja az eltartási költségeket, és több effélékre; és ezek a foglalatosságok 
mindinkább szórakozás számba. mennek, épugy mint a séta az erdöbe, 
az állatkertbe, a cirkusba, a muzeumokba, hol mindig a szemléltetés 
utján történik a tanitás. Hanem csüngnek is aztán szeretettel ugy Bourne
villen mint Voisinen egyaránt, viszont a két tudós is apailag érdeklődik és 
gondoskodik e teremtésekről. 

Hogy természetesen szükséges e jól képzett és intelligens ápolónő
személyzethez még jobb és még intelligensebb tanitó és gyermekkertésznői 
személyzet, azt fel sem kellene emlitenem, mert e nélkül nem volna kép
zelhető amaz eredmény, melyet az oktatás és a rendszeres tanitás terén 
elérnek. A beszéd tanitása a tagolás elvei szerint folyik és ennek meg
könnyítésére szolgál az ének; a gyermeknek a melódiát betanítják, azután 
szúrnak a melódia mellé egy-egy szót, míg ilykép nem tanulja meg az 
egész verset; az ily mechanikai módon betanult verset azután szószerint 
bonczolgatják és vetített képek segitségével értelmezik, igy élesítve a gyer-

mekek szemlélőtehetségét és tágitva képzetkörüket; ehhez fűződik az irás 
és olvasás elsajátítása, lehető legegyszerűbb és érthetőbb módszere szerint 
s végül a számolás a 100-on belül mozgó számokkal, a pénznemek, a 
mértékek megismertetésével egyetemben, még utóbb a f~ldrajzi ismeret~k 
s végül az ének és tornának egymásba kapcsolt gyakorlasa, az eurythm1a 
szabályai szerint, mig ebből ki nem jegeczesedik a táncz, a franczia négyes , 
és pas de quatre rythmusai szerint, melyek mindkettőjét elég tetszetősen 
járták a gyermekek. A jobb képzésű hallószervüeknél még hozzá jár~l 
ezekhez a hangjegyek ismerete, sőt fuvó hangszerekkel való bánásra is 
megtanítják, miáltal módjukban van ezen idiótáknak, házi hangy~rse
nyek rendezését lehetővé ~enni. E me~lett termés~etesei;i meg~anulJ~k a 
kézügyességet is a Fröbel-fele foalalkozas alapelvei szermt s ugy ternek 
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át a kezet mivelő, a szemet éles és helyes látásra gyakorló, a szi~ és szep 
iránti érzéket fejlesztő kézügyességi munkálkodásra, melyről ismeretes, 
hogy türelemre, tisztaságra és rendre tan~tja azo~at, a_ ~ik. ~zik, ~dzve 
akaraterejüket czéltudatos cselekvésre, fejlesztve is, d1sc1plmalva is az 
agyműködésüket ; de mindezt végeztetik lassu haladással és munkaidőnek 
elég gyakran történendő félbeszakitásával, így akarván s igyekezvén növen
dékeiket a kifáradástól megóvni. 

Egy ilyen iskoláztató osztályba 12-15 nö~endéknél töqbet alig vesz-
nek fel, hogy ily módon az oktatás ne szenvedJen._ , . 

A gye1·mekek legtöbbjét benntartják legalább is a fanasodas be!eJeZ
téig, tehát 16-17 éves koráig, hogy ezen idő alatt é~~ési, spbaráJ_a ne 
szenvedjen nagymérvű rázkodtatást. Ha lehet, benntartJak elethossz1g~a~, 
főleg azokat, kiknél tartani lehet att~l, hogy kikerülve. la~sacs~án ~lf~leJtlk 
itt szerzett ügyességüket. Hogy ez mmdenesetre meghms1ttas3ek, k1vanatos 
volna, hogy azokat ilyen internatusszerü nevelőintézetekből való ~!bo
csátás után ugynevezett menedékházakban, vagy otthonokban helyezzek el, 
azokat pedig, kik testileg nagyobb mérvü nyomorékok, nyomorékoknak 
való menedékházba, ugynevezett szeretetházakba való juttatását kellene 
biztosi tani. 

Ha még azután annyira fogunk fejlődni, hogy az olyan · gyenge
elméjűek, a kiknek internátusban való elhelyezése nem szükséges, taníttatá
suk azonban csak is a német hilfsschule szerint képzelhető, (milyen intéz
ménynyel immár Budapest is rendelkezik), egytől egyig hilfschuleban tanul
nak, akkor könyvet is vezethetünk majd róluk s megóvhatjuk őket a katona.
szolgálattól, hol ők azok, kik a katonakinzásokra és a lövészetnél való 
balesetekre rászolgálnak. Akkor azután mégérdemeljük azt, hogy az Ur 
Isten megadja ama charitativ socialis szívhez a magyarnak a francziá
nak vagyonát, a németnek alaposságát és kitartását. 
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10. 

LÉTEZIK-E A LOMBROSO-FÉLE «SZÜLETETT» GONOSZ
TEVŐ?* 

Dr. KONRÁD JENŐ. 

Az emberiség, midőn értelmi fejlődésében annyira előrehaladott, hogy 
rendezett társadalmat létesített, ennek létalapjait, az élet- és vagyonbiz
tosságot, intézményekkel sánczolta körül és azokat, a kik ez ellen vétettek, 
gonosztevőknek bélyegezvén, megtorlás és elrettentés czéljából törvényekbe 
foglalt büntetésekkel sujtja. Büntetőtörvényeink alkotásánál abból indult ki, 
hogy a társadalom minden egyes tagja rendelkezik annyi értelmi és erkölcsi 
tőkével, hogy a törvényes intézmények szükségességét és czélszerüségét 
felfogni képes és ennélfogva csak akaratától függ, hogy saját egyéni 
érdekeit a törvények keretén belül a közérdeknek alárendelje. 

Az idők során büntetőjogi téren szerzett tapasztalatok azt a tanusá
g9t szolgáltatták, hogy a társadalom belellenségének egy nem jelentéktelen 
számánál a megtorlás és elrettentés eredménytelen marad. Ezen javitha
tatlan, megrögzött, hivatásos és ösztönszerű gonosztevők minduntalan vissza
esnek a bűnbe és úgyszólván egész életüket börtönökben és fogházakban 
töltik el. 

Ezek a tapasztalatok gondolkodóba ejtették nemcsak a büntető jogá
szokat, hanem az elmebetegeknél talált párhuzamos jelenségek révén az 
elmeorvosokat és anthropologusokat is, és megindult természettudományi 
alapon a kutatás a megrögzött bűntettesek biologiai qualitásai iránt. A kuta
tások positiv eredményekre vezettek. Megállapíttatott, hogy a szóbanforgó 
bűntetteseknél a testi és lelki fejlődésnek rendellenességei jóval nagyobb 
számban fordulnak elő, mint a nem bűntetteseknél. 

Már a Lombroso előtti időkben találkozunk számos természetkutató
nak olyan észleleteivel. a melyek a gonosztevők külsejére és azok lelki 
tulajdonságaira vonatkozva a mai anthropologiai eredményekkel megegyez
nek. Ha nagyon messzire nézünk vissza, már Aristoteles méltatta a koponya
alka.t ?sszefüggését az elmeműködéssel és meg volt győződve arról, hogy 
a crimmalis dispositiók átörökölhetők. Galen·us ismerte az alkohol bűntett
okozó befolyását és Senecával együtt azt tartotta, hogy minden criminalis 
hajlamú bűntettest el kell pusztítani, nem boszuból, hanem ugyanazon 
okból, a miért a mérges kigyókat és skorpiókat el szokták pusztítani. 

Grolmann 1820-ban gonosztevőkről észlelt snjátságos koponya alak· 
ról, előugró arczcsontokról, tulerős alsó állkapocsról és elálló fülekről ir, 
tehát oly testi fejlődési rendellenességekről, melyekben a mai elfajulásos 
,ielek bizonyos csoportjára ráismerünk. Gall észleletei is sokban megegyez
?ek a mai kutatás eredményeivel, sőt ezen, bár álutakra tévelygett, de 
Jeles buvárnak büntetőjogi perspektívája is, midőn a gonosztevőkkel való 
elbánás módjairól ir, a mai modern felfogást tükrözi vissza; csak arról 
lehet szó, - irja - hogy a társadalmat védjük a bűntény ellen; a bűnös-

* Részben megjelent a Jogtudományi Közlöny 1907. évi 39. számában. 
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ség és büntetés mértéke ne támaszkodjék a bűntettnek, hanem a tettes 
egyéniségének a tanulmányozására. Lucas 1847-ben az öröklékenységről 
irt munkájában kimutatta, hogy a bűnös hajlamok mélyen gyökereznek 
magában a szervezetben. Morel, a hirneves franczia elmeorvos, 1857-ben. 
az elfajulásokról irt munkájában a criminalitást az öröklött elfajulás egy 
határozott formájának tekintette. Despine bebizonyította, hogy az u. n. · 
ösztönszerű bűntettes psychikus rendellenességet, valóságos monstruositást 
képez, Mandsley pedig, a tudós angol elmeorvos, ugyanezen bűntettes kate
goriáról, úgy nyilatkozik, hogy az az emberiségnek egy kóros válfaját 
képezi. Thomson börtönorvos 5000 foglyon végzett vizsgálatai alapján 
kiemelte az instinctiv gonosztevők ma is elismert physikalis ismérveit és 
utalt a fiatalkori bűntettesek fél-imbecillitására és azon körülményre, hogy 
számos esetben, nyilván öröklékenységi alapon fellépett elmebetegség miatt, 
orvosi beavatkozásokra volt szükség. 

A mint látjuk, a criminalanthropologiai talaj meglehetősen elő volt 
készitve, midőn Lombroso 185\:J-ben, Broca, Virchow és Darvin munkái
nak befolyása alatt, az rnomo delinquente)) megírásához fogott, melynek 
első kötete 1876-ban, a második pedig 1889-ben jelent meg. Ezen munka 
alapeszméje az, hogy a gonosztevő a természetrajzi embernek egy specia
lis válfaja, melyet a régebbi fejlődési fokozatokra való visszaesés, tehát. 
atavismus jellemez. Lombroso sok ügyességgel állitott össze bizonyos 
hasonlóságokat a gonosztevő, a gyermek és a vad ember psyche-je között, . 
de azzal, hogy a criminalitást az epilepsia egy különös megnyilvánulási 
módjának is tekintette, ellentmondásba keveredett, mert a mi pathologikus, 
az nem atavistikus jelenség. A született gonosztevő tana hosszú és heves 
polemiákra adott okot, de Lombrosonak tagadhatlan érdeme marad, hogy 
a közfigyelmet a gonosztevő egyéniségének természettudományi tanulmányo- ; 
zására irányította. 

Lombroso és követői a gonosztett biologiai kezdeteit az állatvilágban, 
sőt a növényvilágban is keresték és vélték felfedezhetni. Ez a túlzás onnan 
eredt, hogy a criminalitás fogalmával kissé könnyelműen bántak el. Igy 
ha a rovarevő növényre (Dionaea muscipula) ráfogták a gonosztevő jelleget, 
ez nyilván téves dolog, mert oly cselekmény, mely egy egész fajjal közös, 
nem minősíthető bűntettnek és criminalis csak az olyan tett lehet, mely 
az illető fajra nézve kivételes és ugyanazon species tömege részéről socia
lis reactiót vált ki. Ebből folyólag az az állitás, hogy a vadak között a 
criminalitás nem kivételt, hanem szabályt képez, szintén egészen hibás, 
mert különböző culturalis fejlettségi fokon álló népek,hasonló cselekedetei 
saját társadalmuk által más-másként biráltatnak el. Igy például bizonyos 
alacsony fejlettségi fokon álló népeknél a gyermekgyilkosság és a lopás 
nem képeznek társadalomellenes cselekedetet és Tarde megjegyzi, hogy 
azon 10 bűntett közül, melyre nézve a héber törvény a megköveztetés bünte
tését rójja ki, kilencz a mi modern világunkban még vétséget sem képez. Mi 
igen nagy bűnnek tartjuk a gyermek- és apagyilkosságot, hanem azért a 
mások gyermekeit és apáit háboruban legyilkoljuk. Mi megvetjük a tulaj- · 
don ellen intézett durva támadásokat és megtorlással élünk ellenük, azon
ban erkölcsi codexünkkel összeférhetőnek tartjuk a törvény betüibe nem . 
ütköző raffinált lopásokat és becsapásokat, melyek az üzlet képében követ
tetnek el. Azért nem lehet azt állitani, hogy bár a legalacsonyabb ember
fajok is kivétel nélkül a criminalitás jellegét hordják magukon. Csak annyi . 
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igaz, hogy a mi büntetteseinknél valamely örökölt vagy szerzett fejlődési 
hibából az alacsonyabb népfajok testi, szellemi és erkölcsi nivójához hasonló 
jelenségeket találunk s hogy ezen szervezetileg alacsonyabban álló lények 
antisocialis ösztönei képezik a criminalitást, Találó Owen Pike-nek, az 
angol bűnügy történészének a következő megjegyzése: (1 Számos megrögzött 
gonosztevőnek az a szerencsétlensége, hogy oly korban született, mely 
érdemeiket méltányolni nem tudja; ha bizonyos számu generació előtt 
születtek volna, akkor a legerösebbik közülök talán törzsfőnök lett volna, 
így azonban öröklött dispozicióival és szokásaival ott kell élnie, a hol 
mások az élettapasztalatok és felfogások s a hol öt gonosznak tartják, ha 
természeti ösztöneit kielégíteni akarja.» Hasonlóan nyilatkozik Prins brüsseli 
ianár: (la mai bűntettes az ókori mythosok hőse» és Colajanni megjegyzi: 
«Homér hősei közül hányan ülnének manapság a börtönökben, vagy leg
alább is mint erőszakos és igazságtalan embereknek általános megvetésben 
lenne. részük 11. 

Ugyanilyen hasonlatosságok mutatkoznak az ösztönszerű bűntettesek 
és gyermekek között. A gyermekek csak a jelennek élnek s pillanatnyi 
érzelmeik és kívánságaik úralkodnak rajtuk. A gyermek természettől fogva 
egoista, nem gondol a jövőre, könnyen adja át magát hajlamainak s ösztö
neinek és önző czéljainak a kielégítésére nem igen válogatja meg az eszkö
zöket. A criminalitás elemei tehát már a szervezetében rejlenek. Ezek a 
jellemvonások a normalis fejlődés során hovatovább elmosódnak és a meg
felelő szellemi és erkölcsi töke megszerzésével elenyésznek. Ámde ez nem 
minden esetben következik be, hanPm bizonyos befolyások alatt nemcsak 
az érzelmi, de még nagyobb fokban az erkölcsi fejlődés visszamarad és a 
felnőtt ember psychikus nívója nem éú el azt a magaslatot, a melyet tőle 
a mai rendezett társadalom - intézményeinek a fentartása. érdekében -
megkövetel. Az ilyen ember érzéseivel és cselekvésével körülbelől ott tart, 
a hol a fejlefüm gyermek és a vad ember, vagyis szervezete criminális 
hajlamokat rejt magában. 

Az már most a kérdés, hogy mely befolyások idézik elő a megrögzött 
és különösen az instinctiv gonosztevőknél az értelmi és erkölcsi vissza
maradást? 

A cosmikus és a szocziális tényezők jelentőségét tagadni nem lehet 
és Lacassagne-nak sok tekintetben igaza van, ha azt mondja: <<A társa
dalmi környezet a criminalitás tápláló talaja, a bűntettes pedig a bak
terium, vagyis oly elem, mely csak az őt megérlelő milieu-ben fejlődhetik 
ki» - és: <<minden társadalomnak olyan gonosztevöi vannak, a milyeneket 
megérdemel». Azonban a fejlődés fogyatékosságának főokát mégis nem a 
külső,• hanem a belső viszonyokban, vagyis magában a szervezet rendellenes
ségében kell keresnünk s ezzel eljutottunk a pathologia határához. 

Az elmekórtan már régóta ismer oly betegeket, a kiknél nincsenek 
feltűnő értelmi, kedélyi és érzéki zavarok, a kiknél tehát az elmebetegség 
közismert jelenségei hiányzanak. De ezen egyének az érzésekben, indula
tokban, szokásokban és viselkedésben eltérnek a normalistól és épen azért, 
mivel az eltérések feltűnően a moralis qualitásokat, tehát a jellemet illetik, 
nehéz a laikust meggyőzni arról, hogy itt valóban elmebetegekkel van 
dolgunk. Ha az ily betegek értelmi működésébe mélyebb bepillantást 
teszünk, meggyőződhetünk arról, hogy az intellektus sem érintetlen, mert 
az önbírálat náluk oly mértékben hiányos, mely messze túllépi a normá-
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lisnak nevezhető elfogultság határait. De a laikus az ilyen finomabb kriti
kára rendszerint nem képes és az épnek látszó inteligentia mellett az 
erkölcsi érzések kóros megváltozottságának hitelt adni nem hajlandó. Egye
nesen gyanussá válik pedig előtte az eset akkor, midőn az ilyen egyén 
bűntettet követ el és a szakorvos elmegyengeség mellett az erkölcsi elme
zavar diagnosisát állitja fel. Hiszen az ú. n. erkölcsi elmezavar, a <1moral 
insanity» elnevezés nem is mondható valami szerencsésnek, mert joggal 
hivja ki a kritikát arra nézve, hogy az egyik bűntettes, a ki csak az erkölcsi 
érzések híján van, miért elmebeteg és miért nem elmebeteg a közönséges 
gonosztevő, a kinél a bűntettet szintén az erkölcstelenség szüli? 

Ha párhuzamot vonunk a kettő között, akkor mindkettőnél az erkölcsi 
érzés hiánya vagy fogyatékossága képezi a cardinalis tünetet, tehát mind
kettőnél hiányzik vagy hiányos ,az a fék, mely az egoistikus törekvések
nek gátat szabni hivatva van. Es miért hiányzik, vagy hiányos ez a fék? 
Itt van a különbség. A betegnél azért, mert centralis ideganyaga már szerve
zetileg úgy fejlődött, hogy erkölcsi érzésekre képtelen ; a közönséges gonosz
tevőnél nem azért, mert képtelen lenne, hanem azért, mert nem vigyázott az 
erkölcseire, rossz társaságba keveredett s rossz példa után indult, midőn a 
társadalmi követelményekkel szembeszállva az erkölcsi féket nem alkal
mazta. Ime a kétféle mérték : a betegnél a determinismus organikus kény
szer alá helyezi az akaratszabadságot, a másiknál az inderterminismus felelős
ségre vonja a szabad elhatározási képességet. 

Az elmekórtan annak a bizonyitására, hogy az erkölcsi érzésekre való 
képtelenség okát a betegnél a sze1·vezet hibájában kell keresni, a követ
kezők megállapítását követeli : 1. hogy az egyén fejlődésére átöröklött 
terheltség vagy az ideganyagra káros hatású valamely betegség befolyást 
gyakorolt; 2. hogy kimutathatók legyenek a psychikus és esetleg a testi 
degeneracio tünetei ; 3. hogy függetlenül a gondozatlanságtól, elcsábitás
tól, sőt épen a gondos nevelés és kedvező életkörülmények daczára, már 
a korai gyermekévekben mutatkoztak légyen a javithatlan ethikai hibák és 
a szellemi elfajulásnak a jelenségei. Azt hiszem, e bizonyítékok eléggé meg
győzőek arra nézve, hogy az erkölcsi defektus oka a szervezetben rejlik, 
mert kimutatják az ép fejlődést tapasztalásszerüleg akadályozó kórhatányo
kat és azoknak a fejlődés során mutatkozó rendellenességekkel való okozati 
-Osszefüggését. Bizonyára helyes tehát, ha ezen szellemileg rendellenesen 
fejlődött egyének törvénybe ütköző cselekedeteire nézve a szabad elhatáro
.zási képességet tagadásba veszszük. 

Azonban alapos kétely merül fel aziránt, hogy fenntartható-e a válasz
fal az ú. n. erkölcsi elmezavar betege és azon megrögzött, javithatlan 
gonosztevő között, a kinél egyenes átöröklési befolyások nem, de káros 
t1ocialis tényezők behatása már a gyermekkorban kimutatható? Lehetsé
ges-e, hogy itt ép fejlődési viszonyokat vegyünk fel és feltételezzük ugyanazt 
.a relatív akaratelhatározási képességet, melylyel a teljes értékű embert fel
.ruházzuk? Aligha. Az ethikai defectus magában véve ugyan nem állapít 
meg kóros rendellenességet, de a javithatlanság az organikus kényszer 
mellett szól és az a körülmény, hogy a bűntettesek ezen csoportjánál ép 
úgy, mint a moral insanity betegeinél gyakran találkozunk psychikus és 
somatikus elfajulási jelekkel, arra vall, hogy itt, nem tisztán sociologiai, 
hanem biologiai tényezők is játszanak szerepet. Allithatjuk tehát, hogy a 
criminalis egyének ezen két kategoriája között a határok elmosódottak és 
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ha valahol, úgy ezen a pathologiai mesgyén kell keresnünk Lombroso reo 
nato-ját, a született gonosztevőt. 

A született gonosztevő problemája abban a kérdésben összpontosul:' 
h~gy valamely embernek abban a világban, melyben élnie kell, szükség
keppen gonosztevővé kell-e válnia vagy sem? füsértsük meg erre felele
tet adni. 

~ö~ponti idegrendszerünk úgy van alkotva, hogy az minden ingerre 
valami visszahatással felel. Ez a legalsó fejlettségi fokon, embernél s állat
nál ~gyaránt, bizonyos határozott jellegű mozgásokban nyilvánul, melyek
nek irányát az önfentartás ösztöne szabja meg. Ha az inger kellemes. az 
~gyén.~ szerv~zetnek jó, tehát birtoklása kívánatos, akkor a mozgás agressiv 
Jellegu vagyis oly mozgás. mely az akarást, a birtokbavételt czélozza. 
Ha az inger .kell~metlen, akkor a mozgás repulsiv, védekező és elutasító, 
a nem akarast Jelező. Ezen veleszületett reflexmechanizmus a szeTiemi 
fejlő~és során I?ind.inkább módosul, mert az átélt érzésekből és mozgá
so'kbol az emlekezes segélyével fejlődött képzetek és gondolatok éke
lődnek be az inger és visszahatás közé. Most már nem az inger által 
okozo!t érzés váltja ki nyomban és öntudatlanul a mozgást, hanem a 
ps_Ychikus elemek - képzetek és gondolatok - beleszólnak abba, hogy 
milyen legyen a mozgás, vagyis a reflex-mozgás tudatos cselekvéssé alakul 
á~. ~"cselekvés minősége pedig függ az ingerre felmerülő képzetek minő
se.getol, nevezetesen attól, hogy minő érzések kísérik és uhangoljáb a 
kepzeteket. A reflex-mozgás egyszerű törvényszerűsége a tudatos cselek
vésnél már nem érvényesül feltétlenül, mert a reakczió lehet ellentétes is, 
az egy~r; például az általában véve kellemes, kívánatos ingerre nem 
agressz10val, hanem elutasítással felel, aszerint, a mint ezt az egyéniséget 
alkotó képzetek minősége és az adott konstellácziók megkövetelik. A szabad 
választásnak ez a. látszata kelti fel bennünk az akaratszabadság illuzióját. 

. . ~a. a ter~~s~ettudományi, az empirikus lélektan alapján kutatjuk a 
knmmahs egyemseg cselekvését, például egy lopás elkövetésénél, akkor az 
a következőleg folyik le. Tegyük fel egy nyitott pé:Dzszekrény esetét, mely
h~z egy ú. n. ö~ztönszerü gonosztevő véletlenül hozzáfér. A pénz látása, 
~mt .. kellemes rnge7 a .Pénz birtoklásának a kellemes képzetét váltja 
ki, tobb gondolkozas nmcsen, belenyal a szekrénybe és elillan. Ez a 
f~lyamat szellemi művelet ugyan, mert képzetek váltották ki a tárna· 
dast, a cselekvés tudatos, mert a képzetek világosak, de a csPlekvés 
karaktere a szűk körre korlátozott és ellenőrizetlen képzetek miatt alacsony 
foku és inkább ösztönszerű. A lélektani motívum itt semmi más mint 
megszerezni azt, a mi neki kellemes, minden egyéb tekintet nélkül és eset
leg anélkül, hogy a cselekedetre bárminemű szükség hajtaná. 

A tett elkövetését gátló erkölcsi ellenképzetek nem merülnek fel · 
vagy azért, mert nincsenek, vagy - magasabb intelligenczia mellett ~ 
azért, mert ezek a képzetek inkább csak policziális fogalmak, melyek mellől 
az et~ikai érzés hiányzik. A lopás elkövetésétől más körülmények között 
~~gf~lJebb a tettenérés veszedelme tartaná vissza. A tolvaj tisztességes, 
JOmodu szülők gyermeke, családjában a felmenő ágban ideg- és elmebajok 
fordultak elő, ő maga már gyermekkorában gonosz hajlamokat árult el, -
szeretett másokat kínozni, hazudozott, olykor lopott is; néhány középiskolai · 
o~ztályt_ valahogyan elvégzett, de azontul semmiféle rendszeres foglalko
zasra birható nem volt. A szülőitől kapott pénz sohasem volt elég a sok- ' 
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szor esztelen költekezéseire és mulatozásaira; közben néhány izben lopáson 
tetten érték, de atyjának sikerült fiát a bajtól megmenteni. Tekintve az 
egyén öröklésileg terhelt voltát, szellemi fejlődésének hiányosságát, a testi 
szervezetében is mutatkozó elfajulási jeleket és a kedvező életviszonyokat, 
melyek között nevelkedett: nyilvánvaló, hogy ez az egyéniség egy fejlődé
sileg rendellenes produktum: 

A megrögzött gonosztevőnél a lopás psychikus folyamata hasonló 
körülmények között azt a különbséget mutatja, hogy motívumokban némileg 
gazdagabb. A pénz birtoklásának kedvrederitő képzetéhez a szükség, a 
megélhetés előmozdításának a képzetei társulnak s ezek oly intenzive han
golvák és oly megszokott idegpályákon mozognak, hogy a cselekvést még 
még akkor is kiváltanák, ha a morális érzésnek némi nyomai ellensúlyo
zást kisérelnének meg. A lélektani motívum itt sem más, mint tekintet 
nélkül kielégíteni az egoizmust és ezen törekvést nem gátolják meg erkölcsi 
képzetek, vagy azért, mert nincsenek, vagy azért, mert ha vannak is ily 
képzetek, ezek nélkülözik a megfelelő hangoltságot. Ez a tolvaj részeges, 
durva lelkületü és hirtelen haragu apától .és fiatal korában kétes erkölcsű 
anyától származik, kedvezőtlen életkörülmények között nevelkedett, gyer
mekkorában az iskolát kerülte és csibészkedései miatt a javítóintézetben 
helyeztetett el, onnan kikerülve többnyire dologtalan életet folytatott és 
gyakori lopásai börtönből-börtönbe juttatták. Eszerint a szüleitől örökölt 
ideganyagban rejtett kedvezőtlen dispozicziókat a nevelkedési körülmények 
nemcsak hogy nem javították, hanem még élesztették és így ezen egyéni
séget is egy fejlődésileg rendellenes produktumnak kell tekinteni. 

A született gonosztevő fogalmának tehát elsősorban és feltétlenül 
megfelel az ú. n. erkölcsi elmezavar betege, mert ennek a morális defek
tusát a kedvező életkörülmények és a legjobb nevelés sem korrigálják, 
ennek tehát a mi világunkban szükségképpen gonosztevővé kell válnia. 
Másodsorban és feltételesen megközelíti a reo nato-t az ú. n. megrögzött, 
javíthatatlan bűntettes; feltételesen azért, mert ennél a biologiai faktoron 
kívül szocziális tényezők is szerepelnek és itt még bizonyítandó lenne az, 
hogy a kriminális hajlamok kellő időben alkalmazott jó nevelés mellett a 
későbbi fejlődésben érvényesültek volna-e. Ebből folyólag állitható, hogy 
a született gonosztevő tényleg létezik, de nem mint term észetrajzi species 
épéleti (physiologikus) értelemben, hanem m,ínt elfajulás, elkorcsosodás. 

Jelen viszonyaink között a született gonosztevők ellen követett eljá
rások egészen helytelen mederben mozognak, mert sem a börtön, sem a 
tébolyda nem az a hely, mely természetüknek megfelelő. B.örtönbe nem 
valók, mert javulásuk ott el nem érhető, a büntetés tehát velük szemben 
éppoly czéltalan, mint igazságtalan. Elmegyógyintézetbe nem valók, kivéve 
azon, többnyire átmeneti zavarok idejét, midőn külső- vagy belső okok 
folytán az elmebetegség nyilvánvaló tüneteit mutatják; de rendesen és 
tartósan lucid állapotban vannak s akkor ők szolgáltatják azon felbujtó 
elemet, mely az elmebetegeket izgatja és az intézet belbékéjét megzavarja. 
Az elmegyógyintézet nem arra való, hogy kriminális hajlamu pathologikus 
karaktereket őrizzen, a szabadabb kezelésből pedig csakhamar megszöknek 
és megint rászabadulnak a társadalomra, éppúgy, mint mikor hozzátarto
zóik házi gondozásra az iIJ.tézetből kiveszik. 

Az egyetlen helyes eljárás ezen antisocialis lényekkel szemben a 
társadalomból való kiközösités, nem bosszuból, a hogyan már Galenus és 
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Seneca megmondta, hanem a társadalom védelme szempontjából. Ennek a 
czélnak megfelelne egy, a távolban, alkalmas territoriumon létesítendő 
oly lakótelep, mely czélszerü módon alkalmazott munkakényszerrel, föld
és ipari munkák révén önmagát tartaná fenn. Megfelelő organizáczióval 
és helyes discziplinával a tulajdon elleni vétségek csaknem kizárhatók és 
a megszökések minimális mértékre lennének szoríthatók. A testi épség 
ellen itt intézett merényletekre pedig a kiközösítésnek egy radikálisabb 
módjával kellene felelni. Ezen teleppel kapcsolatban felállíthatók lennének 
azon megfigyelési stácziók is fiatalkoru bűntettesek számára, a melyekről 
a VII. nemzetközi börtönügyi kongresszuson referáltam. De ezek részlet
kérdések, melyek már nem tartoznak ezen előadás keretébe. 
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,Népszerű tudományos előadás vetített képekkel.* 

2. 

A HEGYI OBSZERVATORIUMOKRÓL. 

RÉTHLY ANTAL. 

(100 vetitett képpel). 

Az utóbbi évek egyik főtörekvése a magasla.ti klíma megismerése és 
~mnek segédeszközeivel már állandóan megfigyelik a felsőbb légrétegeket. 
Eme kutatás legkiválóbb eszközei a hegyi observatoriumok s azokat mutatta 
be az előadó. 

Sorra kerültek a Mont Blanc, Pic du Midi, Puy de Döme, Mont 
Ventoux, Monte Rosa, Vesuvio, Etna, Schneekuppe, Brocken, Belchon, 
-a strassburgi Münster és az Eiffel-torony állomásai, a Lick observatorium, 
.a Mistr Aregui val Peruban. a Pikes Peak és a kodaikanali observatorium. 
Továbbá a Sonnblick Ausztriában és a Bjelasnica Boszniában. 

Előadó reámutatott, hogy hazánkban még nincs hegyi observatorium 
s bemutatta a meglévő legmagasabb állomásokat, ú. m. a Babiagóra, 
Goorcsúcs, Dobogókő és Tátrafüredét. 

Az idei év tavaszán a Magyar Földrajzi Társaság mozgalmat indított 
meg, hogy a Magas Tátrában is legyen hegyi observatoriumunk. Remél
hető, hogy a mozgalmat siker koronázza és a szalóki-csúcson rövid időn 
belől ~llni fog az observatorium. 

Oi-vendetes a földmívelésügyi m. kir. miniszter érdeklődése az ügy 
iránt, a minek legujabb bizonyítéka az, hogy egy hazai meteorológust az 
-e nemü külföldi intézetek tanulmányozására küldött, a tátrai observatorium 
-érdekében. 

Az előadó is még ez év őszén meglátogat két ily külföldi tudomá
nyos intézményt. 

Egyúttal érdekes felemlíteni, hogy előadó bemutatta a legrégibb magyar 
meteorológiai állomást, a mely Pozsonyban van a jezsuitáknál, ezenkiviil 
még egy állomása van Pozsonynak a vinczellér-iskolában. 

*Megjelent az •Ügyvédek Lapjá" -ban. 
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3. 

A HULLÓ CSILLAGOKRÓL. 

Dr. KONKOLY-THEGE MIKLÓS. 

Népszerű tudományos előadás vetitett képekkel. 

4. 

AZ AGY MŰKÖDÉSE AZ ÁLOM ALATT. 

Vetitett képek bemutatásával. 

- KIVONAT. -

Dr. MORAVCSIK ERNŐ EMIL. 

Az álom időszakonként ismétlődő physiologiai szükséglet s rendes 
viszonyok között a kifáradás tüneménye. Hasonló állapotot eredményezhet 
a test hőmérsékének a rendes határokon túl való leszállása, egyes mérgező
anyagok behatása, valamint a külvilág ingereinek kizárása. 

Kísérleti adatok bizonyitják, hogy a test hőmérsékének fokozatos 
csökkenése mellett lassankint az öntudat elvesztéséig terjedő bágyadtság 
és a reflexek tompulása, majd teljes megszűnése következik be. Winter
nitz házi nyulnál 34°-ot, Pflüger 30° -ot állapított meg oly határul, melyen 
alul eme jelenségek kifejlődni szoktak. Különben ismeretes egyes állatok
nak az alacsony hőfok hatása alatt bekövetkező téli álma. A külvilág 
ingereinek távoltartása már rendes körülmények között is (sötétség, csend) 
elősegiti az álmot_ Strümpell betege, a kinél a bőrérzés hiányzott s a ki 
egyik fülére süket, egyik szemére vak vo~t, álomba merült, mihelyt é!>' 
fülét bedugták és ép szemét elfedték. 'Ugyanez következett be Ziemssen 
anresthesiás betegénél is, ha különben mindkét oldali ép szemét és fülét 
alkalmatlanná tették az ingerek felfogására_ 

A physiologikus álom az utóbb említettektől különbözik. Ennél az 
ébrenlét hirtelen, mintegy észrevétlenül megy át az álomba s az álom az. 
éber állapotba, mig a hőcsökkenés és mérgező anyagok behatására 
fokozatosan. 

Hogy az álom mennyire életszükséglet, bizonyitja a Kronthal által 
emlitett adat is, hogy négy-öt napi álmatlanság a kutyát megöli. 

Az alvó egyén többnyire nyugodtan fekszik, érverése és légzése gyor
sabb a rendesnél, a vérnyomás és a reflexek csökkennek. Gyengébb ingerek 
nem befolyásolják, mig az erősebbekre (megütés, zaj stb_) vagy valami 
egyszerű mozgásbeli művelettel (arczfintoritás, összerázkódás, taglejtés, 
megfordulás stb.), vagy felébredéssel reagál. 

Az álom alatt bár az egyes vitalis, az élet fenntartására szükséges 
functiók (a sziv, gyomor, tüdő stb. működése) nem szünetelnek, az agy
kéregnek - mint a szellemi működés székhelyének - tevékenysége le 
van szállitva és így az éber állapotban lefolyni szokott műveletek gátolva. 
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vannak. Ezen gátlás az alvás mélységenek foka szerint válto~ik, ~e .azért 
bizonyos észrevevés lehetséges s e~yes ingerekr.e - ?a n~m is mm?ig a~ 
élettani schema szerint - reagalhat az alvo egyen, sot az emlekezeti 
képek associatiója sokszor nagyon ~lénk. ?? épen ~z ért:l~. ~átl~s, a 
kö1·üLmények és viszonyok helyes merlegele~et eredmeny;zo itelo, kov.et
keztető művelet hiánya mellett az egyes kepzetek zabolatlanul, a logika. 
szabályaival, a térbeli és időbeli viszony?~ lehetöségév~l ellentétbe~, b~dar 
csoportosulásban jelennek meg, meghamis1tva a mult, Jelen esemenyemek 
lánczolatát. 

Liebault és Vogt tanulmányaik alapJán kim~~at~ák, hogy, a felül~te~ 
és mély álom képei különböznek egymástoL Az elobbi tartalmat a logikai 
kapocs tökéletlensége, a badarság, ért~et;tlenség ~s a mul.?konyság jell;mzi, 
a rendezettség, értelmes vonás csak kivetelesen isme:h~to .~el; Ilye~. aloi;n
képek alatt a motívumok , és ellenmotiv~~ok .~ogik.ai Ja.teka hianyzik. 
A meginduló és lefolyó kepzetsorozatok osszekottetese . hez~gos, _ laza, a 
körülmények és viszonyok által nincsenek vagy legalabb is nmc~enek 
kellőleg indokolva, mert a felmer~lő .e~ye~ .~épzetek egyol?al_u~ag, ~mden 
ellenőrzés nélkül indítják meg es. ir.anyltJak ~z eszmetar~1tast es _ n~m 
érvényesül az éber állapotban szmten befolyast gyakorolo s assomatiós. 
folyamatba belevegyülő mellék·, ellenőrző, corrigáló képzetek hatása . . 

Jellemző továbbá a motoros reactiónak csaknem teljes hiánya_ A leg
complikáltabb cselekedeteket, helyzetváltozásokat. álmodhatjuk át teljes.e.n 
mozdulatlan, nyugodtan fekvő állapotban. Le~felJe~b csak egy~s ex:pressios 
mozgásokat (arczfi.ntoritás, kézmozdulat, megran~u_l~s, fenyeget;s, „vallvono
gatás, többnyire értelmetlen, mormogó szavak kieJ~.ese stb.) veg~unk. Csak 
elvétve találunk egyes complicáltabb motoros muveleteket, milyenek: a 
felülés, felkelés. 

A mély álom alatt ugyan az agykér~gbeli gátlás nagy??b, az ~lmodá.s 
ritkább, de az agykéreg egyes elemei teljesen megtarthatJa~ ~evekenyse: 
güket s az alvó egyén egyéb f~ncti.ók ~lta~ .nem zava~t partiahs szellemi 
tevékenységének magasabb fokat fe,Jtheti ~~ es o.~yan kepzetsorokat alk.ot~at, 
a melyek éber állap~tába~ is fogl~lkoztat:1~k: ~ot a tudatossal eg!ene7teku 
mozgási műveletet ~s vegezhet es. alvaJa~·?.va. (som~ambulanssa~ valhat. 
Lafontaineről mondJák, hogy egyik meseJet ilyen allapotban Irta meg. 
Abercrombie skót orvos egy ügyvéd esetét közli, a kitől fontos jogi kér
désben kértek tanácsot. Sokat foglalkozott ezen ügygyel, de a helyes meg
oldást nem tudta megtalálni. Néhány nap mulva egy éjjel felkelt ágyából 
s az íróasztalhoz ment s ott hosszasabban irni kezdett. Ez után visszatért 
áayába s elaludt. Reggel felébredve, nejének elmondta, hogy álmában 
sikerült megfejtenie ama kérdést, a mely napok óta foglalkoztatta, de 
szerencsétlenségére elfelejtette. Midőn neje értesítette az éjjel történtekről, 
íróasztalához sietett, a hol a szóban levő feladatot teijesen jól megoldva 
és leirva találta. Despine felemlíti, hogy egy somnambulans férfi azon 
kellemetlen tapasztalatot szerezte, hogy aran~ai közül minde~~ap hiányz.i.k 
egy darab_ Gyanuja cselédére esett s azt el is csapta. Egy e.uel nagy faJ
dalomra ébredt fel és a lába ujjában üvegdarabot talált, a mely az asztalon 
eltört pohár részletének felelt meg. Tehát az asztalra kellett lépnie, hogy 
a poharat eltörje. Midőn jobban körülnézett, látta, hogy az asztal felett 
levő polczon van összes elveszett aranya, a melyet álmában maga helye
zett oda. 

Vándorgytilés munkálatai. 20 
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Loewellfelcl a somnambulismusnak i;i~g ,szám?s má~ p~ldáját sorolta 
fel. Különösen érdekes az, a melyet Fodere eszlelese utan ismertet. Egy 
szerzetes azt álmodta, hogy a házfőnök anyját megölte. An_yJa szel~?~e 
boszura hivta fel. Erre dühében kést ragadott. Egyenesen a prior szobaJaba 
.sietett s ágyára több döfést intézett. Ez után, _i,smét vis~zafutot~ czellájába, 
.a hol álomba merült. A főnök azonban szoba.Janak egyik sarkaban olvas
gatott 8 igy semmi baj sem érte. A szerzetes visszaemlékezett ugyan 
.álmára, de nem tudta, hogy azt meg is cselekedte. . „ • , 

A somnambulans egy-egy complicáltabb cselekedetet tobb~yue nehany 
.álom alatt való nyugtalanság, fészkelődés, sőt j_árás·kelé.s, előzi m~~· Leg,: 
,gyakrabban k~rekre_ ny~~t szemekk~,l, m,ere~ tek_mt?t~el, Jar, az lltJaba eso 
akadályokat ktkerillI kifinomult bor- es i_zo1?~rzes~n.el fogva, a m?ly~ek 
következtében egyrészt a térbeli, helyzetbeli ta,Jekozodasa fokozott, masreszt 
.a testével a tárgyakhoz tolt és onnan visszac,sapó_dó l~gM:amot k~nn:yebben 
megérezvén, a megfelelő távolodó refiexmozgas valta~1_k ki. f:-z, eloado, maga 
is tapasztalta a hypnosisban levőknél, hog_Y a .:aJ?k f1:vasra mar ol~ 
messziről is reagáltak (pl. megfordultak), a milyenrol eber allapotban levo 
egyén az ilyen ingert nem percipiálja. . . , 

Az ú. n. holdkórosak szintén alvajirók, a holdnak, mrnt ~enyforras,~ 
nak reflex-hatása váltja ki a mozgásbeli műveleteket. A hypnosisban levo 
egyéneken végzett kisérletek bizon~itj~k, ~10g}'.' az erősebb fényt, a csukott 
szemek elé tartott gyertya mozgasa1t kovetik. A somnambulansok meg: 
fordulhatnak olyan helyeken is, a hova éber allap~t~a~ nem m?rn.e ~e~m 
az ember, de csak a physikai törvények lehetósegenek hatarai kozo,tt. 
Magas, keskeny helyen való _áthaladásu~at a k?rülmén~eket, „ a __ veszely 
-0hanceait mérleaelő és így a b1zonytalansagot, a felelmet felkelto ont~dat, 
az itélő követk~ztető művelet kizárása teszi lehetővé. Az enyhébb mger 
nem eÍlenben az erős (hideg, rákiáltás stb.) felébreszti őket. Somnam
bula~s állapotukban csak az álomsz~rü képzet_ei,kkel össz~füg~ő t~nemé
nyekre reagálnak, a mi azon kivül esik, szellemi es cselekvesbeh muveletet 
nem indit meg. 

Az álomképeknek különös sajátsága, hogy az emlékezetben ne~ezen 
tapadnak meg. Ziehen szerint felébredés után i:nár öt perez ~ul~a az alom
képek legnagyobb részét képtelenek vagy~nk _hiven. reprodukal1:1L 

A somnambulismus oka lehet physwlog1kus es pathologikus. Kele~
kezhet önként és előidézhető mesterségesen. Különösen hysteriásoknál es 
epilepsiásoknál fordul elő és részlett~nete leh.~t a ~ypnosisnak, a ~el_y 
.állapotnál a szellemi és, ~otoros _m~~el.et~k tobbnyire nem az egyem
ségböl kifolyólag, az önkentes ass~c~a~10bol rnd~lnak m.eg, han~m a~ auto
vagy heterosuggestiónak, a hypnot1 salo befolyasa1:1ak kovetkezmenY_~I. „ 

Arra, hogy az álomképek mely k_orban Jelennek meg el?szo_r, a 
lmvárok véleménye eltérő. Egyesek - mrnt P,'eyer - a csec_semoknel az 
álmodás következményeinek látszó arczjátékot, egyes testmozgasokat refiex
műveleteknek tekintik Binet azon nézetben van, hogy négy éves gyermek 
már álmodhat. Dr. Saute de Sanctis már három éves gyermeket is látott 
álmodni. A gyermekkorban a leggyakoriabbak a félelmes, ijesztő álom_k~pek. 

A felnőtt korban leginkább és legélénkebb alakban a reggeli alom 
alatt fordul elő. Az álomképekben legnagyobb szerepük van az_on e_semé
nyelmek, tüneményeknek, a melyek az. ~gyént éber állap?tban lB legmten
sivebben foglalkoztatják és akár posit1v (kellemes), akar negakv (kelle-
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metlen) hangulat kíséri erősebben. Az álomkép - szinének elevenségénél 
fogva és a realis inger hiányában - hasonló a hallucinatióhoz. 

Kraepelin újabban igen érdekes megfigyeléseket végzett részint ön
magán, részint másokon az álmodás közben észlelhető beszédbeli meg
nyilvánulásokra vonatkozólag s azt tapasztalta, hogy ezek leginkább a 
reggeli félálomban fordulnak elő és az ember sokkal könnyebben elfeledi, 
mint a más természetűeket. Ha még olyan világos is az álomkép, a 
hallottakat szó vagy épen hang szerint rögzíteni az emlékezetben alig vagy 
épen nem lehet. Különben nagyon hasonlók az elmebetegek beszédbe}~ 
zavarodottságához, többnyire értelmetlenek, badarak és e mellett gyakori 
az a jehmség, hogy az ember felébredés után első pillanatra nem veszi észre a 
badar vonást. Az álom alatt úgy tűnnek fel, mintha nem is hang· és szó
képek lennének s nem csengenének az alvó fülébe, hanem mintha az 
egyén csak valamiről leolvasná azokat. Az álombeli beszédzavarra nézve 
jellemző a helyes szavak megválasztásának hiánya, hasonbangzásuak alkal
mazása, egyes betük vagy szavak humoros megváltoztatása, különös jelzők· 
kel ellátása, különféle betoldások, kihagyások (pl. poros helyett buros, 
n. oculomotorius helyett n. poculomotorius, országgyűlés helyett orrgyülés, 
kézszorítás helyett talpbarátság, régi óra helyett invalidus óra), új szavak 
faragása, a grammatika és syntaxis ·ellenes vonás, összevonások, a telegramm
stylus. 

Néha álomban a legfurcsább dolgot a komolyság színezetével mond
ják el a szereplő alakok. Például az előadó észlelete szerint Arany Jánosból 
következő elferdített idézést mondták: «Toldi Miklós képe úgy tünik fel 
nékem, Mint kilencz-tiz ember régi öltözékben.» 

Az álomképek tartalma sokszor jellemző lehet egyes ideg- és elme
kórformákra. 

Végül az előadó saját klinikájáról felvett fényképek vetitése mellett 
mutatta be az álom különféle alakjait és a hypnosis alatt észlelhető 
suggestiós és somnambulans állapotokat. 

5. 

A BELSŐ ÁZSIAI ÖNTÖZÉSEK ÉS A NÉPVÁNDORLÁS. 

Dr. CHOLNOKY JENŐ • 

Népszerű tudományos előadás, vetitett képekkel. 

Régi problémája már a történ,elemnek az a kérdés, hogy mi okozta 
azt a sajátságos jelenséget, hogy Azsia belsejében a népek nem ~ud~,ak 
sokáig megmaradni, hanem ha valahol na~yobb sür_üség t~mad, i;n~ndJa;t 
czentrifugális törekvések mutatkoznak. MaJd az egyik, ma.Jd a masik -~ep 
kerekedik fel, hagyja ott ősi lakóhelyét s aztán siet ki a tengerhez koze
lebb fekvő területekre, nem mintha tengerre vágynék, hanem mintha ned
vesebb éghajlatra kívánkoznék, A népeknek ez a kiáramlása ős idők ~t~ 
tart. Visszanyulik a legsötétebb multba, a melyről már csak archeologuu 
emlékek beszélnek. Nem csak Európa szenvedett ezektől a zivatarszerű 
kiáramlásoktól, hanem India és Kelet-Ázsia is, talán még többet mint Európa. 

20* 
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A világtörténe~em legnagyobb eseményei fűződnek a népvándorlá
sok~oz. Hatalmas birodalmak pusztultak el, még hatalmasabbak keletkeztek 
az ilyen mozgalmak következtében. Régi kulturák romjain újak keletkeznek 
porba gázolt eszméken újak ülnek diadalt. S nagy események okát ne:rd. 
sz~bad . egyesek szeszé.lyé?en keresni, sem pedig valamely nép külön ös 
haJlamaban, hanem ~m~ig kényszerítő körülményekben. A nagy embereket 
csak az alkalom emeli ki; a nagy eseményeket a szükség szüli. 

. A népván~or~ások okát .sem szabad a nomád népek vándorló hajla
maval magyarazm, sem pedig egyes nagy férfiak törekvéseiben. Sokkal 
mély;e.?atób~ okok .l~hetnek az?k, ~ melyek egy népet elűznek ősei tűz· 
hely?rol s kenyszerit1k, hogy mas nepeken keresztül gázolva, sokszor szerte 
s~ó1:odva keres.~e~ek és sz.erezz:n?k új, hazát. Hány nép veszett el így 
toke~etesen a. torten.elem .sz1~pa~arol, ~any nem találta meg a keresett jobb 
hazat s a mikor vrnszaterm kenyszerult, az elhagyott fészket már nem 
talá~ta üresen. Ak.kor azt~n megint neki vágott a világnak s elhányódott 
a nepek forgatagaban. Bizony nagy oknak kell annak lennie a mely a 
népeket ilyen keserű sorsra kényszeriti. ' 

, A. Kaukázus ~ehezen hozzáférhető völgyei olyanok, mint valami 
haborgo tenger partián a sziklazugok. Sok-sok nép töredékét verte ki oda 
a történel.~m. hullám~~rése s. ott oltalmat találtak a végpusztulás elől. 

A tortenelem UJabb vizsgálódásai, különösen pedig Belső-Ázsiára 
yonat~ozó ismereteink fejlődése újabb perspektivát nyitottak ezen a téren 
is .. Mmket i:nagyarokat ezen a téren is az a hagyományos érdeklődés lát
s~ik vezetm, a mely a magyar tudományos köröket mindig lelkesítette, 
hisz a magyarok eredetének problémája a legszorosabb összefüggésben van 
ezzel a kérdéssel. 

.. s .?sa.kugyan magyar kutatók munkássága vett most új és élénk fényt 
a v1~~gtor.tenelem~ek ~ze~re a l~gsötétebb lapjaira. A Széchenyi expediczió 
Belso-Azs1a termeszeti VlSzonyait, az ott élő népek életmódját világitotta 
m.e~.' Alm.ásy G.yörgy a n?mádok életéről nyujtott szép részletes képet, 
vegul Stem Aurel a pusztakon szerte szórt romvárosok felkutatásával erry
sz~rre, kezünkb? a.dta a kulcs_ot: Nem i~ említem a Zichy expedicziót, s~m 
Vamber.v kutatasait, sem a regibb utazokat, a kiknek hervadhatatlan érde
meit mindnyájan ismerjük. 

Az óvatosabbak talán korainak mondanák, hogy mái· most megkí
sérlem az. ered~én~ekből , kivilá~it~ .külö~ö~ tényeket úgy csoportositani, 
ho~y abbol a , nepv.a~dorl~sok ke~·desere vilagot vethessünk. De az új esz
meknek termekenyito hatasa elvitathatatlan, a kép, a melyet vázolhatunk, 
oly m~gkapó. hogy lehetetlen meg nem festenem. 

Azsia Európával szorosan összefügg s nincs tudományos alap, a 
melyen szét lehetne a kettőt egymástól választani. Csak a történelmi 
tradiczió választja ketté, mi azonban most a kettőt Eurázia nevezete alatt 
~ín.dig összef?g.l~lva fog.juk. emle~etn!. Európa úgy, mint India vagy Kelet
Azsia meg Sz1bina, penfenkus reszei a nagyszerű . kontinensnek a melynek 
törzsét legnagyobb részt lefolyástalan pusztai és sivatagos kli~áju terü -
1:t~k f~glalják el. Mess~e ve.zetne tár~yamtól, ha a klímának ilyen elosz
lasat reszletesen akarnam ertelmezm, csak egészen futólagos jellemzésrn 
jut tér. 

Eurázia, mint olyan kontinens, a melynek majdnem egész területén 
rendesen váltakozik a tél és a nyár, tehát vannak olyan időszakai, a mikor 
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felszínén a melegnyereség nagyobb, mint a kisugárzás folytán beálló 
ves~teség és vannak olyanok, a mikor a veszteség nagyobb, mint a nye
reseg : szabályosan váltakozó szélrendszert ébreszt. Ezt a szabályosan válta
kozó szélrendszert monzunnak nevezzük s tudnunk kell róla, hogy ez a 
szél télen a kontinens belsejéből a tenger felé fuj, nyáron pedig ezzel 
szemben, a tengerről irányul a szárazföldek belsejébe. 

Természetes, hogy a czentrifugális téli szél Ázsia belsejében nagyon 
hideg és aránylag száraz idővel jár. Ezzel szemben a nyári szél az óczeán 
felől temérdek nedvességgel megrakottan jő s bár a perifériákon mindenütt 
rengeteg csapadékot zúdít alá, a belső-ázsiai területekre már kifáradva 
érkezik, mert mielőtt ide jutna, mindig először hegyeken kell átkelnie, 
már pedig a hegyen átkelő szél mindig kiszárad. 

Igy aztán Eurázia belsejében télen mindig kemény hideg van, de -
a magas hegyektől eltekintve, a melyek még a Szahara közepén is esö
sek - aránylag nagyon, de nagyon kevés eső vagy hó esik. Nyáron aztán 
rettenetesen forrók ezek a területek, de a csapadék megint alig valami. 
Csak a magas hegyeken van ilyenkor is elég eső, azért a magas hegyek
ből állandóan bő vizű patakok sietnek a környező lapályokra. 

Ilyen klíma mellett természetesen ezek a puszta területek közelről 
sem olyan alkalmasak az ember letelepedésére, mint a periferikus vidékek. 
Vagy ha itt le akar az ember telepedni, egészen más életmódra lesz útalva, 
mint teszem Európában. 

De nézzünk körül Eurázia belsejében. 
A lefolyástalan pusztai területek közt három nagy darabot külöm

böztethetünk meg. A legnagyobb köztük az úgynevezett Hanhai medencze, 
mely Kelet-Turkesztánt, a Góbi sivatagot, meg a mongol pusztákat tartal
mazza. Második Tibet óriási magasföldje, a mely a Föld legkietlenebb 
területeihez tartozik s nekünk sincs vele most sok dolgunk, mert egyálta
lában alig alkalmas az ember megélhetésére. A harmadik rész reánk nézve 
a legfontosabb. Ez a Kaspi-tó körül elterülő határtalan rónaság. a mely 
messze benyúlik Európába is, hogy nyugat felé fokozatosan vesse le belső
ázsiai jellegét s lassankint átvezessen a periferikus területekre. 

A negyedik ilyen természetű vidék a Perzsa medencze, vagy Irán 
pusztai vidéke. 

Mind a négy medencze majdnem teljesen lefolyástalan, kivéve Tibe
tet, a melynek nagy részét ma már tengerbe ömlő folyók öntözik. Vala
mely területről akkor mondjuk, hogy lefolyástalan, ha nem ömlik róla viz 
a tengerbe. Ez csak száraz klímájú területeknek lehet a természete, mert 
ha például a Kaspi-tó medenczéjében elegendő volna az eső, akkor a 
Kaspi-tó szine felemelkednék annyira, hogy vize a medencze legalacsonyabb 
csorbáján, a Manics-mélyedésen keresztül lefolyna a tengerbe. A szárazság 
az oka annak is, hogy itt annyi tó van, a melyeknek persze legnagyobb 
része épen a lefolyástalanság miatt sós vizű. Ha bővebben hullana a 
csapadék, akkor a tavak először mind kitelnének vízzel, a mig túlfolyásuk 
nem támadna, aztán a beléjük ömlő vizek a medenczéket tele töltenék 
törmelékkel, a lefolyás meg mélyen bevágná a küszöböket s a tavak mind 
sorba lecsapolódnának. 

A Föld legnagyobb hegyóriásai emelkednek ezeken a területeken. 
Az égbe nyúló óriásokon állandó hó fehérlík, a hó-régió alatt keskeny 
erdős zóna sötétlik, a völgyek ölén azonban teljes pusztaság van, sok-
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szor valóságos sivatag. Ilyenforma lehetett Európa is a diluviumban. 
A hegyeken hó és jégár, az oldalakon kevés erdő, a völgyekben és a sik
ságokon pusztaság. 

Természetes, hogy mind a három régió jellemző állatait megtaláljuk 
a diluviális l~rakodásokban. Sőt még ha a tavakra gondolunk, nem csodál
kozhatunk raJta, hogy sok tavi üledéket találunk a pusztai képződmények 
közt. Ezeknek édes vagy sós vizi faunájából azonban igen helytelen volna 
nedves klímára következtetni. 

A hegyekről lefutó patakok és folyók vize a pusztákra érve, elkezd 
fogyatkozni. Többé már nem kap erősítést, hanem ellenkezőleg a száraz 
levegőben való elpárolgás annyira fogyasztja a vizüket, hogy nagy részük 
a tómedenczét sem éri el, hanem utközben teljesen elszikkad. A puszta 
aztán ott marad viz nélkül mint steppe, vagy mint sivatag. 

A csapadék szerint a földfelszin arczulata igen külömbözö lehet. 
Négy fő tipust szoká~ azonban megkülömböztetni és pedig: 1. Sivatagnak 
nevezzük az olyan területet, a melyen a csapadék évi mennyisége kisebb 
2_00 mm::n~l. Az ilyen területeken majdnem semmi növényzet sincs, a 
tiszta kosz1kla, vagy annak törmeléke, a kavics, homok fedi a felszínt. 
Termő-földről szó sem lehet. - 2. Steppe (pampa, füves puszta) a neve 
az olyan területeknek, a melyeken a csapadék évi mennyisége 200 és 
4?,0 mm. közt van. Az ilyen térségeken csak rövid füvek, vagy néha bozót 
nol, de a legjellemzőbb a füves puszta. Ennek már van némi termő talaja, 
rendesen lösz, a mi a levegőből hulló s a fűnövényzet által megkötött 
porból van. - 3. Szavanna (préri, llano) a neve az évenkint 400-600 mm. 
csapadékban részesülő területeknek. Ezeket magas fű borítja, de már ap
róbb facsoportok, esetleg szingulárisan elosztott fák élénkítik, a folyók 
partját galeria-erdők kisérik, mint a mi Tisza-parti füzeseink és tölgy
ei·dőink. Ilyen a mi Alföldünk jelenleg. - 4. Az erdős területeken több 
a csapadék, mint 600 mm. Az előbbivel együtt ennek is dús termőtalaja 
van, a mely a löszből fokozatosan megy át a lateriten keresztül a fekete 
televény be. 

A határok természetesen nem nagyon szigornak, különösen pedig 
nagy befolyása van annak, hogy az eső nagyon periódusos-e, vagy az év 
minden szakában egyenletesen van· e elosztva? Azonkivül hűvösebb klímá
ban kevesebb csapadék elegendő, mint a forró égöv alatt. 

A sivatag és a steppe területeken csakis mesterséges öntözéssel lehet 
biztos terméshez jutni, a szavannán már lehet öntözés nélkül is megélni, 
de a termés még sokszor veszedelemnek van kitéve. A sivatag és a steppe 
közt is van azonba.n lényeges külömb1:1ég, a mennyiben a sivatagon nem 
lehet nomádság, mig a steppe épen a nomád életmódnak a legfőbb szín
tere. Szavannákon már nincs szükség nomád életmódra, mert a nélkül is 
lehet marhát tenyészteni. 

Sok tankönyvben találjuk azt a balga beosztást, hogy az emberi 
művelődésnek legalacsonyabb fokán vannak a vadász-népek, aztán követ
keznek a nomádok, majd a földművelők s végül legműveltebbek az iparos 
és kereskedő népek. Mintha bizony az az egy Istent hivő, korán-olvasó, 
szép költészettel és művészettel élő kirgiz a műveltség alacsonyabb fokán 
állana, mint az új-guineai kizárólag földművelésből élő pápua. A foglal
kozások szerint nem lehet az embereket osztályozni műveltségi fokokba. 
Annyi bizonyos, hogy a hol nomád életmód folyik, ott csakis az lehetsé-
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ges, ott pl. földműves meg nem él_het, de mé~ a marhát is csak úgy lehet 
tenyészteni, hogy folyton változtatJnk a legelot. . , . 

Belső-Ázsiában a síkságokon vannak ugyan sivatagos reszek i~. de a. 
legnagyobb területet a steppék fog~alják „ el._ ~zért ezek a lefolyastalan 
területek a nomádság valóban klasszikus foldJei. . , 

De az igazi nomádság kifejlődéséhez még valami kel_L A _nomadnak 
· ·· k · · an növényi te1·mesztményekre, meg olyan iparcz1kkekre, a. 
is SZU sege v d l" 'll't . t g 
melyeket a pusztán kóborló nomád nem, tu, e oa i a_m, m~r _anya a. 
sincs hozzá, meg állandó ipartelepet s~~ letesithet, a mit pedig bizonyos 
iparczikkek előállítása okvetlenül meglnvan. , 

Az igazi nomádság ki fejlődéséhez tehát szük~_éges az, hogy a pusz~ak 
mellett földművelő nép is lakjék, de ne olyan teruleteken, a melyek m1~
den mesterség nélkül alkalmasak a. földmű~~lésre, ~ert ak~_or a nom~d 
maga is letelepszik. Nem is szoktak ilyen teruletek kozvetlenul a pusztak 
szomszédságában lenni, hanem a hegyek lábá~á~ húzódnak i;neg azok a 
pászták, a melyeken a hegyekről jövő patakok v_1zevel .:Oe.~t~rseges_en lehet 
a pusztát földművelésre alkalmassá t~~n~: -~z il_yen. ontoz_~tt terul~te~.e~ 
nem lehet marhát tenyészteni. arra az ontozott fold igen drn~a. A~ on~ozo 
földművelés tehát megint csakis a nomádsággal ellepett pusztak kozeleben 

lehetséges igazán. · · 1 t 
A ·· t·· " és a nomád közt tehát szoros gazdasag1 kapcsa a va1;1· z on ozo „ 1.. k · l: at 

A. kettő egymás nélkül nem élhet meg. Mi földet muve un es mar~ 
tenyésztünk egyszerre. Itthon az lehetséges, mert reszbenl sz~~~n:~~~ 
részben erdős területen élünk, de a pusztákon ez leh~tet en. . e e 
van választva a gazdasági élet de a két darab szorosan osszetartozi.~. .. „ 

A marháját legeltető nomád ép úgy reá van sz.orul~a .'.1z ontozo 
földművesre a mint a földműves sem élhet meg a nomad nelkul.. A fo~d
művesnek ~züksége van az állati termékekre s azokat n_em tud.ia ma~-

d · 1 H ' t b" · t gyapJuért stb csakis honnan beszerezni, mint a nomá to · user · orer • . „ .. „ · .. 1d t 
a nomádhoz fordulhat, mert neki minden talpalatnyi ontozheto fo e a 
növényi termények előállítására kell, felha~ználni~. , ·t 

De a nomádnak is van szüksege mmdenfele. ol_yan t~rmekre, a m~ 
az öntöző produkál: legyen az növényi term~k, ak~r iparcz1kk. A Szahara· 
ban a nomádság a beduin, az öntöző az oáz1s -lako. Csakhogy ~ . S~ahara 
nagyon sivatagos, nincs rajta elegendő leg~lö, azért e~ a gazd~sagi ~is~ony 
nem lehet tisztességes. A Szahara nomádJa nem tudJa :n:gt:1melm azt a 
mennyiséget, a mi nelii elegendő a tis.~tességes gazda~ag1 v1szo~y f~ntar: 
tásáboz. Kénytelen az oázis-lakótól eroszakkal elv~nm ~zt, a m;t . tiszte.s 
séggel nem tud megfizetni. Ezért aztái:t, vagy kira~OlJ.a az oaz1s-lak?t, 
vagy súlyos adót vet ki rájuk, olyan Jambor ellenertekkel, ho~Y: ~.zta~ 
megvédelmezi őket más nomád hordáktól. Persze, hogy meg;,edi oket · 
Hisz ba más nomádok kirabolnák, akkor aztán a védelmezonek nem 

jutna semmi. . , . · "t t I' 
A belső-ázsiai pusztákon a viszony eges~en , tI~ztesse~e~, so a an 

nkább az oázis-lakó, illetőleg öntöző az, a ki nemileg .~is~i~.olyozza t 
nomádot. Igaz hgy itt is a nomád az erőszaakos, de az ontozo a tanu · 
tabb furfango~abb és ügyesebb. De azért egymás nélkül n.em tudn~k meg
elni.' Az öntöző nép rendesen igen tarka-barka n~p-kev~rek, egymas ny~ld 
vét meg sem értené, de a nomád nyelvén mmdegyik tud, a noma 
nyelve a volapük, a melyen megértik egymást. 
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~a1óságos véd- és dacz-szövetség van a kettő közt, de persze ha ve
rekedni kell, akkor a nomád a vitéz, mig az öntöző csakis öntözéseinek 
védelmére szoritkozik. 

A nomádok életmódjáról igen sok, jó leirás jelent meo- már de külö
nösen. ~zépen irja le Almásy, a kinek könyvét ebből a sze~pontból mele· 
gen aJanlh~tor~„ Sokkal k~vesebb adatot találunk az öntözők életmódjáról. 
Nagyon. szetszort adatokbol tudunk csak helyes képet összeállítani. 

Mindenek előtt az öntöző -művekről kell szólnunk. Nem egységesek 
~ módszerek, a hogyan a vizet a földekre juttatják, mert nem egyformán 
Jutnak ho~zá. A ~u~·~_ni alföld keleti szélén, Kelet-Turkesztánban: meg a 
Nan-s~~. eszaki leJtOJen a magas hegyekről lefolyó patakok és folyók vizét 
hasznal.iak fel. A mongol puszták peremén inkább kutakból történik az 
öntözés. Perzsiában pedig földalatti alagútakkal gyűjtik össze a vizet és 
hozzák napvilágra . 

. A .Puszták. szélén, .. a havasok lá?ánál rendesen óriási törmelékkúpok 
szegelyzik a szaraz teruleteket. Sok kilométer átmérőjű, lapos kúpok ezek, 
a melyek_nek olyan lankás a lejtője, hogy a ki rajta jár, alig veszi észre 
annak le~tős ~oltá.t, pe~ig tö~_b száz! n?ha ezer méter magasság-külömbség 
van a kup s~ele es. c~u~sa kozt. Aki reszletesebben akar erről tájékozódni, 
olvassa el Loczy leirasat, a mely a nagy Széchenyi-munkában jelent meg. 
,Tobb és hűbb leírást nem kap az egész világirodalomban . 

. A .. mi~t „ a yat~k. kilép .. laka~lan'. rendesen nehezen járható magas 
4egyi vo lgyebol es ralep a tormelek-kupra, azonnal kezébe veszi az ember 
a hegység ajándékát, a drága vizet. Rendesen már itt szétosztják a vizet 
g?ndosan rendben tartott csatornákkal, hogy már a törmelék-kúp kevésbé 

· ~ivatagos rész~it ?ntözhessék. A feles viz aztán a törmelék-kúp lábához 
JUt, a hol az igazi kultura van. Itt aztán egymás mellé sorakoznak a 
virágzó o~zisok, a m~lyek . a _Patak viz_ét rendesen annyira felhasználják, 
hogy. a s1v~tagra . mar alig JUt valami. Igy vesznek el pl. a Tarim folyó 
~el~ek f~lyoi, a mmt a kelet-turkesztáni medencze szélén törmelék-kúpjaik 
labahoz JUtott~k. Ez a sorsa a Csercsen-darja és a Kerija·darja folyóknak 
K~~.et-.~urkesztanban, meg a Cs~, S~erafsan és Murghab folyóknak a turáni 
alfoldon. Meg van ezeknek a folyoknak az alsó medre is de az ma szá-
raz, rendesen befujta a futó homok. ' 

Ebből még nevezetes következtetéseket fogunk levonni. 
Az öntöző csatornák nagy gonddal épültek s úgy vannak vezetve, 

hogy le?etőleg egyenletes, csekély eséssel minél nagyobb területre juttas
sa~ak v1z~t ... csod~latos, ~?.g~. milyen kevés technikai tudással, úgy szólván 
muszcr nelkul, milyen k1tunoen vannak vezetve ezek az «árikok» a mint 
a turáni alföld, meg Turkesztán török népei nevezik. Ugy szólván' egészen 
s·z~bad sz.emmel nivellálnak s bámulatos takarékossággal tudják a vizet 
szetosztam, úgy hogy annak minden cseppje ki legyen használva s a 
mekkora területre csak lehet, szét legyen osztva. Igaz, hogy erre különösen 
alkalmasak a p~s~tá~ szé~én levő egyenlete:; lejtőjű törmelék-kupak, a 
melyeket a felszmi vizfolyasok nem szabdaltak annyira össze, mint a mi 
esős vidékünkön tették volna.. A hol az árok időszakos hegyi vízmosás 
medrét szeli keresztül, ott valóságos hidon vezetik rajta keresztül az ár
kot, (1. rajz) vagy megfordítva, a mint a körülmények kívánják, a vízmosást. 
A vízmosás árvizeitől ugyanis nagyon félnek, mert könnyen megronthatja 
nagy darabon az egész öntöző-művet. 
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A felesleges viz egy része a tu~~j_do~képeni fol~?~?1ederben Jo~yi~ 
le de a mi az öntözött területekről gyulik ossze, azt kulon levezeto arok 
viszi vissza a folyóba. Ha kevés a víz akkor ez az árok ~őleg .!1 nagy 
záporok árvize ellen menti a _termést. ~zeken a. pusztai ter':leteken 
ugyanis nagyon gyakran megesik, ~ogy hute~e~ „ zapor~k az egesz ter
mést tönkre teszik ha nincs az árv1z levezeteserol kelloleg gondoskodva. 
Ez az eset azonba~ már elhanyagolt állapotokról tesz tanuságot. . .. , 

Ha az öntöző mű rendben van, akkor az öntözött földek kitunóen 
teremnek s jólét uralkodik az oázison. . . .. .. . . 

Valamivel más rendszere van a perzsiai ontozeseknek, ot~, a hol. az 
előbbi rendszer nem volna elég jutányos. Némely helyen ugyams a __ ka~ic~
ban annyi viz elszivárog, hogy a törmelék-kúpon nem lehet ontozm. 

1. rajz. Folyó-medren keresztül vezetett öntöző-csatorna a turáni alföldön. 

Ilyenkor az úgynevezett k'.1rézekkel. s~gitenek. A tör~elé~k~p csúcsán kutat 
.ásnak, a mig el nem énk a talaJVizet. Ez az elso ku~ itt fenn nagyon 
mély. Aztán a lejtő szerint lefelé ismét egy ~utat mel~iten~k le,, s ~kkor 
a kettőt alagúttal összekötik. Igymennek tova?b, ~efele a torm,elekkur.on, 
a kutak mind kisebb és kisebb mélységűek, mig veg~e az alag?tta~. ~~JU~
nrtk a napvilágra a kavicskúp lábánál (2. és ;j. ~aJz). Csak ugy oz~~hk 
be'őle a viz ! A hol a ka.rézt valami út, keresztezi, ott ferde aknaleJarót 
készítenek, hogy az útas könnyen hozzá jusson ~ viz~ez. . . 

Ilyenkor természetesen a törmelék-kúp telJeB sivatag s az oazrn .. ?tt 
van a lejtő lábánál. Bizony ez nagy munka ]ebet s u~yancsak megbecsuhk, 
ha egyszer készen van, hisz ez a nép életének alapJa, ha ez elpusztulna, 
akár éhen veszne az egész oázis. , , . , , 

Belső-Khina szárazabb vidékein, meg a mongol pusztak deli szelen 
láttam olyan öntözéseket is, a melyek tökéletesen emlékez~etnek a mi 
bolgár kertészeink öntöző-módjára. Kutakból, vagy patakokbol, folyókból 
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emelik ki a vizet kankalinos kutakkal vagy vizemelő kerekekkel s aztán. 
a felemelt vizet majdnem egészen úgy öntözik szét, a mint a bolgárok. 
La-csou-fu vidékéről Lóczy is leírta ezeket. , 

Amikor békés állapotok vannak Belső-Azsiában, akkor az öntözött 
területeken gyorsan szaporodik a nép, dúsan teremnek a földek, felhasz
nálnak minden csepp vizet s kihasználják a folyókat és patakokat a 
mennyire csak lehet. A fejlődésnek ilyen szép korszaka különösen akkor
szokott bekövetkezni, a mikor a hatalmas Khinai birodalomban trónra 
termett császár uralkodik s rend van óriási birodalmában. Hisz az öntö
zött területek legnagyobb része az ő fenhatósága alá tartozik. De azonkivül 
a szomszédos népek közt is rendet szokott ilyenkor tartani Khina, mert 
nagyon tudja, hogy miféle veszedelmek származhatnak a birodalomra 
nézve, ha határain nyugtalanság keletkezik. 

Ha azonban az oázislakók az utolsó cseppig felhasználták már a 
vizet s a nép is annyira elszaporodott, hogy már csak épen megtud élni, 
akkor veszedelmes állapot áll e:ö. Annak a sok százezernyi lakosságnak 

2. rajz. - Vízgyűjtő-kutak és földalatti csatornák (karézek) elrendezése Perzsiábail> 
(Azerbeidsanban). g kereső kutak; k találtak vizet, de kevés volt. A helyen bő vizre 
akadtak s megcsinálták az Ad e C csatornát, de ez beomlott s áttértek az A ab e· 

irányra. V a város, J az öntözött kertek; H a feles víz levezetése. 

az élete, egész léte az öntöző-berendezéstől függ. Már pedig ez nagyon 
kényes jószág! Azokon a nagy kövekkel kirakott, vagy csak épen sárral 
kitapasztott vízvezető árkokon úgyis van mindig javítani való, azokr" a 
legnagyobb gonddal ügyelni kell, mert a hanyagság rémületesen boszul
hatia meg magát. Tudják is ezt az oázis-lakók, valóságos vallásos tisztelet 
veszi körül a nagyobb műveket. 

De az állapot a legnagyobb gondosság mellett is rendkívül veszeilel
mes, a nép jóléte úgy szólván egyetlen hajszálon függ. 

Ezer és ezer veszedelem fenyegeti az öntöző-műveket. Ellensége 
annak viz és szárazság, zivatar és földrengés, állat és ember, ellenség 
és jóbarát; mind ártalmára lehetnek. A legjelentékenyebb veszedelmek a 
következők : 

L Kezdem a legváratlanabbikon, a fölclrengésen. A turáni alföld 
keleti széle nevezetes földrengés-terület. Most volt nem régen a rettenetes 
andidzsáni rengés, a mikor temérdek emberélet, épület és egyéb berende
zés esett áldozatul. A földrengés a lankás lejtők hajlás-irányát könnyen 
megváltoztathatja, a folyókat útjukból kitéritheti, a csatornákat eltemet
heti, vagy valami repedéssel végleg tönkre teheti. Nincs tudomásom, hogy 

315 

efféle katasztrófa történt-e valóban, de azt hiszem épen nem lehet ritka, 
különösen Ferghánában. . . „ , . . . , . . 

2. Egy-egy szokatlan nagyságú f elhosz~kadas ónas1 pusz~_itast .vegez-
het. Óriási kavics és törmelek zúdul le ilyenkor a hegyekbol s ugy el
temetheti a csatornákat, hogy azoknak valósággal ~y?ma se~. ~ar~d: 
A hömpölygő áradat elvonulása u~án a folyó ne.~ ~a~~lJ~ meg tob~e. reg1 
medrét s egészen uj utat keres, ugy hogy az ontozomuveket valosaggal 
egészen újból kell berendezni. Rett~netes csapá~ lehet ez ott, 8: hol na~y?n 
le van már foglalva a terület s k1 van hasznalva a r~ndes v1~menny1se~. 

3. A folyó viz rencle.c; riiűködése következtében is megv~ltoztathatJa 
futását. Törmelék-kúpjának valamelyi~. részét e1:~sen k~f~jle~zti s akkor. a 
másik részén könnyen kap egérutat, UJ medn,t vaJ s a , reg1~ ve~leg elha~yJa. 
Ilyen eseményekről már tudunk. A Lop·nor;tu .belyvaltozasa i~ c~ak .ilyen 
esemény, a mit Sven Hedin konstatált. De meg nagyobbsz~r~ es r~szle
teiben is eléggé ismeretes katasztrófa volt a Hoa?g-ho 185~-1k1 . hely~alt.oz
tatása. Igaz, hogy ez a katasztrófa nem a lefolyastalan teruleteken tortent, 

3_ rajz. - Perzsiai karéz hosszanti metszete. A a kezdő kút, C a földalatti csatorna 
felszinre jutása, S kavics-kúr, R szikla. 

hanem már a periférián, de ez elvég~e .nem lényeg~s, a k~inaiak .~letmó~.ia 
itt is az öntözésen alapul. Ezen a v1deken ugyanis a rizs a fo termek, 
a mi feltétlenül bő öntözést kiván. 

A Hoang-ho 1853-ig Kai-föng-futól délkelet felé t..,lyt s körülbelül együtt 
öntötte vizét a tengerbe a Jang-ce-kianggal. Egész vidéke a legszebben ~e 
volt rendezve öntözésre s alsó szakaszán valóban sűrü népesség, szep 
kultura fejlődött ki. A folyó egyszer csak egy szokatlan nagy árviz követ
keztében keresztül törte gátjait s mivel a gátak közti tér nagyon fel volt 
töltve, elhagyta végleg eredet~ medrét s északkeletneh foly_t l~ a teng~rbe, 
délre a Peiho torkolatától. Atugrott tehát egy egész khma1 tart?ID:a~yt, 
t. i. San-tungot. Az új folyás táján persze mi?dent tönkr_e tett, , alht~lag 
két milliónál is több ember veszett oda, de alig maradt hirmondo, a ki el 
tudta volna mondani az események igazi lefolyását. De ez a rész most 
nem tartozik tárgyunkhoz. Az érdekel bennünket, hogy ID:i tö7tén.~ a~.o~ a 
vidéken, a melyet a folyó elhagyott. Természetes, hogy a_ baJdam gyony_oru~n 
berendezett öntözések mind teljesen tönkre mentek. Kis11.áradtak a. nzsfo_l
dek s kiütött az éhinség. A nép. egy darabig türelmesen várt, hogy maJd 
talán megint visszajő a hűtlen folyó, vagy pedig majd a kormány gondos
kodik róla, hogy visszaterelje. De a mikor azt látta, hogy a kormány nem 
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birva a folyóval, lemondott a visszaterelésről, sőt még új medrét is szabá
lyozni kezdi, akkor az éhhalál elől a lázadásban keresett menekülést. Ez 
volt a rettenetes Nien-fei lázadás, a mely iszonytató véráldozatok árán 
csak úgy volt leverhető, hogy a lázadókat majdnem egy szálig kiirtották. 

Ilyen esemény történhetik egy folyó véletlen helyváltoztatása követ
keztében a sűrün lakott, szépen rendben tartott Khina belsejében. Képzel
hetjük, hogy micsoda felfordulást okoz kinn a pusztákon, a hol a közigaz
gatás sokkal tökéletlenebbül teljesitheti feladatait. 

4. Váratlanul beköszöntő nagy szárazság hasonló ba.jt okozhat. A hegyek
ből lejövő folyók egyetlen száraz esztendőnek a következtében annyira 
kiapadhatnak, hogy nem lesznek képesek az öntözött területeknek lényeges 
nagyságú részét vizzel ellátni. Surlódások, elégületlenségek, nyomorúság 
köszönt be s csak még egy ilyen száraz esztendő kell, hogy a nép elveszitse 
életfeltételeit s készen van a felfordulás. 

Klimatikus változásokban kell pl. annak az okát keresnünk, hogy a 
Hamun mocsarak Perzsiában folyton változnak. Ezekben a mocsarakban 
vész el a Filmend folyó, a melynek deltáján igen sűrü népesség lakott. 
A XIX. század első évtizedeiben a mocsár széle a Hilmend deltájánál 
nagyon visszahúzódott, a hetvenes években messze előre kellett haladni 
a kulturával s a régi kultura-területeket elhagyták, mert az álló viz sziné
nek visszahúzódásával nem volt többé elég nedvesség a talajban. A leg
újabb időben megint előre nyomult a tó, elöntötte az újabb szántóföldek 
egy részét s Pumpelly látta, hogy némelyek vizben szántanak. Természetes, 
hogy a tó volt a mainál már nagyobb is, de volt lényegesen kisebb is. Ez 
az oka, hogy a Hilmend deltáján a partvonallal párhuzamosan elhelyezve, 
temérdek romot lehet találni, mig a csekély vizből ilyen romok nem buk
kannak elő. Azok a területek, a melyeken romok vannak, azok nem voltak 
viz alatt azóta, a mióta a romba dőlt épületeket megépitették. De ezek az 
épületmaradványok mind olyanok, hogy ha a viz ellepné őket, nem marad
nának meg, mert hisz a rozoga vályog épitmények a vizben úgy mennek 
szét, mint a sár. A mi nedvesebb klimánk alatt rég elpusztultak volna, 
csak Belső-Ázsia roppant szárazsága óvja meg őket. Lehet, hogy voltak itt 
már sokkal régibb romok is, de azokat elpusztitotta az utolsó nagyviz. 
Csak azok maradnak meg, a melyeket még elpusztulásuk óta nem lepett 
el az árviz. 

Lényeges megjegyezni valónk, hogy ezeket az összeomlott épületeket 
nem hagyták el valami rögtönös katasztrófa következtében, hanem csak 
lassankint, a mint a műveléssel mindig előbbre és előbbre hatoltak a 
visszahuzódó tó felé. Valamelyest hasonló körülményeket látunk ma a 
Balaton partján, a zalai halmok közt. Az idegen, a ki nem ismerős a 
viszonyokkal, csodálkozva venné észre, hogy mennyi rom, mennyi elpusz
tult művelés van ma a hegyek oldalán, de különösen mennyi apró épület
nek a maradványa, a melyek közül sokan a tűz pusztitásának a nyomai 
látszanak. Ha nem kérdezősködnek, bizonyos abban a szent meggyőződés
ben maradna, hogy itt valami hirtelen, vészes katasztrófa történt, a mely 
sok ezer ember életébe került s akkor maradtak árván a művelt földek s 
akkor maradtak lakatlanul a düledező épületek. Pedig semmi ilyen nem 
történt. A szőlők lassan kipusztultak, a pinczék feleslegessé váltak, a gaz
dája nem gondozta többé őket s igy aztán düledeznek. Sok elhagyott 
pincze leégett, de nem egyszerre mindaz, a mi égettnek látszik, hanem 
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egyszer az egyik, másszo~. a ~á~ik,. de a leégett pinczék helyett senkinek 
sem jutott többé eszébe UJat ep1tem. , . 

Megváltozott a kultura s ezzel elpusztulnak, vagy pusztulasnak mdul-
nak a korábbinak az emlékei. . .. .. .. .. 

5. A legnagyobb veszedelmek egyike, . a . mi az. ontozott teruleteke~ 
fenyegeti az emberi rosszakarat. Bosszuallo ellenseg, a~attom.os ~onosz 
tevő isz;nyu pusztitást vihet véghez. Különösen az ell?nseg talal ~?nnyen 
módot arra, hogy az öntözőket pl. adófizetésre kényszentse'. Csak a focsator
nát kell elfoglalnia, hogy az egész ön~ö~ött ker.~n~k .feltetlen ura. le~!~.r1· 
Védelmezik is az öntözött vidéket! Valosaggal erod1tID:e~yekk~l ves.~ik ~orul, 
a fő csatornákat megrakják őrháza.kkal, a terület szelen_ i;n~ndenutt o~tor
nyok emelkednek a melyekről állandóan figyelemmel kisenk a pusztat. s 
a legkisebb gyan~s jelre azonnal védelmi állapotba helyezkednek (4. raJz). 

' t öntözött területek mellett, a turáni alföldön. 4. rajz. - Erőditmények es őr orony az 

De hát soksr.or hiába van a védelem, a támadó ellenség hatalmasab? 
s elfoglalva a falakat, vagy elpusztitja az egész ter~let~~· vagy olyan puszti
tást visz véghez benne, hogy az öntöző múvek is tonkre mennek: Sok 
ilyen esetet tud a történelem, de rendesen csak kev~s figyelme~ forditanak 
a történetírók az öntöző-mlí.vekre, különösen a rég1bbek, a kik rendesen 
távol a néptől, nem igen törődtek a nép életmódjáva.~,. hanem 7e~desen 
csak a hadvezérek dicső tetteivel, meg a hadseregek hosi pusztula~aval. 

6. A legnagyobb s az eddigieknél mind vesze~elmesebb ~llen~eg .~zon.
ban a hanyag közigazgatás, az erkölcstelen, ~eg?1zhat~tl~n„ tis~tv1selo kar , 

l ·· " · d kekbo"l veszni hagyJ·a a nép eletenek fo utoere1t. Mezopoa mey onzo ere . . k A l"bb' 
tamia, Egyiptom és Perzsia, története élénk ~anusa?a1 en~e · z e .o . ~ 
kettőben a török közigazgatas renyhe, zsarnoki rablo~azdasaga, az utobbi 
ban az újabb perzsa uralom teljes erkölcsi züllése Juttatta koldusbotra a. 
hajdan jóllétnek örvendő népet. 
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De talán még fény,esebb bizonyitékai ennek a ténynek azok a romok, 
a n;ielyek Kelet-Turkesztanban sorakoznak s a melyek épen hazánk fiának 
Ste~n Aurél~ak beható kutatásai alapján lettek a legbeszédesebb emlékek'. 
MaJdnem bizonyos, hogy a mikor a khinai állapotok 1·endben voltak akkor 
a ke~et-~ur~esztáni oázisok fejl~désnek, virágzásnak indultak: a miko~ pedig 
a khma1 tronuson nem odavalo uralkodó kormányozta az óriási birodal
mat, akkor egymás után pusztultak el az oázisok. Nem katasztrófaszerű 
hirtelenségg.~l, ne~ egyszer~e, hanem lassankint, egyik a másik után. A nép 
sem. men.ekült belole valami eszeveszett hirtelenséggel, mint a hogy Sven 
~e~m le1:á~a ut~n kö~etkezt~tni le~etett volna, hanem valósággal elköl
t~zott belol:rk, mmdenet mag~val vitte, csak a törött dolgok, szemét, meg 
~,ya~ holmi ma~adt ott, a mit nagy sulyánál fogva nem lehetett elszál
htam, pl. a nehez szobrok. Nem is azért kellett ezeket ott hagyni, mert 
a homok betemette a falvakat, hanem egyszerűen azért mert tönkre men-
tek az öntöző művek. ' 
, . Nagy~n t~ve~ kö~etkeztetés volna a romokból azt hinni, hogy ma 

Azsia belseje .k1~zarad?ban , van., A folyók vízmennyisége nagyon érzékeny 
dolo~. Igen ki,cs1i;iy ,khmavaltozasokra a folyók vizmennyisége hatalmasan 
reaga~. J?e meg erzekenyebb az öntözésre használható vizmennyiség. Csak 
eg! k1sse ~!hanyagolt öntöző művek is sokkal több vizet fogyasztanak, 
mmt a t~lJesen rendben levők. Aztán az is nagy kérdés, hogy közvetlenül 
a hegy labánál mennyi területet sikerült belevonni az öntözésbe. Ha ez a 
t~r~le~ fog:y, ~kko7: a f~lyó messzebb tud vizet szállítani, de ha a hegy 
labanal mmd1g tobb es több területre fejlesztik az öntözést akkor az 
a~sóbb területekre mind k~veseb~ és kevesebb jut. Elhanyagolt' közigazga
ta~ nem figyel ene az ~ra~yossagra s az alsó tiirületek érzik meg legelő
~zor. Azok onnan ~elfele vandorolnak a folyó mentén, hogy több vízhez 
Jussanak, s lassankmt egészen a hegy lábához jutnak a fő öntözésterületre. 
Persze, _hogy ott nagy bajt okoznak, mert már minden hely és minden 
csepp v1z fel van használva. 

. A~. ö~t~zhető, vid~k szélső határ~ a maximumrit tárja elénk, a med-
d.1g az ~ntozes .egyaltalaban valaha elJuthatott. Természetes, hogy a hegy 
laba fele nem igen fogunk romokra akadni, mert ha voltak is ott valaha 
?-zoknak nyomait egészen elfedi az új, most is virágzó kultura. Minde~ 
mgador,ó tüneménynek van ilyen maximuma s ezt soha sem szabad 
e~!elejtenünk. Pedig de sokszor elfelejtik pl. a glecserek tanulmányozása 
kozben ! 

A történ~~~m n~gyon keve~et foglalkozott ezzel a problémával is, 
~sak most kezd1uk az idevonatkozo forrásokat felfedezni, különösen a khinai 
uodalomban, a mely talán a legbehatóbban ismerhette az efféle változások 
mérhetetlen nagy következményeit. 

„ „ Az öntö~ő műve~ elpusztulá_sa lehet rögt?nös, vagy pedig lassú. A rög
t~nos pusztul.ast az elobbiek szermt okozhattak a földrengés, a felhőszaka
d,as vagy pedig az ellenség pusztítása. Gyakoribbak ennél a lassú pusztu
lasokat , okozó ~zerencsétlenségek,_ a milyenek a klimaváltozás, a folyó 
lassanke~t valo hely-, vagy mvó-változása, és végül a közigazgatás 
hanyagsaga. 

A rögtönös pusztulás következményei rettenetesek az oázis-lakó népre 
nézve. Az é?halál ilye~ko_r küszöbön áll. ~öröskörül puszta, a melyen 
csak a nomad tud megelm, a szomszédban Jól védett öntöző terület, a hol 
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.a viz ki van használva az utolsó cseppig, a hol tehát a szerencsétleneknek 
nem jut hely, a J:io~á be sem, ereszti~ ö.~e.~. " , 

Hova menekülJenek tehat? Az ontozo m~vek ugy elpu~zt~lt~k, ~o~! 
.azoknak rekonstrukcziójára még csak. gondolm s_en;i lehet, ontozes ~el~ül 
pedig egy fűszál alig terem meg az istenver~e ~id~ken. Szomoru latvany 
lehet a kiapadt csatornák, az elhervadt termes latvanya. Szekere~re rako~
nak tehát a szegények, hogy másutt keressenek helyet, a hol. m~g~nt h?z~~
láthatnak a munkának, olyan helyet keresnek, a hol vagy o:ntozes nelk~l, 
.a ter mészet nyujtotta nedvességgel is lehet termést nyer:ni, vag! p~d1g 
-0lyant, a hol ujra berendezhetik az öntöző m?-veket. A mikor meg mncs 
a puszták népe annyira elszaporodva, hogy mmden he~~ le volna ~oglalva, 
a kkor még találhatnak ilyen helyet. Ez volt a szere~cseJe „?' ~.unganoknak 
is. a m ohamedánus khinaiaknak, a kiket vallásuk miatt kiuldozt,e~ Kelet
Turkesztánból, meg Khina határvidékeiről s az oros~ . fennhatos~g ~latt 
álló t erületekre menekültek. Itt volt elég hely s az Ili es a Csu volgyeben 
kaptak helyet, a hol munkálkodásukat folytatták. . . , 

De ha ilyen hely nincs ! Akkor nyugtalankodm kezdenek ~ haborga~
ják t alán a szomszédokat, talán távolabb fekvő népe.~et, a, kik ne~" is 
ismerik a zavargókat, a kik eleinte talán ravas~ koz.elede~sel, k~sob?, 
valóságos erőszakoskodással igyekeznek letelepülm a v1z mmdent elteto 
víz mellé. . . 

A mindenhonnan kivert, hazátlan kóborlók lassankmt fogynak: Ki 
itt ki amott marad el nagy a halálozás is közöttük, irgalmas szivek 
né'm.elyeknek megengedik a letelepülést, mások . ravas~sággal, ~rőszakkal 
tolakodtak be valahova s így csendesen eloszhk a z1vatarfelho, a mely 
-Oriási katasztrófa csiráját rejtegette magában. , . 

Rögtönös szerencsétlenségek rendesen csak egy-egy oazist tesznek 
tönkre nem nagy kiterjedésű az egész szerencsétlenség. De annál nagyobb 
-a lassŰ pusztulások következménye. Az oázisokból egymásután kénytelenek 
az öntözök kiköltözködni s mind nagyobb és nagyobb lesz a zavar. Nagy 
.csapatokba verődnek a költözködők, keresnek uj helyet. A nom~d azonb.a~, 
a mely megszokta már az ő rendes letelepült népét, nem sz1vesen latJa 
az egész mozgalmat. Neki szüksége van a "job,biki> felé~e, ő ~.e1? ~arad
bat öntözők nélkül. Megkezdődik a nyugtalansag a nomadok kozott is. Ez 
már nagyon veszedelmes szimptóma! Ha ilyenkor a közigazgatás jó, akkor 
m ég el tudja simitani a veszedelmet, akár békésen, aká~ erőszakkal. De 
ha a közigazgatás is elhanyagolt állapotban van, akkor keszen van a fel
fordulás. 

A nomád nem hagyja öntöző pereputtyát, hanem segítségére siet s 
.élére áll a kivándorlóknak, hogy majd ö szerez nekik helyet! De ez m~r 
nem megy simán ! A puszták fi.a nem sokat alkuszik, mint a békére haJ
la.ndó öntöző, hanem ugyancsak kiméletlenül követel s ha nem. a~n~k~ 
akkor fegyveréher, nyul s kíméletlenül kiveri a kiszemelt hel;r nepeit, os1 
i;anyájukból s oda telepiti a maga népét, ő meg megy tovább k1 a pusztara, 
hogy ott is megszerezze a maga fenhatóságát. Neki is kell le~elő. 

S a mikor a klíma állandóan szárazra válik, vagy mondJuk helyeseb
ben, a mikor a hegyekből lejövő folyók vizmennyisége állandóan apad, 
akkor egymás után történnek az ilyen katasztrófák. Ugyan ez az e se~ a 
tulnépesült öntözött területeken akkor, ha a közigazgatás elromlott. ~m
den felé kigyulnak a puszták, mindenütt nyugtalanság támad, egyik a 
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másikat akadályozza békés munkájában, míg végre megindul a Népván
dorlás. 

Nincs már a pusztákon hely, hiába! A hosszas békétlenkedés követ
keztében minden eleség is fogytán van, az öntöző művek nem használ
h~tó~, a falvak feldulva, elhagyatva romba dőlnek s a megriadt nép most 
k~t~egbe esetten keres ~en.~k~ilés~. ~z vedig m~sutt nincs, mint az olyan 
videkeken, a melyeken ontozes nelkul is lehet földet művelni. 

Kifelé tehát a pusztákról ! 
Legközelebb van Khina. A mig nem volt a mai Khina területén ren

~ezett á~lal;?, a~dig könny~ volt oda bejutni. Igy jutottak be a khinaiak 
is: .a k1~rol. biztosan tudjuk,. hogy a Nan-san északi· lejtőjén sorakozó 
oaz1sokbol vandoroltak be mai helyükl'e. Hasonlit az ő beáramlásuk a 
magyarok bevándorlásához. Nem pusztitották el az ott lakó népet hanem 
közéjük települtek, a nyakukra tolakodtak. ' 

S itt egy fontos dolgot kell elmondanom, a mi kissé paradaxonnak 
látszik, de a történelem meglepően igazolja. 

Primitivus kulturák idején mindig az öntözött területek a sürübben 
lakottak és a magasabb kultura hordozói az öntözés nélkül is művelhető 
területekkel szemben. A kultura góczpontjai az egész ó-korban s Európa 
kivét.e~ével m~~ későb? is ~i~di~ öntözöt~ ter~leteken vannak. Egyiptom, 
Assz1na, Babilon, India, Kis-Azsia, Perzsia, mmd öntözött területek sőt 
~é~ ~merikában is csak„ ott . fejlődött magától a kultura magasra, ~ hol 
ontozessel lehet csak muvelm a földet : Mexiko és Peru ázsiai jellegü 
lefolyás.talan „te1:ü~eté1?-. N.~m .. c~odálatos dolog-e ez? Az ókori Görögország 
meg Ro~a foldJei mmd ontozottek voltak, sőt nem tudom, joggal teszem· e, 
de azt hiszem, hogy a renészansz szülőhelye nem véletlenül esett a Po 
sikságának öntözött területére! · 

Az nem lehet véletlen, hogy az öntözött területeknek ilyen vezető
szerep jutott ~z emberi művelődés történetebén. Ugy látszik, hogy az ember 
csak akkor. haJlandó és ~épes a fejlődésre, ha küzdelemre van kényszeritve. 
A hol neki csak szellemi és testi megerőltetéssel lehet biztos életmódhoz 
ju~nia, ott megvannak a kulturális fejlődés alapfeltételei is. Ha az ember 
mmden nehézség nélkül jut szükségleteihez, akkor nem fejleszti művelt
sé?ét, hanem még talán azt is elfelejti. a mit már megszerzett. Ilyenfor
man van ez az egyes ember életében is. Némely ember addig nem tud 
dolg?zni, addig talán nem is gondolkozik a mig van mit fölélnie. Csak 
a mikor megkóstolta az éhség keserü fájdalmát, akkor lát hozzá a mun
ká~oz s bizony sokszor jobb módba kerül, mint a milyenben volt, a mikor 
meg nem tudott dolgozni. Az Amerikába kivándorolt és visszatért munká · 
sok élénk bizonyitékai ennek. Itthon nem tanultak meg dolgozni kimen
tek az igéret ~öl~ére, hogy majd ott könnyű szerrel boldogulnl fogn ak. 
Csakhogy a mig itthon sohasem fenyegette az éhenhalás veszedelme őket 
addig odakinn bizony ez könnyen megeshetett volna rajtuk. Igy aztán meg~ 
tanultak dolgozni s most örvenclenek, hogy itthon dolgozhatnak. 

Ami az egyes ember életében könnyen érthető, ugyanazt egész népek 
történ etében is könnyen meg fogjuk érteni, ha meggondoljuk, hogy csak 
az olya_n társadalom igazán . feFődésképes, a melyben minden egyesnek 
dolgozma kell, ha meg akar elm. Renyhe, munkátlan egyénekből álló tár
sadalom halálra van ítélve. 

Mindez összejátszik, hogy az öntözött területek lakossága sokkal 
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gyorsabb fejlődésnek lehet a mediuma, mint a peripherikus vidékek köny
nyebb életmódu népessége. Természetesen mindig csak primitivus culturákat 
feltéve, mert a mai viszonyok közt például Európa lakossága épen úgy 
küzd a létért, mint a legsilányabb puszták lakója. Csakhogy ezt a sürü 
népesség okozza. Sürü népesség pedig könnyü életmódu területen azt álli
tom, hogy sohasem keletkezik magától, hanem mindig bevándorlás utján. 
Még pedig a bevándorlás mindig az öntözött területekről történik, akár 
közvetve, akár közvetlenül. Kpinát, Indiát, Európát a közvetlen bevándorlás 
tette sürü népességüvé, mig Eszak·Amerika az öntözött területekről benépe
sült s így fejlődésképessé vált Európából történt bevándorlással népesedik 
be s a mig népessége nem volt elég sűrü arra, hogy küzdelemmel járjon 
az élet, addig nem is volt a fejlődésben vetélytársa Emópának. Csak a 
mióta bizonyos sürüség elérése után az élet ott is küzdelmes lett, azóta 
fejlődik ott is a cultura részben önállóan. 

Különös dolgok ezek, a melyek gondolkozásra kényszerítik az embert 
s még az állatvilág fejlődésébe is némi bepillantást engednek, hogy úgy 
mondjam, a Darwin·féle tanitásokat mintegy előbbre vinni vannak hivatva. 

De ez a kérdés nagyon messze elvezetett tárgyunktól. Vissza kell 
térnünk a menekülő öntözőkhöz, a kik a peripherikus területek felé igye
keznek. A mig Khinában csak az ős népek laktak, addig csak könnyű 
volt az odavándorlás, de a mikor aztán már az öntözött területekről oda
áramló nép megtöltötte a peripherikus vidéket magasabb műveltségével, 
meg tudta akadályozni a további beáramlást. A khinai éppen úgy, mint a 
római, a kalandozó nomádok ellen sánczokkal védekezett. Csakhogy a mig 
a rómainak a sánczai csak egyszerű földhányások voltak, addig a khinai 
rendes falat épitett, a mely olyan széles volt, hogy azon a kellő számu 
lovas egyszerre concentrálbató volt, a mint valahol valami támadás 
jelentkezett. Megbámuljuk a rómaiak nagyszerű védelmi műveit, lelkese
désünkben még többet is tulajdonitunk nekik, mint a mennyi megilletné 
őket, mert hisz a magyarországi sánczok nagy része sokkal régibb keletü, 
mint a római uralom hazánkban, de a khinai falakon mosolyogni szok
tunk, mint biztos tanujelein annak a gyávaságnak, a mely a · khinaiakat 
szerintünk minden más népnél megvetendőbbé teszi. Pedig semmi más 
czélja nem volt ezeknek a nagyszerű falaknak, mint a római sánczoknak, 
t. i. a beözönlő nomádok ellen védeni a cultivált területeket. 

Csakhogy a mig a római nem tudott. falakat épiteni, hanem meg
elégedett a földsánczokkal, a melyeknek java részét már készen találta, 
addig a khinai sokkal nagyobb veszedelemnek kitéve és sokkal nagyobb 
hatalommal rendelkezve, meg tudta építeni a világ egyik legnagyszerűbb 
alkotását, azt az óriási falat, a mely évezredeken keresztül megóvta Khina 
békéjét s csak akkor mondta fel a szolgálatot, a mikor a khinai trónuson 
az uralom teljesen elgyöngült. Nagyon nagy kérdésbe vágnám fejszémet, 
ha le akarnám irni mind azt a sok esetet, a mikor a khinai fal vissza
tartotta a beözönlő nomádokat. Ez a történelem feladata, most elfoglalna 
minden helyet ennek az egy dolognak a részletes taglalása. 
. Annyi bizonyos, hogy ha Európát valami nagy veszedelem fenyegette 

Azsia felől, annak első híradását mindig megtalálj.uk a khinai annalese~
ben, olyan formán, hogy a khinai falakról elvertek .valami nomád hordát . 
Ha a khinai annalesekben azt olvassuk, hogy a falak alól e,lkergették ezt 
vagy amazt a nomád népséget, akkor biztosak lehetünk, hogy néhány év 
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mulva az európai történelem jegyzi fel, hogy Ázsia felől vad hordák 
támadták meg a művelt (t i. keresztény) népeket. 

A· hunok, az avarok beözönléséröl a khinai évkönyvekből sokkal 
előbb tudomást szerezhettünk volna, mint az európai hiradók után. 

A mongolok betörése épen ilyen, a khinai falakról visszavert hullám 
volt, mint €t többi. A puszták öntözött területein nagyon túlszaporodott a 
nép, valami megbolygatta az egyensúlyt, aztán utat keresett a nép kifelé. 
Először Khina felé próbálták meg a pusztai területekről való kijutást, de 
a falak fenntartották a rohamot. Akkor aztán a kigördült hullám vissza
verődve, Európának vette utját s itt nem állt eléje semmiféle fal vagy 

· sáncz, a mi a lovas nép ellen oly kitűnő védelem, sőt még egyetértő 
hadakra sem talált, természetes, hogy pusztitva vonult végig a védtelen 
területeken. A Muhi-pusztán állta utját az áradatnak az első komolyabb 
ellenállás. Miért éppen ott? Erdekes kérdés ez is, de bajos a régmult idők 
homályán keresztül világitani. Az a néma csatorna, a mit Csörsz-árkának 
nevez a nép, talán meg tudná mondani. ha szólni tudna. Valószinüleg itt 
volt hazánk legsürübben lakott területe, a hol a Csörsz-árkával kap
csolatos ősrégi öntözés állott fenn, a mely ezt a területet még ekkor is 
hazánk legsürübben lakott vidékévé tette~ 

A szerény ellenállás megtört, Béla király futni volt kénytelen. A nép
. áradatot egy ideig fenntartotta a Duna, de csak addig, a mig be nem 
· fagyott. Aztán nem volt akadály egész a tengerig. Németországban a 
Johanniták várai tartották fel a rohamot egy ideig, de talán ez sem lett 
volna ' elegendő, ha a szerte széledt, meghasonlott hordák közt egyenetlen
ség nem támad, a. mi megtörte erejüket. 

Hallottuk aztán még egyszer, hogy jön a tatár (persze helyesebben 
mongol), de akkor nem jutott el hazánkig, mert sikerült áttörnie a khinai 
falat s a khinai trónusra most nomád eredetű uralkodó került, Kublai 
·khán, a kinek nevéhez fűződik Khina egyik 'iegfényesebb korszaka, a 
melyről csodálattal beszél .Marco Pol<?. Tanusága ez annak, hogy a nomá-

"dok közelről sem voltak olyan barbárok, mint a minőknek őket az elfogult 
európai história festette. · · · 

Sokkal nehezebb a régibb népvándorlások történetét kibogozni, azokat 
a khinai történelem adataival összevetni. Most folyik a munka, különösen 
Stein Aurél archeologiai kutatásai alapján, a ki kétségkivül a leghelyesebb 
nyomon jár, hogy a világtörténelemnek ezt a, mondhatnám, legfontosabb 
kérdését · tisztázza. · 

Valóban a legnagyoob eseményeknek kell tartani a népvándorlásokat. 
Olyan homályosak 'és értht:tetlenek voltak ezek az események, hogy a 
historikusok nem szivesen foglalkoztak velük. Pedig alig van korszak
alkotó esemény, a·· mely ,valamiféle összefüggésben nem állana az öntözött 
területek sajátságos' labilis históriai egyensúlyával. A mezopotamiai cultura, 
annak kihatása különösen a szerte vándorló chaldeusok révén az egész 
mediterráneus és előázsiai történelemre ; Pezsia időszakos hóditó törek
vései; az indusok bevánd~rlása India mai területére s a~ ott kifejlődött 
kasztrendszer; a khinaiak bevándorlása és culturájuk magas niveauja; az 
egyiptomiaknak úgyszólván egesz történelme; a zsidók bibliai vándorlása 
és mai szétszóródása; a görögök culturájának fellendülése, mondjuk a görög 

' nép elődjeinek bevándorlása; a római birodalom tönhejutása; a népván
dorlás; a hunok és · avarok fergetege; a magyarok bevándorlása; a kunok 
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beözönlése; a helytelenül tatárjárásnak nevezett mongol beözönlés; talán 
még a törökök hódításai, de mindenesetre az arabok világuralma, különösen 
pedig spanyolországi fényes szereplése (huerták); az amerikai inkák és az 
asztékok birodalmának magas culturája: mind-mind az öntözésekkel szo
rosan összefüggő, kétségtelenül legnagyobb történeti események. 

Nagyon is megérdemli tehát, hogy a pusztai terült:tek öntözésével 
behatóan foglalkozzunk s a magyar kutatóknak azaz évszázados törekvése, 
hogy a magyarok eredetét felkutassa, valószinüleg abban leli meg legszebb 
babérját, hogy az öntözött területek egészen különleges és csodálatos jelen
tőségét teljes fénynyel megvilágítja s ezzel nem csak a világtörténelem 
legnagyobb eseményeinek adja magyarázatát, hanem az egész emberi 
művelődés történetét csodálatos szinte idegenszerű világitásban, de a maga 
igazi valójában mutatja be. · 

Mintha most kelne a Nap, hogy bevilágitsa a históriának ezeket a 
legsötétebb mezőit. Dereng a fény s homályosan bontakoznak ki a kör
vonalak. Szinte félelemmel látjuk az idegenszerű árnyakat, a melyeket 
törpéknek hittünk s óriásoknak kezdenek látszani. Egészen más a kép, 
mint a mit vártunk. De talán csak addig idegen, addig félelmes a mig a 
tudás Napja teljesen fel nem kelt. . ' 

Aztán majd természetesnek találjuk, a mitől a félhomályban szinte 
félelemmel idegenkedtünk ..... . 

6. 

HAT ÉV AZ EMBEREVŐK KÖZT. 

Bmó LAJos. 

Előadó skioptikon segitségével bemutatta hat ev1 ujguineai és 
bismarckszigetségi tartózkodása alatt készített fotogra:fiáit, melyek e vidékek 
lakosságát és annak társadalmi életét varázsolták a hallgatóság elé. 
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KIRANDULASOK. 

1. 

A vándorgyülés gazdag programmját a helyi bizottság által rendezett 
két nagyobb kirándulás tette változatossá: a dévényi és a vaskúti 
kirándulás. 

Augusztus 26-án (hétfőn) délután a Dunagőzhajózási társaság külön 
hajóján a Pozsonytól 12 kilométernyire fekvő határszéli Dévény községbe 
rándultak ki a vándorgyűlés tagjai. A helyi bizottsággal és a hozzájok 
csatlakozó pozsonyi résztvevőkkel együtt mintegy 800 főnyi társaság indult 
útnak, kísérve a hajóról lemaradottak kendőlobogtatásától. 

Az egy órai vizi úton a pozsonyi Kossuth Ferencz-kör dalárdája és 
czigányzene szórakoztatta a kirándulókat. 

Alig t.ünik el szemünk elől a pozsonyi várrom nyugati tornya, a 
legközelebbi kanyarodónál megpillantjuk a dévényi várrom körvonalait. 
Ormáról felkiá!tójel gyanánt mered égnek a milléniumi emlék: karcsu 
oszlop tetején Arpád kőből faragott alakja. Balkezét pajzsára támasztja, 
jobbját lábához eresztett kardja markolatán tartja, tekintete pedig mintha 
a Morvamezőn kalandozna, a hol magyar fegyverek segitsége vetette meg 
a Habsburgok hatalmának az alapját. 

Azt beszélik, hogy a szobor eredetileg támadásra emelt karddal volt 
mintázva, de a király kívánságára békésen lábhoz eresztette kardját ... 

A kikötői hidnál ünneplőbe öltözött néptömeg éljenzéssel, kendő
lobogtatással fogad bennünket. A parton vár Dévény apraja-nagyja. Legelöl 
külön csoportban az elöljáróság, mögöttük a falu egész lakossága, túl
nyomó rés~ben asszonyok, szép lányok (a férfiak nagy része hajós lévén, 
csak télre JÖn haza). Föltűnt közöttük a sok városi öltözetű nő, a kikben 
a gyakorlott szem azonnal fölismeri a kisebb igényű bécsi nyaraló tipikus 
alakját. Szívesen jönnek ebbe a tiszta határszéli községbe, mert olcsó az 
élet és ingyen élvezhetnek kétféle fürdőt: a Morva langyos iszapját 
és a Duna friss hullámait. 

.. A j~gyző üdvöz~ő szav~ira Chyzer Kornél dr., a vándorgyűlés egyik 
elno,ke valaszol, azutan megmdul a menet a fellobogózott utczákon át fel 
~z ~rpá~-szobo~·?oz ... iyollman;i Et.m:x, a pozsonyi állami tanítónőképző 
mtezet igazgatoJa rov1d beszed kiseretében koszorut helyez a szoborra, 
Sebestyén Margit tanítónő elszaval egy hazafias verset és végezetül az 
egész társaság elénekli a himnuszt. 

A míg szent énekünk hangjait a hegyoldal visszaveri, tekintetünk az 
alattunk elterülő községre esik. 

Egyik oldalról a Duna, másikról a Morva öleli körül és ahol a 
Morva barna vize kavarogva egyesül a szőke Dunával, ott, mintegy a két 
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viz összefolyásából, ,meredeken emelkedik ki a várhegy kopár sziklafala, 
tetején az őrt álló Arpád alakjával. Hátát egy komor hegynek, a dévényi 
kúpnak támasztja. 

Olyan biztonságban van ez a határszéli község, akárcsak valami 
tündér-óriás ölén szenderegne ... 

Pedig csak látszat a nagy biztonság, mert bizony az idők folyamán 
sokat szenvedett. Hiszen a dunaszabályozási munkálatok befejezésének 
emlékére emelt felépítmény felírása is azt mondja, hogy : 

•E kapun ellenség százszor rontott a magyarra, 
:i;>e egyszer sem nyert rajt' tartós diadalt. 
Arn a nyugat műveltségének ez út ezer évig 
Nem volt zárva soha. S hogy biztosbb legyen itt 
4 verseny, a magyar nemzet r endezte Dunáját. 
Aldja meg őt ezután is a Gondviselés.• 

Frigyes osztrák herczeg fölégette, Zsigmond király előbb elzálogosi
totta, majd Garai Miklós nádornak 800 forinton eladta Dévényt. Ma 
Bethlen Gábor serege meghódította, holnap az osztrák visszafoglalta és 
végül Napoleon serege a várat 1809-ben levegőbe röpítette ... 

Csodák csodája, hogy egészen el nem pusztult a föld kerekségéről. 
Vagy talán nem is olyan nagy csoda, hiszen akkor az egész magyar tör
ténelemnek csodának kellene lennie. 

Körüljárunk a községben és különösen a szemünkbe tűnik á nagy 
tisztaság és a virágok szeretete. Tele van minden kert, minden ablak 
virággal, az udvarokon is mindenütt virág nyílik, sőt a mi hihetetlenül 
hangzik, sz ép i tő egy e s ü 1 e te is van a községnek, a mely fákat ültet, 
a vár alatt a Duna és a Morva partján sétautat készített, az út szélére 
padokat helyezett. · 

Alkonyodik, hajónk jelzőbarangja hazatérésre figyelmeztet b~nnünket. 
Elbucsuzunk a vendégszerető dévényiektől és hajóra szállunk. Ugy, mint 
a-z érkezésnél, bucsuzásul is ke~dőlobogtatás, éljenzés kísér bennünket. 
A várhegy barna körvonalai és Arpácl alakja élesen rajzolódnak az alko
nyat színeiben pompázó égboltozatrai, a karcsu Leánytorony, a mely csodá
latos módon ma is csaknem sértetlenül áll, reszkető árnyékot vet az 
alatta hömpölygő Duna vizére. Kaczér leá,ny módjára nézegeti magát a 
víztükörben, sőt a hajóról úgy látszik, mintha a Duna felé hajolna és 
hullámaiba akarná magát vetni. 

Eltűnik ez a látvány is. Helyette Pozsony felől, mint a keleti égbolt 
szélére szegezett szabályos csillagsor, felcsillámlanak a Ferencz József-hid 
lámpái. Gyönyörű augusztusi este száll le reánk. Hogy tovább élvezhessük, 
kapitányunk megállittatja a hajó gépét és úgy ereszkedünk le a víz
folyással. 

Mikor a pozsonyi partok lámpasora is elénk tűnik, a hajó orráról 
egy rakéta száll fel és nagy sistergéssel tüzes vonalat rajzol a sötétségbe. 
Erre a jelre kigyúlad a pozsonyi várrom: az udvarias helyi bizottság 
tiszteletünkre kivilágítás alakjában megismételte azt a fenségesen szép 
látványosságot, a minek eredetijét 1811 ·ben látta a koronázó város 
tűzvész alakjában, melynek áldozatául esett nem csak az egész vár, hanem 
az alatta elterülő városrész is. 

A várral szemben a Duna jobb partján van a Pozsonyi Hajós Egye-



sület klubháza. A város ezen előkelő sportegyesülete szintén fényes 
kivilágítást rendezett a tiszteletünkre és harsány <1hip-hip hurrá» kiáltás- , 
sal üdvözölt bennünket. 

Az üdvözlésre visszhang gyanánt a partról több ezernyi ajakról szál
lott felénk az <1éljén» : A jó pozsonyiak haza vártak bennünket. 

2. 

KIRÁNDULÁS VASKÚTRA. 

Van a pozsonyi hegyeknek egy gyönyörű völgye: a Vödricz-völgy. 
Malmi völgynek is nevezik, mert a benne kanyargó patak még a mult 
század közepén malmokat hajtott. A malomépületek ma is állnak, de a 
rendeltetésük megváltozott, most részint gazdasági épületek, részint lakó
házak. Az egyik közülök aranypaszománygyár, egy másikat megvette a · 
város és átalakíttatta nyári vendéglővé, a hol a nyári évadra butorozott 
szobák is kaphatók. E völgynek legszebb gyöngye a Vaskút. 

Eredetileg fürdőhely volt, melynek vizét eredménynyel használták a 
sápkórban és gyengeségben szenvedők. 1847-ben Palugyai Jakabé, a világ· 
hirü borkereskedő czég megalapitójáé volt és ez időben gyakran látta 
vendégül a magyar főrendeket, országgyűlési képviselőket. Három évvel 
ezelőtt megvette a város, berendezte úri kényelemmel és bérbe adta egy 
jó hírnevű fővárosi vendéglősnek. Ez idő óta ismét kedves kiránduló 
helye a pozsonyiaknak, bebutorozott szobáit pedig egész idényben lefoglalva 
tartják a nyaraló vendégek. 

Következő napon, vagyis augusztus 27-ikén délután ezt a kiránduló 
helyet keresték föl a vándorgyűlés tagjai. A magyar királyi államvasutak 
különvonatot bocsátottak a kirándulók rendelkezésére, mely a legközelebbi 
megállóhelyig, a Vörösbidig vitte őket. Innen a szépítő egyesület által 
készített 2 kilométer hosszu Pálffy-úton gyalog ment a társaság a feldiszi
tett Vaskúthoz, a hol kellemesen szórakozva töltötte az időt. A tavon ren
qezett tűzijáték és a rögtönzött táncz egész majális jelleget adott a kedves 
kirándulásnak, melyről csak a késő estéli órákban tért haza a társaság 
ugyancsak különvonaton. 

Ezen két nagyobb kiránduláson kívül kisebb-nagyobb csoportok bejár
ták még a város környékének egyéb közel fekvő szebb helyeit, mint a 
dunai ligetet, a hegyi ligetet, Bimbóházakat, Szalmakunyhót, Zerge
hegyet stb. 
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