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I. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
V ÁNDORG YÜLÉSEINEK ALAPSZABÁLYAI. 

I. §. Czél. 

1. Az orvosi, természet- és rokon tudományoknak fejlesztése, terjesztése 
€s népszerűsítése. 

2. A vándorgyűlés alkalmat nyujt, hogy az orvosi, természet- és rokon
-tudományi társulatok tagjai, vagy ezen tudományok művelői és kedvelői talál
kozzanak és ismerkedjenek, hogy az egyes szakok saját működésüket és a 
buvárlat eredményeit általában kölcsönösen ismertessék, hogy igy egymásra 
·és együttesen a nagy közönségre hatva, ama tudományokat népszerüsitsék. 

JI. §. Eszközök. 

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

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

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

6. A gyűlésen tartott értekezéseket a «Munkálatokban» közli és terjeszti. 

III. §. Gyűlések. 

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

IV. §. Tagok. 

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

9. A tagok minden ,gyűlésben részt vehetnek. Szavazati joggal bírnak a 
:Szakosztályok megalakitásánál, megkapják a «Munkálatok1>-at, a <eNapi Köz
löny»-t, helyiratot s egyéb kiosztásra kerülő nyomtatványokat; az utazás, 
kirándulások stb. kedvezményében részesülnek. 

1* 
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V. §. Szervezet. 

10. A vándorgyűlés állandó közege az állandó központi választmány. 
A vándorgyűlés ügyeit a folyó ülésre megválasztott elnökök és titkárok a. 
vándorgyülési nagy választmánynyal· és a szakválasztmányokkal együtt inté
zik és közvetitik. 

VL §. Vagyon. 

11. A vánd?rgy~lés vagyonát:, 1. a tagsági dijak; 2. a vándorgyűlés 
el~d~tt nyomtat~~nya.ma.k .beszedet.~ ara s 3. nagylelkű adakozóknak pálya
kerdesekre s egyeb tudomanyos czelokra tett adományai képezik. 

VII. §. Nyelv. 

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

0 

-1< -1< -1< 

13. Föloszlás esetében az egylet vagyona felett a közgyűlés határoz, de 
az csakis tudományos czélra forditható. 
· 14. Az esetben, ha a vándorgyülés az alapszabályokban meghatározott 
czélt és eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a királyi kormány által, 
a mennyiben .t~vábbi műk~désének folytatása által az állam, vagy a gyülési 

·tagok vagyom erdeke veszelyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik s a fel
füg~esztés utá~ elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képe~t végleg 
f~~ ~s osz~attatik, v~gy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására, 
kulonb_ep1 feloszlatas terhe alatt köteleztetik. 

-1< -1< -1< 

33.792. sz. Látta a magyar kir. belügyminiszter oly megjegyzésse.l hogy 
az alapszabályok módositása, az egylet feloszlása s ez esetben vagyona' hova
fordítása iránt hozott közgyülési határozatok foganatositásuk előtt a m. kir. 
belűgyminiszteriumhoz felterjesztendők lesznek. , 

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

II. 

A MAGYAR ORYOSOK 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 kivánarosnak mutatkozik. · 

2. Az előkészületeket az állandó liözponti 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
dullisok által megismertessenek. 

II. Fejezet. A beirás. 

3. A vándorgyűlés helyén, a megnyit'ti közülést megelőző három napon -
s folytatólag a gyülés tartama alatt - a pénztárnok és egy külön Lizottság 
jelenlétében a tagok magukat a vándorgyűlés névkönyvébe sajátkezüleg irják 
be. Mindenki beirja nevét, polgári állását, állandó lakhelyét, azon szakcsopor
tot, melyben mint szakember részt akar venni, tartandó értekezésének czimét 
s a gyülés helyén való lakását s leteszi a tagsági dijat, 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 dij beküldése 
mellett csak levélben jelentkeztek, s ezek a nyomtatványokat is megkapják. 
Tagok a vándorgyűlés tartama alatt is felvétetnek. Korábbi gyűlések <1Munká
latai» postabér s a munkálat árának lefizetése mellett elküldetnek, a mennyi
ben rendelkezésre állanak. A gyűlés székhelyén való beírás harmadik na.pjá.n, 
a megnyitó közülés előestéjén tartatik meg a találkozás és előleges tájékozás 
czéljából az ismerkedési estély. 

III. Fejezet. A vándorgyűlés. 

5. Vándorgyűlés rendszerint minden két évben tartatik, még pedig 
augusztus vagy szeptember hóban. 
, 6. A gyűlés helye változik, s azt a közülési nagy választmány határozza 
meg, mely határozat a záró közülésen hirdettetik ki. A nagy választmány az 
állandó központi választmányt is megbizhatja a gyülés helyének kitűzésével. 

7. A vándorgyűlés 4-6 napig tart, mely idő a köz- és szakülésekre, 
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 ellenőr. 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 vándorgyűlés 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 " api Közlönp-t szerkeszteni. 

IV. Fejezet. Köziilések. 

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; 
cl) az alapszabályoknak és ügyrendnek, ha kivántatnék, felolvasása; 
e) közérdekű értekezések. 

A bezáró közülés tárgyai: 
a) jelentés a pénztár megvizsgálásáról; 
b) a jövő vándorgyűlés helyének és tisztikarának kihirdetése, illető

leg a nagy választmány ez irányu határozatának tudomásul vétele; 
e) a közülési nagy választmány egyéb határozatainak bemutatása; 
cl) az állandó közp. választmány újonnan választott tagjainak ki-

hirdetése; 
e) titkári jelentés a gyűlés lefolyásáról; 
f) közérdekű értekezés· 
g) elnök bezáró beszéde ; 
h) a bezáró közülés jegyzőkönyvének hitelesítéséről való gondos

kodás. 

V. :Fejezet. Szakülések. 

11. Az alapszabályok 2. §-ában megállapított csoportok a következők: 
a) orvosi szakcsop01·t; 
b) természettudományi szakcsoport; 
e) társadalmi és gazdasági szakcsoport, melyek szükség szerint szak

osztályokra oszolhatnak. 
12. A szakcsoportok vezetésével és üléseik megnyitásával megbizottak 

megtartják az elnöki megnyitó beszédet (adress). A megnyitó után a szak
csoportok minden napra külön egy-egy elnököt s az ülések egész tartamára 
jegyzőket választanak szótöbbséggel. Ezután mindegyik szakcsoport a hozzá
tartozó s jelenlevő 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 ajegyzőkönyvet szerkeszteni, az ülés elnökével 
aláiratni, s azt az ülés befejezése után azonnal a <1Napi Közlöny)) szerkesztő
ségének átadni. Azonkivül, hogy a szakülés menetéről hű képet adhasson a 
«Napi Közlöny)), a jegyzők minden előadót előadásának befejeztével megkér-
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nek, hogy tárgyát kivonatban átadja, vagy kivonatát a szakülés tartama alatt 
elkészitse. E kivonatok a jegyzőkönyvhöz csatolandók. 

14. Ha a beírt tagok számánál, az előadások bőségénél fogva szüksé · 
gesnek mutatkozik, hogy a szakcsoport~k s.zakoszt~l~okra os~o.~janak, „a ~za~
csoportok a i;zakosztályi ülésekre (szmten szakulesek) kulon elnokot es 
jegyzőket választanak. . . . . . , . · 

15. Minden a szakülesben tett md1tvany irasban adando be. Ha az 
indítvány csak a szakcsoportra vonatko~ik, . ~kkor a sza.kvá:las.ztmány t~r
gyalja, s a határozatról a. szakcsoportot ~rtes1t~. Ha. ~.z ,md1tv~?~ ~z egesz 
vándorgyűlésre vonatkozik, akkor az targyalas czelJabol a kozules nagy 
választmál!yához tétetik át. . „ , „ • . 

16. Ugy a közülések, mint a szakcsoportok, illetoleg szakosztalyok ulese1 
nyilvánosak. 

VI. Fejezet. Tucloruányos estélyek. 

17. A tudományos estélyek feladata a nagy közönség. szám~ra közérdekű 
tárgyakat főleg kísérletek és bemutatások kíséretében feJtegetn!. . 

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

VII. Fejezet. A vánclorgyülés 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 nagygyűlés elnöke, ki az imént felsorolt tagokon kivül oly 
nagygyűlési tagokat is hívhat a nagy választmányba, kik a vándorgyűlés 
érdekében kitünő buzaalmat 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 hitelesítése; 
b) pénztári számadás megvizsgálása s a pénztárnok fölmentése ; 
e) költségek és tiszteletdíjak megállapitása; 
cl) a jövő vándorgyűlés helyének és tisztikarának megválasztása, 

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

inditványok tárgyalása. 
22. A nagy választmány ülései nyilvánosak. 

VIII. Fejezet. Az állandó központi 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) Alapítók azok, kik a vándorgyűlés iránt való buzgalmuknak az 

által adnak kifejezést, hogy az orvosi vagy természettudományi 
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czélra pályadijul a vándorgyülésok rendelkezésére legalább 100 
aranyat adományoznak. .. ~ . .. .. 3 

b) Választott tagok száma legalább 60 s legfoleb~ 12, ~1~ kozul /~-e 
fővárosi és 1/4-e vidéki. E tagok harmada barom ulesszakonkrnt 
kilép s a kilépők. újra megválaszthatók: E~en ~g:Yrend ~letbe 
lépte után a választr;n.ány főváros~ és. v1d~ki. tagiamak aran~.os 
első és második harmada soroltatik ki, ezutan sorrendben lep· 
nek ki kiknek három ülésszaka lejárt. 

25. Az elnÖkség - elnök, alelnök és titk~rok - háro_~, ül~sszak_ra 
Yálasztatnak. A pénztárnokot, levéltárnokot, ellenort a nagygyules valasztJa, 
.ezek is tagjai a központi állandó választmánynak. . . . .. 

26. Az állandó központi választmány a szükseghez kepest tart ulest. 
A lefolyt nagygyűlés után intézkedik, hogy a következő vándorgyűlés helyén 
helyi bizottság alakuljon. . 

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

28. Az ellenőr kötelessége a) minden kiadási tétel valódiságáról meggyö
·ződni és a kiadásra vonatkozó minden okiratot, számlát stb. aláírásával ellátni, 
. a pénztárnok csak ily nyugtát, számlát, stb. fizet ki; b) az ellenőr minden 
átvételi tételre vonatkozó okiratot stb. aláír, illetőleg ellenjegyez; e) az ellenőr 
azon vizsgálaton kivül, melyet mint a pénzt;irvizsgáló bizottság tagja végez, 
évenkint egyszer egymaga is a pénztárt megvizsgálja; cl) az ellenőrnek joga 
van ily vizsgálatot akármikor végezni. 

29. Az állandó központi választmány intézkedik továbbá a <1 Munkálatok» 
clkészitése s a pályázatok kihirdetése iránt. 

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

31. E szak-albizottságok a jövő vándorgyűlés tudományos működését 
készitik elő. 

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

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

ben jelentést tesznek. 

lX. Fejezet. Helyi bizottság. 

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

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

viszonyoknak megfelelően tervezi; 
b) az állandó központi választ.mánynyal a helybeli tudományos erő

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

sokat rendez ; 
d) gondoskodik az elazállásolásról, élelmi ellátásról, helyiségekről stb. 
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X. Fejezet. A vándorgyülés nyomtatványai. 

34. A 11Napi Közlöny». . 
A Napi Közlönyt a titkárok szerkesztik. . . , , 
Megjelenik minden reggel és .tartalmazza: a beirt tagoknak nevsorat es 

lakását, minden ülés előrajzát, a szakülések helyét, idejét és tárgyát, a tar
tott értekezések kivonatát, általában a történtekről, kirándulásokról és a 
kiállításról tudósít. 

35. A «Munkálatok». 
a) A vándorgyűlés <1Munkálatai»-nak szerkesztésér? az állandó köz

ponti választmány szerkesztő-bizottságot küld ki; 
b) a szerkesztő-bizottság a költségvetést jó~áhagyá~ végett a köz

ponti állandó választmánynak köteles bejelentem. 
36. A «Munkálatok» tartalmazzák: 

a) az alapszabályokat és az ügyrendet; 
b) a vándorgyűlés tisztikarát; 
e) az alapító tagok és a gyűlés tagjainak névsorát; 
d) a közülések, nagyválasztmány s a szakülések jegyzőkönyveit; 
e) az elnöki beszédeket, titkári jelentéseket s a közüléseken tartott 

szédeket; 
f) a szakcsoportok elnökeinek megnyitó beszédeit (adress); . 
g) a tudományos estélyek leirását, esetleg ott tartott előadasokat; 
h) a szaküléseken tartott s közlésre fölvett értekezéseket. 

37. A szaküléseken megtartott előadások kézirata legkésőbb egy hónap: 
pal a gyűlés után az áll. központi választn:iány e.lnö.~ének küldend.ő .b~, k1 
azokat a központi választmánynak bemutatJa a vegbol, hogy megbiralasuk 
után határozzon 11 felett, vajjon az előadások közlend~k-e a <1Munkálatok»
ban vagy nem s ha igen, egész terjedelmökben vagy k1vonat?,a? .. ,. . .. 

Azon előadók, kik előadásukat másutt közölték, vagy kozolm otlaJtJak, 
ezt a központi választmány elnökével közöljék. 
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III. 

Dr. KOVÁCS JÓZSEF EMLÉKÉNEK MEGÖRÖKITÉSÉRE 
ALAPITOTT «KOVÁCS JÓZSEF-ÉREM» ALAPITÓ OKLEVELE 

ÉS SZABÁIJYZATA. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XXIX. vándorgyűlése 'frencsén -
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 11 alapitását határozta el, a 
mely érem, aranyban, minden vándorgyűlés alkalmával egy, a megörökitendő 
nevével kapcsolatos orvosi, természettndományi vagy társadalmi előadásnak, 
illetőleg előadójának itéltessék meg. 

A magyar orvosok és te1·mészetvizsgálók állandó központi választmánya 
az emlitett nagygyűlésen nyert megbizás alapján a Kovács József-érem sza
bályzatát következőkben állapitotta meg: 

1. §. 

A Kovács József-érem alapitása és czélja. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése néhai Kovács 
József dr., egyetemi tanár, a vándorgyülések volt tagja, elnöke s ujjáalakitója 
~mlékének . megörökítésére, a vándorgyülés nagygyülésein kiadandó arany
ermet alapit, melyet Kovács József-éremnek nevez el. ' 

2. §. 

A Kovács József-érem és mintája. 

. ~z ér_e,m kere~, átmérője három ctm., él"téke (veretéssel együtt) 40 frt. 
Mell,so, laPJan ~ov:1'cs Józsefnek vállig érő képe, alatta dr. Kovács József 
em_le!{enek, keruleten !Jagyar Orvosok és Természetvizs9álók Vándorgyülése 
feh:~ssal. Jo_b?r~ ~ f~Jtől középü~t a m~vész i:eve, Beck ó. Fülöp. Hátsó lapja 
~eroleges vil~git~ f~klya s harant szeles savval négy részre osztott. Fent 
J.obbra_ serleg es. k:gyo, balra koponya, könyv és babéi·ág, utóbbi a sáv mögött 
atn~uhk a~ also Jo?b negyedbe, mig balra a fáklya szalagja csavarodik ki. 
A sav a m~ndenk?ri vándorgyűlés helye és keltének van fentartva. 

A ~unta ket darab acz~l-verőducz, az érem mellső és hátsó lapjának 
megfelelo homoru metszettel. Ertéke 500 forint. Készitette Beck Fülöp művész 
Budapesten. ' 

3. §. 
A Kovács József-érem pénzalapja . 

. d ,;\ ma~yar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése tekintve hogy 
~z i, o s~ermt re~des~n két. évenkint tartatik vándorgyűlés,' o. é. 500, azaz 
ots~~.[r~o~,kKova~s Jozs.ef-erem pénzalapjaként helyez letétbe mely összeg
ne e evi amatJa az erem veretésére, tokjának elkészítésére' forditandó. 
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Úgy az érem mintájának őrzésével, valamint a pénzalap kezelésével a 
központi választmány bizatik meg. 

4. §. 

A Kovács József-éreny, 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 alapitás évében orvostudományi, a következő vándorgyülésen ter
mészettudományi vagy társadalmi előadás tartására, ezután pedig fölváltva. 
Ha több előadó ajánltatik, a választmány abban az ülésében, melynek tárgyai 
közé a megbizás fölvétetett, titkos szavazással, szótöbbség utján határoz a 
megbizás iránt. 

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

c) Az előadás vagy a megnyitó, vagy a záró nagygyűlésen tartandó meg. 
d) A aKovács József-érmet» az előadás megtartása után a megnyitó 

nagygyűlésen az elnök nyujtja át. 
5. §. 

Intézkedések a vándorgyülé.<:; 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 alapitásáriál megjelöltczél nem mellőzhető . 

6. §. 

Az alapitó oklevél elhelyezése. 

Ezen alapító oklevél és szabályzat három példányban állittatik ki; egy 
példány a központi választmány levéltárában, egy második Budape~t fő- ~s 
székváros levéltárában helyeztetik el megőrzés végett, egy harmadik pedig 
néhai Kovács József dr. csalá!ijának adatik át. 

A Kovács József-érem. 
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IV. 

Dr. CHYZER KORNÉL EMLÉKÉNEK MEGÖRÖKITÉSÉRE 
ALAPITOTT <<CHYZER KORNÉL~ÉREM» ALAPITÓ OKLEVELE 

ÉS 'szABÁLYZATA. 
A magya1' orvosok és :természetvizsgálók XXXV. vándorgyűlése :Mis

kolczon, 1909. évben elhunyt Chyzer Kornél dr. miniszteri tanácsos, a 
magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyüléseinek volt tagja, elnöke 
és felvirágoztatója emlékének megörökitésére <<Chyzer Kornél-érem» alapi
tását határozta el, a mely érem aranyban, minden vándorgyűlés alkalmá
val egy, a megörökitendő nevével kapcsolatos orvosi, természettudományi 
vagy társadalmi előadásnak, illetőleg előadójának itéli.essék meg. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi >ála zt
mánya az emlitett nagygyűlésen nyert megbizás alapján a <<Chyzer Kornél 
ére1m szabályzatát a következőkben állapitotta meg : 

1. §. 

A Chyzer Kornél - érem alapítása és czélja. 

!'- magy~r. orvo~ok és természetvizsgálók vándorgyiilése néhai Chyzer 
Komel dr. mm1szten tanácsos, a vándorgyűlések volt tagja, elnöke és fel
v~rágoztatója · e:r;ilékének .megörökitésére, a vándorgyűlés nagygyülésein 
kiadandó aranyermet alapit, melyet <<Chyzer Kornél érem» -nek nevez el. 

2. §. 

A Chyzer Kornél-érem, és mintája. 

, Az ~rem kerek, átmérője 30 mm., értéke (veretéssel együtt) 80 kor. 
Az .?rem Jo.bb oldalán Chyzer Kornél profilképe, a vállnál a testet körül
vevo baberagak v~_nn.~k, melyeket - entomologusságára való vonatkozás
sal - egy pók ko.t ossze. Az arczkép körül felirás, következő zö>eggel : 
« Ma.gJ'.· Orvosok . es Természetvizsgálók vándorgyűlése - Chyzer Kornél 
emlek_~nek»_., A~ erem baloldalán a tudományt ábrázoló, félig meztelen férfi
alak ul; feJet JO?b kezére hajtja, könyökével pedig az előtérben le>Ő o z
lopra t~maszkodik. Az alak balkarja bal lábaszárán pihen, kezében emberi 
koponyat .. t~rt, melynek szemlélésében látszik elmerülni. Az előtérben le>Ő 
oszlopos ulohely_ a háttérben elvesző oszloppal végződik . Az előtérben levő 
oszl??0 n .a ké~_z1~ő _művész - ifj. Vastagh György - neve. Az oszlop é 
az. erem ive. kozot~1 hely a vándorgyűlések helye és évszámának van fen
tartva. ~ mmta ket darab aczélyerőducz, az érem mellső és hátsó lapjának 
mGe~~elelo .?0.moru metszettel. Ertéke 1000 k~rona. Készítette ifj . Vastagh 

yorgy muvesz,_ Budapesten. 
3. §. 

A Chyzer Kornél- érem pénzalapja. 

~ -~~gyar. oí·vosok és természetvizsgálók vándorg "lése tekintve 
hogy ez i.do ~zermt rendesen két évenkint tartatik vándorg ~l' '1000 ' 
egyezerketszaz ko . át Ch K . . yu es. ~ , azaz 
mely össze nek k~~~vi ka yze~· orn·e.l erem. P~~zalapja~~nt helyez letétbe, 
forditandó. g matJa az erem veietesere, tokJanak elkészitésére 

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

4. §. 

A Chyzer Kornél-érem kiadása. 
a) Az é1·em az alapitási évtől számitandó, rendszerint minden 

má~odik évben tartandó vándorgyii.lésen, felváltva," majd órvöstudományi, 
maJd természettudományi vagy társadalmi előadásnak adandó ki, a mely 
előadás Chyzer Kornél nevével, tudományos működésének egyes mozzana
taival van összekötve, illetőleg van vonatkozásban. 

Ha esetleg évenként tartatnék vándorgyülés, az érem csak másod
év~nként adh~tó ki, kivéve azon esetet, ha adakozás utján a pénzalap any
ny1ra növekszik, hogy az éremveretés költségeit évenként fedezni lehet. Ha 
hosszabb ideig szünetel a vándorgyűlés, a pénzalap kamatai a tőkéhez csato
landók. ~Iind a két esetben a kétévenként kiadandó érem szabályzata érvényes. 

b) Előadás tartására előadót a központi választmány biz meg és pedig 
először az alapitás évében orvostudományi, a következő vándorgyűlésen 
természettudományi vagy társadalmi előadás tartására, ezután pedig fel
váltva. Ha több előadó ajánltatik, a választmány abban az ülésében, mely
nek tárgyai közé a megbizás felvétetett, titkos szavazással, szótöbbség útján 
határoz a megbizás iránt. 

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

e) Az előadás vagy a megnyitó-vagy a zárónagygyülésen tartandó meg. 
d) A <<Chyzer-Kornél érmet1> az előadás megtartása után a nagy-

gyűlésen · az elnök nyujtja át. ' 
5. §. 

Intézkedések ·a vándorgyütés megszünésekor. 

Ha a vándorgyűlés valamikor megszűnnék, a Chyzer Kornél éremnek 
mintája és pénzalapjának hovaforditása iránt a legutolsó nagygyűlés fog 
határozni azzal a megszoritással, hogy az érem alapitásánál megj elölt czél 
nem mellőzhető. 

6. § 

Az alapitó oklevél elhelyezése. 
Ezen alapító oklevél és szabályzat három példányban állittatik ki; 

egy példány a központi választmány levéltárában, egy második Budapest 
fő- és székváros levéltárában helyeztetik el megőrzés végett, egy harmadik 
pedig néhai Chyzer Kornél dr. családjának adatik át. 

A Chyzer Kornél-érem. 



v. 
A XXXVI. VÁNDORG YÜLÉS TISZTIKARA. 

E lnök: 

Hornig Ká1·oly báró, v. b. t . t., megyés püspök. 

A vándorgyűlés alelnökei: 

Dr. Békefi Remig, zirczi főapát . . 
ffonkár Dénes, Veszprém vármegye főispánJ a. 
Koller Sándor, Veszprém vármegye alispánja. 
Dr. f..:óczy Lajos, egyetemi tanár, a Földtani Intézet igazgatója. 
Dr. Ovári J.?erencz, orsz. képviselő. 
D1·. Rhédey Gyula, nagyprépost. 

Titk árok: • 
Dr. Cseresnyés József, áll. gyermek-menhely igazgató-főorvosa. 
Dr. Csolnoky Ferencz, kórházi igazgató-főorvos. 
Csiki Ernő, nemzeti muzeumi őr, az állandó közp. vál. titkára. 
Dr. Kerekes Pál, közegészségügyi felügyelő, az áll. közp. vál. titkára. 
Komjáthy László, Vesz.prém város polgármestere. 
Laczkó Dezső, főgimnáziumi és muzeumi igazgató. 
Dr. Sándorfi Kázmér, ügyvéd. 
Dr. Vadnay Szilárd, Veszprém vármegye tiszti főorvosa. 

Pénztáros: 

Dr. Kaiser Károly, a belügyminiszteriumi bakt. intézet vezetője. 

Ellenőr: 

Dr. Prochnov József, egyetemi magántanár, kórházi főorvos. 

Levéltáros : 

Dr. Verebélyi László, egyetemi magántanár, főorvos. 

• A MAG:AR ORVOSOK 
ES TERMES ZETVIZSGÁ.LÓK 

VÁ.ND ORGYÜLÉSÉN E K 

ALAPITÓ TAGJAI 
hol9. dr. ~ALASSA JÁN~S, egyet. tanár, 1865. 

hold. dr. KOVA CS S~BESTI'.EN ENDRE, min. tan. 1867• 
hold. dr. HA~ASZ GEZA, főorvos, 1869. 
hold. dr. POOR IMRE, egyet. tanár, 1871. 
herczeg BATTHYÁNY, GUSZTÁV, 1880. 

SZOMBATHELY VAROSA, 1880. 
hold. gr. DEGENFELD·SCHOMBURG IMRE 18B1 

' A XX!ll„ BUZIÁS·TEMESYÁRI J ' 

YANDORGYUL~S HELYJ BIZOTTSÁGA 1886. 
NAqYYARAD ,VAROSA, 1890. 

hold.dr.DULANSZKY N,ANDOR,pécsi püspök fsg4, 
hold. gr. ANDRASSY DÉNES 19f2 
báró HORNIG KÁROLY, v. b. t. t. ,. 

veszprémi püspök, 1912. 
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VI. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDOR

GYÜLÉSEI EK ÁLLANDÓ KÖZPONTI VÁLASZTMÁNYA. 

Elnök: Entz Géza dr. · (1909) Titkárok: Kerekes Pál dr. (1905) 
Alelnök: Tóth Lajos dr. (1909) Gorka Sándor dr. (1913) 
Pénztárnok: Csiki Ernő (19rn) Ellenőr: Prochnov József dr. (1911) 

Levéltárnok: Verebélyi László dr. (1901). 

Orvosi szakosztály : 

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

Budapesti tagok: 

Alexander Béla dr., egyet. magántanár, Csillag-utcza 12. (1907). 
Bakó Sándor dr., kir. tan„ egyet. m.-ta,nár, kórh. főorvos, Kálvin-tér4. (1912). 
Böke Gyula dr., egyet. tanár, Reáltanoda-utcza 18. (1910). 
Dollinger Gyula dr„ udv. tanácsos, egyet. tanár, Rákóczi-ut 52. (1912). 
Epstein László dr„ elmegyógyintézeti igazgató, Angyalföld (1912). 
Erőss Gyula dr., egyet. tanár, Kecskeméti utcza 11. (1912). 
Genersich Antal dr., udv. tanácsos, egyet. tanár, VII. Arénu-út 36. (1910). 
Gerlóczy Zsigmond dr., egyet. m.-tanár, IV., Kigyó-tér 1. (1912). 
Grósz Emil dr., udv. tanácsos, egyet. tanár, Mária-utcza 29. (1910). 
Hegedüs János dr„ ny. honvéd főtörzsorvos Országház-utcza 12. (1910). 
Kaiser Kái-olydr„ közeg. felügyelő, Lágymányosi-út 17. (1907). 
Kerekes Pál dr., közeg. felügyelő (titkár), I.Belügyminiszterium (1912). 
Konrád Jenő dr., min. tan., elmegyógyint. igazgató, Kékgolyó-u. 5. (1912). 
Löw Sámuel dr„ főorvos, Váczi-körut 10. (1912). 
Moravcsik E. Emil de., udv. tanácsos, egyet. tanár, Ráday-utcza 8. (1910). 
Pekár Mihály dr. egyetemi adjunctus, Eszterházy·u. 5. (1912). 
Preisz Hugó dr„ egyet. tanár, VIII., József-körut 68. (1907). 
Prochnov József dr., egyet. magántanár, József-körut 17. (1912). 
Purjesz Zsigmond dr., udv. tanácsos, egyet. tanár, Erzsébet-körut 52. (1910). 
Réczey Imre dr„ udvari tanácsos, egyetemi tanár, Muzeum-körut 9. (19 10). 
Schachter Miksa dr„ egyetemi m. tanár, Muzeum-körut 19. (1912). 
babarczi Schwartzer Ottó báró dr„ főrendiházi tag, Kékgolyó-u. 5. (1905). 
Szénássy Sándor dr., egyet. m. tanár, Reáltanoda-u. 18. (1912). 
Tauffer Vilmos dr., udv. tanácsos, egyetemi tanár, Sándor-u. 10. (19H). 
Tóth Lajos dr., min. tanácsos, Mester-u. 1. (1912). 
Udránszky László dr„ udv. tan., egyet. tanár, Eszterházy-utcza 5. (1912). 
Verebélyi L. dr., egyet. m. tanár, főorvos (levélt.), Koronaherczeg-u. 18. (1910). 

Vidéki tagok: 

Austerveil László dr.,_ törvényszéki orvos, Arad (1912). 
Csolnoky Ferencz dr., kórházi igazgató-főorvos, Veszprém (1912). 
Czirer Elek dr„ városi főorvos, Pécs ( 1907). 

Vándorgyül,!s munkálatai. 2 
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Kenyer es Balázs dr., egyetemi tanár, KolozsYár ( 1910). 
Ifonrádi Dániel dr., egyet. m -tanár, Kolozs>ár. BóJyai-utcza ~3 . (UJ12). 
Lechner Károly dr., udvari tanácsos, egyet. tanár, KolozsYár ( J 9 J 0). 
Makara Lajos dr., egyetemi tanár, Kolozsvár (191 OJ. 
Szabó Denes dr., udvari tanácsos, egyetemi tanár, Koloz Yár ( 19 7). 
Szigeti Henrik dr., törvényszéki orvos, Te.mesvár (19 10). 

Egyesi.ilt természettudományi-társadalnú szako, zt:Uy. 

Elnök : Horváth Géza dr. Jegyző : Iocsáry ándor. 

Budapesti tagok: 

Ágai Adolf dr. , iró, Baross-utcza ·11. (1907). 
Ágh Géza dr., fővárosi ig. tani tó, Gróf Károlyi-u. 10. ( 1907). 
Bayer Antal, gyógyszerész, Andrássy-ut ::;4. (1910). 
Biró Lajos, n emz. muzeumi tb. őr, Kálvin-tér 7. (U.HO). 
Csiki Ernő, n emz. muzeumi őr, (pénzt!l-rnok), Bogár-utcza ' ( 1 Dl _). 
Entz Géza dr., udv. tanácsos, egyet. tanár, Tisza Kálmán-t 'r J 0. (Hl07). 
Gorka Sándor dr .. egyetemi adjunktus ~titkár) , Eszterház -utcza lő. (Hl 12). 
Halaváts Gyula, fő bányatanácsos, Stefánia-út 14·. (191 ~) . 
Horváth Géza dr., muzeumi osztalyigazgató, Nemz. l\Iuz um ( 1912). 
Ilosvay Lajos dr., udvari tanácsos, müegyetemi tanár, ·· uői-út 1G. (1907). 
Jablonowski József dr. , kir. tan., rovartani áll. főnök, Intéz t-utcza l. (19 J 2). 
Koch Antal dr., egyetemi tanár, Korvin tér G. (1007). 
Krei;in er József dr., uclv. tan., egyetemi tanár, Nemz. 1\Iuz um. ( 1!JJ21. 
Lakits Ferencz dr. tanár, máv. főfeliigyelő , J ózsef-utcza 2!:1. (1:) 10). 
L endl Ado~f dr„ mű~gyetemi m.-tunár, Donáti-utcza 7. (Hl07 ). 
L~ngyel ~ela dr., mm. tan., egyet. tanár, Muzenm-körút 4·. ( UJ10). 
~oczy La.ios dr., egyet. tanár, a Földtani int. igazg„ Stefánia-út 22. (1910.) 
Metz~er E~e, gyóg.yszerész, Népszinház-utcza 3 /. (1907). 
M?csary. ~andor, kir. tan., muzeumi ig. őr, Nemz. l\Iuzeum. (1!)10). 
Ratz Is~van ~r., udv. t an„ állatorvosi főisk. tanár, Hottenbiller -u. 2;). (19 10). 
Ruffy ~a:, mm. tan., orsz. -~yermekvéc~elmi fe l üg_yelő, Mányoki-út. 1 J. ( l!JJO). 
Schafa1z1k Ferencz dr., muegyet. tanar, Műegyetem (1910). 
Sz~lkay Gyula dr., tanár, Lánczhid-utcza 2. (1910). 
Sz~~~-ó Menyh.'. ~- osz~; tan, a _Tá~·s. M. igazg., Mária Valeria·u. 12. (191~). 
TJ:immg ?uszt~v d~· .'.fov._ stat .. b1v. ig„ Karácsonyi-utcza 15. ( 1 ~ 1 2 ) . 
V~?la Imie, sze~esfov~1:os1 tanacsnok, Retek-utcza 20. ( l 007). 
\\ittenberg Ignacz, deli vasuti főfelügyelő, Pélya·u. 2 a. (1912). 

Vidéki tagok: 
Békeffy Gyula„ dr., ügyvéd, Szabadka (1910). 
C~olnoky ~ eno dr., egy.etemi tanár, Kolozsvár. (1907). 
Galffy Jgnacz, keresk. ISkolai igazcrató Miskolcz (1910) 
Lovassy San l · cl cl 0 

, ' • · Ó , . e 01 r., gaz · akad. tanar, Keszthely (191 O) 
van Feren?z dr., orsz. képviselő, Veszprém (191 9) . 

Pantocsek J ozsef dr ' állami kórházi icraz at . - . 
Schmausz Endre nyucr f " ' . A ~ gc o, Pozsony (1910). 

' o · OJSpan, patm ( 1 9 l 0) 
Sulyovszky I stván, kir. tan., Nagymihály (Ze~;lén vm. ) (191~) . 

Vll. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

XXXVI. VÁNDORGYŰLÉSE TAGJAINAK NÉVSORA. 

Abonyi Sándor dr., egyet"erni tanársegéd, Budapest, VIII. Muzeum-körut 4. 
Adriányi János dr., városi t . orvos, Dobsina. 
Alexander Béla dr., egyetemi magántanár, Budapest, IX. Csillag-u.foza 12. 
Alföldi Béla dr., laptudósitó, Budapest, V. Mária-Valéria-utcza (P. Ll. ) 

5 Alpár János dr., körorvos, Badacsonytomaj. 
Andriska Viktor dr., egyetemi tanárseged, Budapest, VIII. Eszterházy-u. 5. 
Antal Gyula, fővárosi tanácsnok, Budapest, közp. városház. 
Arany Imre, székes-fővárosi tisztviselő, Budapest, VII. Egressy-u. 2., I. 
Asztalos Gyula, gyógyszerész, Olaszliszka. 

10 Austerweil László dr., kir. törvényszéki orvos, Arad. 
Austerweil Lászlóné, Arad. 
Ádám Iván, apátkanonok, plebános, Veszprém. 
Ágai Adolf dr., iró, Budapest, VIII. Baross-utcza 11. 
Ángyán Béla dr., egyet. tanár, Budapest. VIII„ Fhg. Sándor-u. 22. 

15 Ángyán János dr., orvos, Budapest. VIII. Fhg. Sándor-u. 23'l. 
Bak Judith, Arad. 
Bakó Sándor dr., kir. tan. egyet. m.-tanár, Budapest, IV. Kálvin-tér 4. 
Balassa Béla dr., kir. törvenyszéki orvos, Zombor. 
Balás Dezső dr., orvos, Budapest, Andrássy-út 10, II. 6. 

20 Baros Károly dr., bányaorvos, Annavölgy (Esztergom vm.). 
Barta István, gyógyszerész, Budapest, IX. Lónyay-u. 46. 
Basch Imre dr., egyet. m.-tanár, kórházi főorvos , Bpest, IV. Kigyó-tér 1. 
Bayer Antal, gyógyszerész, Budapest, VI. Andrássy-ut 84. 
Báthori Béla dr., vm. főorvos, Dicsőszentmárton. 

25 Báthori Béláné, Dicsőszentmárton. 
Báthory Aladár dr., orvos, Budapest, IX. Pipa-u. 6. 
Benacsek Béla, alapítványi főkönyvelő, Veszprém. 
Benkő Károly, ügyvéd, Veszprém. 
Berencsy . László dr.; vm. főo~vos, Komárom. 

30 Bexheft 4-rmin dr., egy. tanársegéd, Budapest, VIII. Baross-utcza. 
Bexheft Arminné, Budapest, VIII. Baross-u. 
Békeffy Gyula dr., ügyvéd, Szabadka. 
Békefi Remig dr., főapát, Zircz. 
Biringer Ferencz dr., vm. főorvos, Nyitra. 

35 Biró Erzsébet, Budap.est, IX, Kálvin-tér 7. 
Biró Lajos, nemz. muzeumi tb. őr, Budapest, IX. Kálvin-tér 7. 
Bokor Adolf, gyógyszerész, Szeged. 
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Bokor Jenő, gyógyszerész, Budapest, III. Bécsi-út. 
Borbély Endre, Kisvárda. 

40 Borbély Samu dr., kórházi főonos, Torda. 
Bors Lajos dr .. orvos, Pécs. 
Bors Lajosné, Pécs. 
Csapó Kálmán, vm. főügyész, Veszprém. 
Csathó György Gyula, gyógyszerész, Villány. 

45 Cseh-Szombathy László dr., városi főorvos, Pápa. 
Cseley Pál, gyógyszerész, Budapest, IX. Mester-utcza 55. 
Cseresnyés József dr., gyermekmenh. igazgató, Veszprém. 
Csete Antal dr., városi főügyész, Veszprém. 
Cseuz Imre, kir. járási állatorvos, Csongrád. 

50 Csiki Ernő, muzeumi őr, Budapest, Bogár-u. 3. 
Csiszarik János dr., prrelatus kanonok, Veszprém. 
Csolnoky Ferencz dr., kórházi igazgató-főorvos, Veszprém. 
Czakó Imre, vegyészmérnök, Budapest, IX. Bakács-u. 8. 
Cz~kkel Ferencz dr., fürdő-orvos, Lipik. 

55 Czirer Elek dr., városi tiszti főorvos, Pécs. 
Darvas Fere~cz dr, gyógyszer~sz, Budapest, VIII. Aggieleky-utcza 8. 
Demeter Gyorgy dr., egyetemi m.-tanár, Kolozsvár. 
Derekassy István dr., máv. orvosi tanácsadó, Debreczen. 
Detre László dr., egyetemi m.-tanár, Budapest, VI. Nagy János-u. 47. 

60 Deutsch Samu dr., orvos, Czelldömölk. 
Doll~nger Béla dr., egyetemi tanárnegéd, Budapest, VIII. Mária-u. 34, 
Doll:nger Gyula dr., udv. tan_., egyet. :anár, Budapest, Rákóczy-ut 52. 
D?,n.ath. Gyula dr., egyetemi m.-tanar, Budapest, Bálvány-utcza 5. 
Don. Bela dr., orvos, egyet. tanársegéd, Kolozsvár. 

65 Du~msz~y Emil, gimn. igazgató Nagykálló. 
Dul:skov:ch Elek, pénztáros, Ungvár. 
Duhskov1ch Elekné, Ungvár. 
Dragits Imre dr., vm. főorvos, Szekszárd. 
Ecsed~ Kálmán dr., ügyvéd, Budapest, VIII. Rákóczi-tér 17. 

70 Ecsed: Mór dr., tb. járásorvos, Tarnaméra, Heves vm. 
Ecsed1 Mórné dr.-né, Tarnaméra, Heves vm. 
Entz Bé~a dr., egyetemi magántanár, Budapest, VIII. Szentkirályi-u. 51. 
E~tz Geza ~r., udv. tan., egyet. tanár, Budapest, VIII. Muzeum-körut 4. 
IfJ. Entz. Geza d_r., e!?J~t. i;;i.~tanár, Budapest„ VIII. Tisza Kálmán-tér 10. 

75 E~tz ~ola_n , tamtó~okepzo mt. tanárnő, Budapest, Tisza Kálmán-tér 10. 
Eotte~eny1.-Na,gy Olivér dr., jogakadémiai tanár, Kassa. 
Eps~em La~,zló dr., elmegyógyint. igazg!l'tó, Budapest-Angyalföld. 
Erclel:y: Jeno dr„ gyermekorvos, Győr, Arpád-u. 26. 
Er~yei ~ózsef, m1;1-~e?mi segédőr, Budapest, Nemzeti Muzeum. 

80 Eross Janos dr., Jarasorvos, Szerencs. 
Erőss Gyula dr., egyetemi tanár, Budapest, IV., Kecskeméti-utcza 11. 
Eszterházy Kálmán gróf, főispán, az E. M. E. elnöke, Kolozsvár. 
Faragó Géza dr., tiszti orvos, Szabadka. 
Fa~·kas I?nácz dr., műtőorvos, Budapest, VI. Nagykorona-utcza 32. 

85 Fe~~s LaJOS dr., eg!et., t_an~rsegéd, Budapest, VIII. Ludoviceum-u. 2. 
FeJer Gyula dr., korhaz1 foorvos, Budapest, VI. Teréz-körút 32 
lfeldmann Ignácz dr., kórházi főorvos, Gyula. · 
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Fenyves Albert dr., városi főorvos, Munkács. 
Fenyvessy Béla dr., egyetemi rk. tanár, Budapest, Eszterházy-utcza 5. 

90 Filep Gyula dr., vm. főorvos, Kolozsvár. 
Filep Gyuláné, Kolozsvár. 
Fillinger Ferencz dr., egyet. tanársegéd, Budapest, VIII. Eszterházy-u. 5. 
Filó János, kir. tan., gyógyszerész, Budapest, VIII. Mátyás-tér 3. 
Filó János dr., gyógyszerész, Budapest, VIII. Mátyás-tér 3. 

95 Fischer Ernő dr. orvos, Budapeat, VIII. Sándor-tér 4. 
Fischer Ignácz dr., kórházi főorvos, Budapest, VII. Dohány-utcza 22. 
Fischer Jakab dr., állami kórh. főorvos, Pozsony. 
Fleischmann László dr. orvos, Budapest, VI. Liszt Ferencz-tér 19. 
Fónagy István, a Társ. Muz. titkára Budapest, V. Mária Valeria-u. 12. 

100 Földes József dr., Győr. 
Friedrich Vilmos dr., egyet. m.-tanár, Budapest, IV. Kossuth Laj os-u. 4. 
Fritz Sándor dr., orvos, Budapest, VI. Bókay-tér 1. 
Fromm Géza dr., kir. járásbíró, Ráczkeve. 
Füredi Rikárdné, szobrászművész neje, Szigetszentmiklós (Pest vm.) 

105 Gaál Zsigmond dr„ tiszti főorvos, Komárom. 
Gasparik Pál, m. kir. erdőmérnök, Ungvár. 
Gasparik Pálné, Ungvár. 
Gáspár Imre dr., járás-orvos, Kaposvár. 
Gebhardt Ferencz dr., kórh. főorvos, Budapest, IV. Veres Pálné-u. 16. 

110 Genersich Antal dr., egyetemi tanár, Budapest, VII. Aréna-út 36. 
Geöcze Sarolta, tanítónő-képző-intézeti ig., Budapest, ~J. Csalogány-u. 43. 
Gergő Imre dr., egyet. tanársegéd, Budapsst, VIII. Ullői-út 78. 
Gerlóczy Zsigmond dr., egyetemi rk.-tanár, Budapest IV. Kigyó-tér 1. 
Goda Lipót dr., városi tiszti orvos, Nagykanizsa. 

115 Gorka Sándor dr., egyet. adjunctus, Budapest VIII. Eszterházy-u. 16. 
Gotthard Egon, Herény, Vas vm. 
Göllner Aladár dr., orvos, Budapest, VIII. József-utcza 6. 
Groszmann Ferencz dr., orvos, Budapest, VI. Bókay-tér 1. 
Grósz Emil dr., udv. tan., egyet. tanár, Budapest, VIII. Mária-u. 29. 

120 Grósz Gyula dr., orvos, Budapest, V. Rudolf-rakpart 3. 
Guth Soma dr., fülorvos, Budapest, VI. Teréz-körut 12. 
Győrffy István dr., főreáliskolai tanár, Lőcse. 
Hagymássy Lajos dr., banktisztviselő, Budapest, V. Váczi-körut 32. 
Halaváts Gyula, főbányatanácsos, Budapest, VIII. Rákóczi-tér 14. 

125 Halaváts Etelka, Budapest, Rákóczi-tér 14. 
Halka Lajos dr., orvos, Budapest, VIIL Bérkocsis-u. 19. 
Harmos Gyula, gyógyszerész, Budapest, VIII. Aggteleky-utcza 8. 
Hatiegan Gyula dr., orvos, egyet. tanársegéd, Kolozsvár. 
Héderváry Hugó dr., gyógyszerész, Budapest, Külső Váczi-ut 78. 

130 Hegedüs János dr., ny. főtör~sorvos, Budapest, V. Országház-utcza 14. 
Herverth Vilmos dr., orvos, Erselmjvár. 
Hornig Károly báró dr., bíbornok, megyés püspök, Veszprém. 
Horváth Béla, városi főjegyző, Veszprém. 
Horváth Géza dr., udv. tan., muz. oszt.-ig., Budapest, VIII. N. Muz. 

135 Horváth Mihály dr., egyetemi m.-tanár, Budapest, VIII, Baross-u. 28. 
Hunkár Dénes, főispán, Veszprém. 
Hüvös Henrik dr., járás-orvos, Rahó. 
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Ilosvay Lajos dr., udv. tan., ~ű.~gyet. tanár'. orsz . képv., Gellért-tér 4, 
Istók Barnabás dr., vármegyei foorvos, Mako; . , 

140 Jablonowski József, kir. tan., a m. k. Rovart. All. 1g., Bpest, Intezei-u. 1. 
Jendrassik Alfréd, min. osztálytanácsos, Budapest, I. Tárn?~-u .. 18. 
Jendrássik Ernő dr„ udv. tan., egyet. tanár. Budapest, zentkiraly1-u. 40. 
J ohann Béla dr„ vm. főorvos, Pécs. 
Jugovics Lajos dr„ egyet. tanársegéd, Budapest, VID. Muzeum-k?rut 4. 

145 Kaiser Károly dr., kir. közegészs. felügy. Budapest, I. Lágymányosi-út 17. 
Kakuk János dr„ orvos, Budapest, VIII. Baro s-utcza 23. 
Kapolyi Vilmos dr., orvos, Barcs (Somogy vm.) 
Kauzly Dezső, apátkanonok, papnöveldei igazg„ '\ eszprém. 
Keller Izsó, kir. műszaki tan„ Székesfehérvár. 

150 Kenyeres Balázs dr .. egyet. tanár, Kolozsvár. 
Kerekes József, igazg.-főmérnök, Kisvárda (Szabolcs vm.) 
Kerekes Józsefné, Kisvárda. 
Kerekes Pál dr„ kir. közegészs. felügyelő, Budapest, I. Belügymiruszt. 
Kerekes Pálné, Budapest. 

155 Kerényi Károly dr„ ny. vm. főorvos, Veszprém. 
Koch Antal dr„ egyet. tanár, Budapest, II. Corvin-tér 4. 
Koch Béla dr., vm. főorvos, Magyaróvár. 
Koller Sándor, alispán, Veszprém. 
Kolozs Mihály dr., körorvos, Alsóelemér. 

160 Komjáthy László dr., polgármester, Veszprém. 
Konrád Jenő dr„ min. tan., igazgató, Budapest, I. Kékgolyó-u. 5. 
Komádi Dániel dr., egyet. magán-tanár, Kolozsvár. 
Konrádi Dánielné, Kolozsvár. 
Kosztka József dr., akad. m.-tanár, Kassa, Kovács-u. 24. 

165 Kovács Béla, gyógyszerész, Balatonfüred. 
Kőhegyi Károly dr„ kórházi főorvo s, Baja. 
Kőrössy Ferencz dr., szolgabiré, Veszprém. 
Krausz Elemér, gyógyszerész, Othalom(Arad vm.). 
Kránitz Kálmán, fölszentelt püspök, Veszprém. 

170 Krenner József dr„ udv. tan„ egyet. tanár, n. muz. o. 1g., . hluzeum. 
Kund Vilmos dr., kórházi orvos, Sopron. 
Lac~kó Dezső, főgimn. és muz. igazgató, Veszprém. 
Lakits Ferencz dr., főfelügyelő, Budapest, VIII. József-körut 29. 
Lauschmann Gyula dr. vm. főorvos Székesfehérvár. 

175 L~nyi Tiv.adar ch--:;-j~rás-orvos, J ols;a (Gömör vm.). 
Laszló Gabor, m. k1r.\geologus, Budapest, VII. Stefánia-út 14. 
Lechner Károly dr„ udvari tanácsos, egyetemi tanár Kolozsvár. 
t Lengyel B~la dr., egy. tanár, minist. tan„ Budapest, Ív. Muzeum-k. 4. 
Lengy~l ~aJos dr. orvos, Budapest, IX. Mester-utcza 25. 

180 Lenkei Vilmos Dani dr„ fürdő-orvos, Budapest, VI. Sziv-utcza 14. 
Leszner Rudolf dr., orvos, Sopron. 
Lippay Sándor dr., állami kórh. főorvos, Pozsony. 
Lobmayer .Géza dr., műtőorvos, Budapest, Gr. Károlyi-utcza 22. 
L~vassy ~andor dr., gazd. akad. tanár, Keszthely. 

185 L?czy LaJO~, ~r., udv. tan„ földt. int. igazg., Budapest, Stefánia-ut 14. 
L?,c~erer Lormcz dr„ vm. főorvos, Sátoraljaujhely. 
Lormcz Ferencz dr., gyógyszerész, Budapest, II. Szász Károly-u. 1. 

Lőw Sámuel dr„ főorvos, Budapest, V. Vigadó-u. 2. 
Magyarevics Mladen dr„ tiszti főorvos, Budapest, Közp. Városház. 

190 Makara Lajos cl.r„ egyetemi tanár, Kolozsvár. 
Mayer .Yilmos, honvédhadnagy, Bádapest, VIII. József-körút 10. 
Mergl Odön dr., városi t. főorvos, Pozsony. 
Mergl Ödönné, Pozsony. 
Metzger Ede, gyógyszerész, Budapest, VIII. Négszinház-u. 37. 

195 Méhes Gyula dr„ gimn. tanár, Budapest, VII. Barcsay-u. 5. 
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Mocsáry Sándor, kir. tan„ muz. igazg. őr, Budapest, Nemz. Muzeum. 
Mohr Mihály dr„ egyetemi m.-tanár, Budapest, IV. Károly-körnt 24. 
Molnár Dénes dr„ apátkanonok, Veszprém. 
Moravcsik Ernő Emil dr„ udv. tan. egyet. tanár, Budapest, Ráday-u 4. 

200 Morvay Lajos dr. vm. főorvos, Nagyszöllős. 
Moson vármegye közönsége Magyaróvár. 
Munker Henrik dr„ kórh. orvos, Pozsony, Duna-u. 58. 
Muzsa Gyula, orsz. képviselő, gyógyszerész, Budapest, Mester u. 25 . 
Néger Ágoston, apostoli protonotárius, apátkanonok, Veszprém. 

205 Netzasek Adolf, gyógyszerész, Budapest, V, Váczi-körút ű6. 
Obál Ferencz dr„ Budapest, VIII. Baross-u 25. 
Okolicsányi-Kuthy Dezső dr„ egyet. m.-tanár, Budapest, Kertész-u. 6. 
Ország Oszkár dr„ főorvos, Budapest, Erzsébet-szanatori.um. 
Osztern Lipót dr„ ügyvéd, Budapest, IX. Vámház-körút 5. 

210 Óvári Ferencz dr., orsz. képviselő, Veszprém. 
Óváry Pál dr„ járásorvos, Torna. 
Paksy Béla gyógyszerész, Budapest, Thököly-ut 90. 
Pantocsek József dr., áll. kórházi igazgató, Pozsony. 
Papp Ernő dr. orvos, Kolozsvár. 

215 Papp Ernőné, Kolozsvár. 
Papp Gábor dr„ kórh. igazgató, Szolnok. 
Ifj. Papp Gábor, Szolnok, Templom-utcza. 
Parádi Ferencz dr„ kórh. igazgató, Dés. 
Parádi László dr„ Dés. 

220 Parecz Gyula dr„ orvos, Arad. 
Pataky Jenő dr. városi tiszti orvos, Kolozsvár. 
Pataky Jenőné, Kolozsvár. 
Pákozdi Károly cl.r„ orvos, Budapest, IV. Kecskeméti-u. 10. 
Párdányi Emil dr„ orvos, Budapest, IV. Kaplony-u. 7. 

225 Pekanovich István dr„ egyet. tanársegéd, Budapest, Szentkirályi-u. 46. 
Pekár Mihály, dr., egyetemi adjunctus, Budapest, Eszterházy-utcza 5. 
Perényi Antal, Davidikumi igazgató, Veszprém. 
Pertik Tamás dr„ kórh. alorvos, Budapest, I. Uj Szent-János-kórház. 
Pethő János dr„ orvos, Budapest, VI. Váczi körut 31. 

230 Pécsi Dani dr., főorvos, Budapest, II. Margit-körut 45. 
Péler Pál, apátkanonok, Veszprém. 
Pfl.iegler Imre dr., főorvos, Miskolcz. 
Pfl.iegler Imréné, Miskolcz. 
Pillitz Pál dr., orvos, Veszprém. 

235 Pivinger Emil clr., járásorvos, Nyitra. 
Pogány Ödön dr„ orvos, Budapest, VI. Teréz-körut 3. 
Porosz Mór dr. orvos, Budapest, Váczi-körut 64. 
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Preis Károly dr. orvos, Budapest. VII. Rákóczi-ut 30. 
Preisz Hugó dr., egy. tanár, Budapest, VIII. J ózsef-körut 68. 

240 Pro?hn!JW József dr., egyetemi m.-tanár, Budapest, József-körut 17. 
PurJesz Zsigm. dr., udv. tan„ egyet. tanár, Budapest, Erzsébet-körút 52. 
Rada István dr„ prelátus kanonok, Veszprém. 
Raikovits Arthur dr„ orvos, Kőrösmező (Máramaros vm.) 
Rátz István dr. udv. tan„ állatorvosi főisk. tanár, Budapest. Áll. föisk. 

245 Reiner Gyula, apátkanonok, Veszprém. 
Rejtő Sándor dr., fülorvos, Budapest, VIII. József-körut 34. 
Remete Jenő dr. orvos, Budapest, V. Deák F.-u. 19. 
Revoczky Béla, kápt. urad. erdész, Rontó, u. p. Félixfürdő. 
Revoczky Béláné, Rontó, u. p. Félixfürdő. 

250 Réczey Imre dr., udv. tan„ egyet. tanár, Budapest, l\fozeum-körut 9. 
Rédei Kornél, főgimn. tánár, Kassa, Fő-utcza 95. 
Rédey Gyula dr„ prelátus, nagyprépost, Veszprém. 
Réthi Ede dr„ körorvos, Veszprém. 
Révfy Jenő dr„ kórh. főorvos, Szabadka. 

255 Révfy Jenőné, Szabadka. 
Révfy Lajos, Szabadka. 
Rigler Gusztáv dr„ egyet. tanár, Kolozsvár. 
Rihmer Béla dr., egyet. m.-tanár, Budapest, IV. Váczi-u. 41. 
Rochlitz Margit kisasszony, Rahó. 

260 Rosenberg Jenő dr„ városi t. főorvos, Veszprém. 
Rossos István, apátkanonok, Veszprém. · 
Rotter Henrik dr., orvos, Budapest, VII. Rákóczi-út 22. 
Róna Dezső dr„ kórh. igazgató, Baja. 
Rózsavölgyi Imre gyógyszerész, Budapest, VII. Aréna-ut 124. · 

265 Rözsényi Iván, székes-főv. tápszer-int. ig., Budapest Központi Városház. 
Ruff Andor, hirlapiró, Magyaróvár. 
Ruffy Pal, min. tanácsos, Budapest, I. Mányoki-ut 11. 
Rüll János dr„ kórh. igazgató-főorvos, Mohács. 
Sassy János dr„ kir. törvényszéki orvos, Miskolcz. 

270 Sándorfi Kázmér dr., ügyvéd, Veszprém. 
Sándmfi. Miksa dr., járási orvos, Veszprém. 
Schafarz~k Ferencz dr„ műegyetemi tanár, Budapest. Műegyetem. 
Schafarzik Ferenczné dr.-né, Budapest. 

275 S
Schha?htevr· Miksa dr., egyetemi m.-tanár, Budapest, Muzeum-körut 19. 

c e1tz ilmos dr. városi tiszti főorvos, Kolozsvár. 
Schmausz Endre, nyug. főispán, Apatin. 
Schmidt Ferencz dr„ orvos, Balatonfüred. 
Schönberge~: Gusztáv dr. városi t. főorvos, Sopron. 
Schrott Gy?rgy, ny. ezredes, Budapest, VIII. Népszinház-u. 45. 

280 Schulhof Vilmos. dr. orvos, Hévizfürdő (Keszthely mellett). 
Sch~schny Henrik dr. orvos, Budapest, VI. Nagymező-u. 69. 
Schutzenb~rger ,Endre dr„ járási orvos, Kispest. 
Semmelweiss Karoly dr„ orvos, Zircz. 
S~yler Emil dr„ vm. főorvos, Esztergom. 

285 S~-~?n ~yörgy dr., apátkanonok, Veszprém. 
Soros Miklós dr„ városi orvos, Csongrád. 
Stossmann Rezső dr„ orvos, Budapest, VI. Andrássy-út. 

Stubenvoll Ferencz, gyógyszerész, Veszprém. 
Sulyovszky István, kir. tan„ jószág-kormányzó, Krasznahorkaváralja. 

290 Sümegi József dr„ fürdőorvos, Balatonfi.i.red. 
Szabó Dénes dr„ udv. tanácsos, egyet. tanár, Kolozsvár. 
Szakáts Péter dr„ körorvos, Berhida. 
Szalkay Gyula dr„ tanar, Budapest, II. Lánczhid-u. 2. 
Szaplonczay Manó dr„ kir. tan„ vm. főorvos, Kaposvár. 

295 Szaszovszky László dr„ orvos, Budapest, I. Fehérvári-út 30. 
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Szántó Manó dr„ orvos, Budapest, VII. Kertész-u. 43. 
Szántó Menyhért, min. osztálytanácsos, Budapest, V. Mária Valéria-u. 12. 
Szelecsényi Zsigmond dr„ orvos, Tass (Pest vm.) 
Szente Andor dr„ orvos, Villány. 

300 Szentes Anzelm dr„ perjel, Zircz. 
Szent-Imrey Ákos dr„ vármegyei főorvos, Kassa. 
Szerdahelyi Károly, gyógyszerész, Bégaszentgyörgy. 
Szécsi István dr„ orvos, Heidelberg (Krebsinstitut). 
Székely Kálmán dr., vm. főorvos, Beregszász. 

305 Szénássy Sándor dr., egyetemi m.-tanár, Budapest, Reáltanoda-u. 18. 
Szigethy Gyula dr., kórházi igazgató, Kaposvár. 
Szigeti Hemik dr„ kir. törvényszéki orvos, Temesvár. 
Szilágyi János dr„ körorvos, Marosvásárhely. 
Tauffer Jenő dr., városi tiszti főorvos, Temesvár. 

310 Tavaszy Valéria, Budapest. 
Tél Ferencz dr„ egyet. tanársegéd, Budapest, VIIL Balassa-u. 6. 
Thein János dr„ szakorvos, Budapest, VI. Andrássy-út 21. 
Thirring Gusztáv dr„ stat. hiv. igazgató, Budapest, I. J{arátsonyi-u. 15. 
Torday Árpád dr„ egyet. tanársegéd, Budapest, IX. Ullői-út 3. 

315 Torday Ferencz dr„ egyet. m.-tanár, Budapest, IV. Kecskeméti-u. 2. 
Tóth Lajos dr„ miniszteri tanácsos, Budapest, IX. Mester-utcza 1. 
Török János, gyógyszerész, Budapest, VIII. Aggteleky-utcza 8. 
Travnik József dr„ urad. orvos, l\focsonok (Nyitra vm.) 
Turtsányi Gyula dr., vm. főorvos, Eger. 

320 Tuszkai Ödön dr., orvos, Budapest, VII. Rottenbiller-u. 25. 
Tüdős Kálmán dr„ vm. főorvos, Debreczen. 
Udránszky László dr., udv. tan„ egyet. tan., Budapest, Eszterházy-utcza 5. 
Udránszky Lászlóné, Budapest. 
Ifj. Unger Alajos dr„ min. titkár, Dános, u. p. Alberti-Irsa. 

325 Vadnay Szilárd dr., vm. főorvos, Veszprém. 
Vandracsek Jenő dr„ városi főorvos, Kassa. 
Varságh Zoltán dr„ gyógyszerész, Budapest, VIII. Aggteleky-u. 8. 
Váró Béla, orvostanhallgató, Nagyenyed. 
Vendl Aladár dr., kir. geologus, Budapest, I. Döbrentei-u. 12. 

330 Id. Vendl Aladárné, Budapest, I. Döbrentei-u. 12. 
Vendl Mária, tanárnő, Budapest, I. Döbrentei-u. 12. 
Verebély László dr., egyet. tanár, Budapest, IV. Koronaherczeg-u. 18. 
Viola Imre, nyug. fővárosi tanácsnok, Budapest, II. Retek-utcza 20. 
Vogel József dr„ vm. főorvos, Sopron. 

335 Waldmann Fülöp dr., orvos, Budapest, VIII. Luther-utcza 1/a. 
Walla Géza dr. földbirtokos, Tündérmajor, u. p. Zircz. 
Weisz Ferencz 'dr., orvos, Budapest, VI. Dessewffy-utcza 39. 
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W~nhardt János dr., egyet. m.-tanár, Budapest, VIII. József-körút 43. 
Widder Bertalan dr„ 01·vos, Budapest, VIII. Rákóczi-út 10. 

340 Widder Bertalanné, Budapest. 
Witt~nberg Ignácz, déli vasuti főfelügyelő, Budapest, I. Pálya-u. 2.'a. 
Wosmszky I stván dr., gyógyfürdő-tulajdonos, Balf (Sopron vm.) 
Zalay Dezső dr., egyet. tanársegéd, Budapest VIII. Üllői-ut 26. 
Zalay Mihály, főgimnáziumi igazgató, Székesfehé1·vár. 

345 Zoltán Jenő dr. körorvos, Pinczehely. 
Zöldy János dr. vm. főorvos, Békésgyula. 
Zsakó István dr., kórh. főorvos, Dicsőszentmárton. VIII. 

JEGYZŐKÖNYVEK ÉS ÜGYIRATOK. 

1. A megnyitó közülés okiratai. 

Jegyzőkönyv a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXV L veszprémi 
vándorgyülése 191~ . évi ai1JgUJsztus hó ~5-én d. e. 11 órakor a városi 

színházban tartott megnyitó közüléséröi. 

Jelen voltak : báró Hornig Károly veszpl'émi megyés püspök, v. b. t. t. 
elnök, Entz Géza dr. udvari tanácsos, egyetemi tanár, az állandó központi 
választmány elnöke, Békefi Remig dr. zirczi főapát, Hunkár Dénes főispán, 
Koller Sándor alispán, Lóczy Lajos egyetemi tanár, Óvári Ferencz dr. 
országgyűlési képviselő, Rhédey Gyula dr. nagyprépost alelnökök, Bibó 
Károly vm. tb. főjegyző, Boór Lajos városi tanácsos, Cseresnyés József dr. 
áll. gyermekmenhelyi igazgató-főorvos, Cholnoky Ferencz dr. kórházi igaz
gató, Komjáthy László dr. polgármester, Laczkó Dezső főgymn. igazgató, 
SándOTfi Kázmér dr. ügyvéd, Vadnay Szilárd dr. vm. tiszti főorvos, tit
károk, Kerekes Pál dr. közegészségi felügyelő, Csiki Ernő nemzeti muzeumi 
őr, a központi választmány titkárai. A választmány tagjai, valamint nagy 
számban a vándorgyűlés tagjai és az érdeklődő közönség. 

1. Báró Hornig Károly püspök, mint elnök fenkölt beszéddel üdvö
zölte a megjelent nagyszámu tagjait a vándorgyülésnek, úgyszintén az or
vosi és természettudományoknak itt megjelent kitünőségeit, óriási irodalmi 
adatokkal támogatva előadását, azon végkövetkeztetésre jut: hogy a jó 
orvosnak, az előkelő tudósnak nem kell atheistának lenni. 

A gyűlést megnyitja. 
2. Koller Sándor vármegyei alispán Veszprém vármegye nevében 

meleghangu beszéddel üdvözli a vándorgyűlést. 
3. Komjáthy László dr. Veszprém város polgármestere a város nevé

ben üdvözli a vándorgyűlést. 
Elnök indítványára a közgyűlés az üdvözletekért köszönetet 

mond. 
4. Elnök felhívja Cholnoky Ferencz titkárt, hogy azon testületek, 

hivatalok, intézetek, vármegyék, városok és egyebek névsorát olvassa fel, 
a kik magukat képviseltetik és a kik üdvözleteket küldtek. 

Titkár a felhívásnak eleget tesz, felolvassa a névsorokat. 
Bemutatja a nagy halmazát a beérkezett üdvözlő iratoknak . 
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Elnök előterjesztésére, tekintettel az idő előhaladottságára s a még 
fel nem olvasott magánosoktól érkező üdvözlő iratoknak igen nagy töme
gére, miután azok a Napi Közlönyben úgy is közölve lesznek - javasolja, 
hogy azok felolvasottaknak_ tekintessenek. 

A közgyűlés elnök indítványát elfogadja s az üdvözlő ua
tokat felolvasottaknak tekinti. 

5. Titkár jelenti, hogy két távirat érkezett a vándorgyülésbez. Az 
elnök ezek felolvasását elrendeli. 

Titkár felolvassa Darányi Ignácz őnagyméltósága üdvözlő táviratát, 
úgyszintén Hajdú Tibor főapát üdvözlő táviratát, melyben egyuttal a vándor
gyűlés tagjait a rend birtokára Balatonfüred fürdőre kirándulásra vendé
gekül szivesen meghivja. 

A közgyűlés elnök inditványára mindkét táviratot köszö-
nettel tudomásul veszi. • 

6. Elnök felkéri Kerekes Pál dr.-t a központi választmány titkárát, hogy 
titkári jelentését előterjeszteni sziveskedjék. 

Titkár megemlékezett az elmult gyülés óta a vándorgyűlések ügyeire 
vonatkozó eseményekről. Első sorban a mult vándorgyűlés óta a választ
many érdemes tagjai közül elhunytakról, Mende Lajos dr., Báron Jónás dr„ 
Barabás József dr., Molnár Nándor dr., Siegmeth Károly dr.-ról emlékezett 
meg kegyeletes szavakkal. Azután előterjesztést tett egyéb, a vándorgyűlé
sek beléletére fontos intézkedésekről. 

Elnök a titkárnak igen nagy gonddal összeállitott, mindenről tájékoz
tató kiváló jelentéseért köszönetet mondva, annak tudomásul vételét indit
ványozza. 

A gyülés a titkári jelentést egész terjedelmében tudo
másul veszi. 

7. Elnök kiemelve gr. Andrassy Dénes őméltóságának mindenütt a 
közügyek terén tapasztalható, de különösen a vándorgyűlések irányában 
tanusitott kiváló érdeklődését és jótékonyságát is indítványozza, hogy őméltó
sága Andrássy Dénes gróf úr alapító taggá választassék meg. 

A gyülés elnök inditványát élénk helyesléssel fogadván, 
elnök határozatul kimondja : hogy gróf Andrássy Dénes őméltó
ságát alapitó taggá a vándorgyűlés megválasztotta. 

8. Elnök felkéri őméltóságát dr. Lengyel Béla miniszteri tanácsost, 
hogy a Kovács József emlék-előadást megtartani szíveskedjék. 

„ L~.ng~el Béla nagy tetszéssel fogadott előadását megtartja, utána 
elno~. ko~zonetet mond az előadónak s a Kovács József-emlék aranyérmet 
nyuJtJa at meleg hangu beszéd kíséretében . 

. 9. Eln_ök felkéri U dránszki László dr. udvari tanácsost, hogy a Chyzer 
Kornel emlek-előadást megtartani szíveskedjék. 
. _A ~e.lkér~ előa~ó úr az előadást a hallgatóság gyakori tetszésnyilváni-

tasa es eljenzese kozben megtartván, elnök a Chyzer Kornél emlék-érem 
átnyujtásával köszönetet mond előadónak. 

. 10. Elnök jelenti, hogy több tárgy nem levén, sem szólásra senki 
sem Jelentkezett a gyűlést bezárja. 

Dr. l!}ntz Géza, Kmf. 
elnök. 

Dr. Cholnoky Ferencz, 
titkár. 

29 

.!l Magyar Orvosolo és Természetvizsgálólo X.XXVI. vándorgyülésének 
üdvözletüket küldik s azon képviseltetik magu)cat : 

M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter; képviseli: Tóth Lajos <lr„ 
miniszteri tanácsos. 

Magy. kir. belügyminiszter; képviseli: Kerekes Pál dr„ közegészség
ügyi felügyelő. 

Magy. kir. kereskedelemügyi miniszter; képviseli: Szántó Menyhért 
miniszteri osztálytanácsos. 

Magyar Tudományos Akaclémici; képviseli : Lengyel Béla min. taná
csos és Entz Géza dr. udvari tanácsos, egy. tanár. 

-!< 

Bliclape.sti kir. ni. Tudomány Egyetem orvosi fakitltása; képviselik: 
Dollinger Gyula dr„ Jenílrassik Ernő dr„ :Moravcsik Emil dr„ Grósz 
Emil dr. és Udránszky László dr. egyet. tanárok. 

Budapesti kir. m. Tudomány Egyetem bölcsészeti fakultása; kép
viseli : Lengyel Béla dr„ miniszt. tanácsos, egyet. tanár. 

-!< 

Kolozsvári m. kir. Ferencz Józ.~ef Tudományegyetem; képviseli: Szabó 
Dénes dr. udv. tanácsos, egyet. tanár, orvoskari prodékán. 

Kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem orvosi tanár
testülete képviseletében : Szabó Dénes dr., Kenyeres Balázs és Makara Lajos 
dr. tanárok. 

Magyar kir. József-Nfíiegyetem; képviseli: Ilosvay Lajos dr., udvari 
tanácsos, műegyetemi tanár. 

Magy. kir. Állatorvosi Főiskola; képviseli: Rátz István dr„ udv. tan . 
főiskolai tanár. 

Nlagyar Nemzeti Múzeum.; képviseli: Krenner József dr„ udvari taná
csos, osztályigazgató. 
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Kir. Magy. Természettudományi Társulat; ~ép;iselik: Ilosvay Lajos dr., 
udv. tan., műegy. tanár és dr. Gorka Sándor t1tkar. 

Országos Közegész.~égügyi Egyesület; képviselik: Il~svay L~jo~ dr., 
udv. tanácsos, elnök és Fenyvessy Béla egyet. m. tanár, valasztmany1 tag. 

Nfagyar Philosophiai Társaság; . képviselik: Lengyel Béla dr., min. 
tan., és Gorka Sándor dr. 

Magyar kir. Földtani Intézet; képviselik: Lóczy Lajos dr. és Halaváts 

Gyula. 

Erdélyi Múzeum-Egyesület Kolozsvá~; képvis~lik: Eszt.erbázy ~fal~ 
mán gróf főispán, Entz· Géza dr., udv. tanacsos: Bekefi Rem~g dr. zucz1 
főapát, Udráns.zky Lás~ló„ dr., Koch Antal dr; es}faka~·a. LaJOS. dr. egye 
temi tanárok es Gyalui l! arkas egyet. m. tana.r, konyvtangazgato. 

. \Jagyar Földrajzi Társaság; képviselik: Lóczy Lajos dr. elnök, 
Békefi Remig dr. zirczi főapát és Laczkó Dezső igazgató. 

Mayyarhoni Földtani Társulat; képviseli: Schafarzik Ferencz mű
egyetemi tanár. 

Nlagyar Entomologiai Társaság ; képviseli: Csiki Ernő, nemzeti 
muzeumi őr, titkár. · 

Budapesti Orvosi Kör; képviselik: Scbachter Miksa dr., egyet. magán
tanár, főorvos és Mohr Mihály dr., egyet. magántanár, titkár. 

Kolozsvári Önkéntes Mentő-Egyesület; képviseli: Szabó Dénes dr., 
udv. tanácsos, egyet. tanár, elnök. 

Veszprémrnegyei Muzeum-Egyesület; képviselik: Ádám Iván apát
kanonok, elnök, Laczkó Dezső igazgató és Benacsek Béla. 
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, Dél1!iagyarország_i Te~·mé~zettud. '['ár~ulat orvos-gyógyszerészi szak
osztci~ya es a. Te~!ies.var ~a:rosi Orvosi FiókszöL·etség; képviseli: Szigeti 
Henrik dr., kir. torvenyszeki orvos, elnök. 

+: 

Nyitravá1·rnegyei Orvos- Gyógyszerészi és Természettudományi Egye
sület; képviseli: Pivinger Emil dr. 

-+e 

Országos Iparegyesület és Magyar Kiállitási Központ: képviseli : 
Szántó Menyhért osztály-tanácsos. 

Gyógyszerész-Egyesület és Gyógyszerész Szövetség; képviseli: Muzsa 
Gyula orsz. képviselő. 

-+e 

Országos Balneologiai Egyesület: képviseli: Löw Sámuel dr., főorvos. 

+: 

A következő törvényhatóságok: 
Abauj-Torna vm., Szent-Imrey Ákos dr., vm. tiszti főorvos. 
Baranya vm., Johann Béla dr. vm. tiszti főorvos . 
Bars vm., Benkő Lajos dr. kir. tan., vm. tiszti főorvos és Karafiáth 

Márius lévai járási 01·vos. ' 
Bereg vm., Székely Kálmán dr. vm. tiszti főorvos. 
Fehér V?n., Lauschmann Gyula dr. vm. tiszti főorvos és Keller Izsó 

kir. műszaki tanácsos. 
. . G;?mör-~ishont. vm.,. Lukács Géza alispán, Meskó Miklós dr. vm. 

tiszti foorvos es Szakall Vmcze árvaszéki elnök. 
Heves vm., Turcsányi Gyula dr., kir. tanácsos, vm. tiszti főorvos. 
Kis-Küküllő vm., Báthori Béla dr. vm. tiszti főorvos. 

. . l~olozs vm. Eszterházy Kálmán gróf főispán és Filep Gyula dr., vm. 
tiszti foorvos. 

Komárom vm., Berencsy László dr. vm. tiszti főorvos . 
Krassó-Szörény vm., Leitner Miksa dr. vm. tiszti főorvos. 
Mos?n v.~., Ko.ch Bél~ dr. vm. tiszti főorvos, Nuricsán József gazd. 

akad. tanar, torvh. biz. tag es Ruff Andor lapszerkesztő. 
NógPád V1n., okolicsnai Okolicsányi János dr. vm. tiszti főorvos. 
1\~11itra vm., Biringer Ferencz dr. vm. tiszti főorvos. 
Pe;~t-Pilis-Solt-Kis!cun vm., Schützenberger Endre dr. járásorvos. 
Saras vni., Ferbstem Márk dr. vm. tiszti főorvos. 
Somogy vm., Szaplonczay Manó kir. tanácsos, vm. tiszti főorvos. 
Sopron vm., Vogel József dr. vm. tiszti főorvos. 
Szabolcs vm., Dohnál József dr. vm. tiszti főorvos. 
Szolnok-Doboka vm., Parády Ferencz dr., kórházigazgató, főorvos. 
Tolna vm., Dragits Imre dr. vm. főorvos. 
Ugocsa vm., Morvay Lajos dr. vm. tiszti főorvos. 
Zemplén vm., Löcherer Lőrincz dr., vm. tiszti főorvos. 
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Törvényhatósági joggal felruházott város?k : . . 
Budapest székesfőváros, Antal Gyula tanacsnok es Magyarevics 1\1laden 

dr. tiszti főorvos. 
Debreczen, Tüdős Kálmán clr. tiszti főorvos. 
Ka:;sa Vandracsek Jenő dr. tiszti főorvos. 
Koloz~vá1· vm., Scheitz Vilmos, tiszti főorvos. 
Komárom Gaál Zsigmond dr. tiszti főorvos. 
Miskolcz P:fiiegler Imre dr. tb. főorvos. 
Pozsony: Mergl Ödön dr. ti~zti főo1:vo~. „ 
Sopron, Schönberger Gusztav dx. tiszti foorvos. 

2. A záró közülés okiratai. 

Jegyzó7cönyv a Magyar Or~o.solc és, T~r~?11ész~tv}z.s~~lólc XX.X J!'I. vándor-
gyülesenelc zarolcozgyuleserol. 

Elnök: Rhédey Gyula dr. nagyprépost, a -yá~do;·gyülés alelnöke. 
Jegyző: Csiki Ernő, központi választ~~nyi t:~k.ar. 
1. Elnök lendületes szavakkal megnyitJa az ulest. . . 
2. Csiki Ernő titkár felolvassa Beöthy László dr. kereskedelmi m. kir. 

miniszter üdvözlő táviratát. . . . . .. . 
3. Cholnoky Ferencz dr. a vándorgyülés tit~ara„ a vandorgyul~s 

lefolyásáról szóló jelentését olvassa fel, mel~ szermt ?ss~es?n ~7 . elo
adást tartottak és pedig 69 orvosi, 22 terme~.z~_ttu~om~ny~ es ? tar~a
dalomtudományi előadást. Ezenkivül a nagykozonseg r.eszer~ neg~ nep
szerü előadás tartatott. A vándorgyülés keretében tartottak meg az ISkola
orvosok III. országos értekezletüket és a vándorgyüléssel kapcso.lat?an 
nyilott meg Magyarországon az első népegészségügyi. kiál~itás. A k1.álhtás 
iránt a közönség oly érdeklődést tanusit, ~ogy. ~ varos es -~ ~afSyvalasz~
mány távirati kérelmére a kereskedelemügyi mm1szter a kialhtasnak ket 
héttel való meghosszabbitását engedélyezte. ( 

4. Csiki Ernő titkár jelentést tesz a nagyválaszt!Íiány fontosabb ha
tározatairól. Jelenti, hogy Nagyszeben sz. kir. város 1914-re meghivta ~ 
vándorgyülést és a nagyválasztmány a meghivást. elfoga~.~a .. A na~s~eb~m 
ülés elnökeivé pedig megválasztotta Wahlbaum ~ngyes fo1sp~n, ~zasz1s~ant 
és Teutsch Frigyes dr. ág. ev. püspököt. - Jelenti, hogy «A vidéki kórhazak 
alapelvei» czimen hirdetett pályázatra egy munka érkezett be, melyet a 
központi választmány által kiküldött birálók megfelelőnek találtak és így 
a pályadíj kiadását ajánlották. A nagyválasztmány a díj kiadását elhatá
rozta, melyet .Jendrássik Alfréd épitész, miniszteri osztálytanácsos ny?rt 
el - Elhatározta a nagyválasztmány, hogy a Kovács- és Chyzer-emlek
előadások mintitjára a vándorgyűlések megalapitói : Bene Ferencz és Bugát 
Pál emlékére érmet alapit. - A vándorgyűlés tagjainak száma 348 volt. 

5. Scbachter Miksa dr. <tKét jeles veszprémi orvosról» czimü elő
adását tartja meg, melyet a záróülés ta~jai nagy érdeklődéssel hallgattak 
és előadót melegen ünnepelték. 

6. Entz Géza dr., a központi választmány elnöke, az inditványok 
során inditványozza, hogy a záróülés válaszsza meg elnökét, báró Hornig 
Károly dr., v. b. t. t., megyés püspököt, a ki e vándorgyűlés körül oly 
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kiváló érdemeket szerzett és vándorgyüléseink részére alapitványt is tett, 
alapi ~ó taggá. 

A záróülés báró Hornig Károly dr., v. b. t. t„ megyés püspököt nagy 
lelkesedéssel és közfelkiáltással alapitó taggá megválasztja. 

7. Elnök megköszönvén a vándorgyülés megjelent tagjainak szi ves 
közreműködését, mely e gyűlést oly sikerültté tette és a záróülést és ezzel 
a XXXVI. vándorgyűlést berekeszti. 

Veszprém, 19 rn. augusztus 28-án. 

Csiki Emő, 
titkár. 

3. A nagyválasztmányi ülés okiratai. 

Bhédey Gyula, 
nagyprépost, elnök. 

A veszprémi XXXVI. vándorgyiblés nagy választmányának jegyzőkönyve. 

Felvétetett Veszprémben 1912. évi augusztus 2G-án a }fagyar Orvosok és 
Természetvizsgálók XXXVI. vándorgyűlésének a városháza tanácstermében 

tartott nagyválasztmányi ülésen. 

Elnök: Entz Géza dr. - Jegyző : Csiki Ernő. 

Jelen ,-oltak: Cholnoky Ferencz dr., Dollinger Gyula dr., Grósz 
Emil ch., Halaváts Gyula, Ilosvay Lajos dr., Kerekes Pál dr., Komjáthy 
László, Krenner József dr., Lakits Ferencz dr., Lovassy Sándor dr., Lóczy 
Lajos dr., ::\Ietzger Ede, Prochnov József dr., Rátz István dr., Schachter 
Miksa dr., Tóth Lajos dr., Verebélyi László dr. 

Cholnoky Ferenez dr. felolva::;Ha a, megnyitó közgyűlés jegyzőkönyvé t, 
mely hitelesittetik. 

Csiki Ernő titkár a távollevő pénztáros jelentését olvassa fel, melyet 
a nagyválasztmány Halaváts Gyula inditványára a központi választmány
hoz tesz át, hogy annak megvizsgálásáról intézkedjék. 

Csiki Ernő titkár felolvassa Nagyszeben sz. kir. város következő meg
hivó iratát : 

A Magyar Orvosok és Természetv i:::,sgcilók Vánllorgyiilései 
tek. állandó 11cílasztmcínyának Budcipest. 

Nagyszeben sz. kir. városunk képviselőtestülete folyó hó 23-án tar
tott ülésén azon óhajának adott kifejezést, hogy a magyar orvosok és ter
meszetvizsgálók vándorgyülésüket 1914-ben Nagyszeben városunkban meg
tartani szivesek legyenek. 

Midőn nyert megbizás alapján a tisztelt vándorgyülést, melynek 
.munkálatait rokonszenvvel kisérjük, Nagyszebenbe meghivni van szerencsém, 
azon reménynek adok kifejezést, hogy ezen megbi vást elfogadni és 1914-ben 
városunkat meglátogatni méltóztatnak. 

Kitünő tiszteletem kifejezése mellett maradtam r agyszeben, 1912. 
május hó 29-én Theiss polgármester b„ 

A nagyválasztmány a megbivást elfogadja és elhatározza, hogy a 
XXXVII. vándorgyülést 1914-ben Nagyszebenben fogjuk megtartani, annak 

Vánrloryyiilés munkálatai. R 
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elnökeivé pedig megválasztotta Wahlbaum Frigyes főispán, szászispánt és 
Teutsch Frigyes dr. ág. ev. püspököt. 

Kerekes Pál dr. titkár jelentést tesz a kenyérpályazatról és ajánlja, 
hogy Misángyi Vilmos dr.-nak halasztás adassék. 

A nagyválasztmány tekintettel arra, hogy a megbizott a rendelkezésére 
álló rövid idő egy részét kiküldetésben Amerikában töltötte egy évi halasz
tást engedélyez a kész munka benyujtására. 

Csiki Ernő titkár felolvassa Horváth Géza dl'. és Hátz István dr. 
jelentését Lovassy Sándor dr. gazdasági állattanának benyujtott részletei
ről. A jelentéshez Lovassy Sándor dr. személyesen tesz jelentést munkája 
többi részének elkészüléséről. 

Kerekes Pál dr. titkár feloh·assa (IA vidéki kórházak alapelvei» czimen 
hirdetett pályázatra beérkezett munka rnegbirálására kiküldött bizottság 
jelentését, mely a munkát a dijazásra érdemesnek tartja. 

A nagyválasztrnány a jelentést tudomásul veszi és elhatározza, hogy 
a dijat a "l\fodern alapelvek» jeligéj ü pályamunkának kiadja. 

A jeligés levél felbontatván a munka irójaként Jenclrássik Alfréd 
miniszteri osztálytanácsos -- Budapest, tünik ki. 

Titkár felolvassa az elhalt, valamint az alapszabályok alapján kilépő 
választmányi üigok névsorát. 

A nagyvála~ztmány a központi választmány tagjaivá megválasztja az 
orvosi szakosztályban: Bakó Sándor dr., Dollinger Gyula dr., Epstein 
László dr., Erőss Gyula dr., Gerlóczy Zsigmond dr., Kerekes Pál dr .. Kon
rád Jenő dr., Lőw Sámuel dr., Prochnü"\Y József dr., Schachter Miksa dr., 
babarczi Schwartzer Ottó báró dr., Szénássy Sándor dr., Tauffer Vilmos dr., 
Tóth Lajos dr. és Udránszky László dr. budapesti és Austerweil László dr. 
(Arad), Csolnoky Ferencz dr. (Veszprém), Komádi Dániel dr. (Kolozsvár) 
vidéki tagokat: a termésZP.fluclományi és lá1·saclalrni szalroszlrilyban: Csiki 
Ernő, Gorka Sándor ilr., Ha,Ia...-áts Gyula, Horváth Géza dr., Jablonowski 
József, Krenner József dr., Pekár Mihály dr., Szalkay Gyula dr., Szápthó 
Menyhért, Thirring Gusztáv dr., Wittenberg Ignácz budapest.i és Ovári 
Ferencz dr. (Veszprém). Schmausz Endre (Apfltin), Snlyovszky István 
(Nagymihály) vidéki tagokat. 

Több tárgy nem lévén elnök kérdi, nincs-e valakinek inditványa? 
Schachter Miksa dr. inditványozza, hogy a kereskedelemügyi rn. kir. 

Minisztertől jó lenne az «Egészségügyi Kiállitas» meghosszabbitáEát kérel
mezni tekintettel annak nagy látogatottságára és vonzóerejére. 
. . A nagyválasz1mány az inditványt elfogadja és elhatározza, hogy táv
iratilag kérni fogja a kiállításnak egyheti megh9sszabbitását. 

Bgyanesak Schacbter Miksa dr. inditványozza, hogy a Kovács- és Chyzer
éremhez hR.FOnlóan a vándorgyülések alapítóit Bene Ferenczet és Bugát 
Pált is örökitsük meg, indítványa elfogadása esetén pedig a nagyválaszt
mán!. .?i~z.a me~ .. a „vé~rehajtással a központi választmányt, kérvén, hogy a 
megorolntrst a .iovo vandorgyülésen meg lehessen tenni. 

A választmány az indítványt egyhangulag elfogadja. 
, , Ugya~csa~ Schachter Miksa dr. ajánlja, hogy a záróülésnek ajánljuk 

baro Horrng Karoly dr. megyés püspököt, vándorgyülésünk elnökét alapító 
taggá való megválasztrisra. 
.. A nag?V.~~a~ztmán~ a~ in~itv~nyt elfogadja és elhatározza, hogy ez 
ugyben a zaroulesen eloter.iesztes tetessék. 
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Kerekes Pál dr. titkár felolrnssa a közegészségügyi szakosztály követ
kező inclitványát: 

Hözsényi Iván, a szék. főv. vegyészeti és élelmiszer vizsgáló intézet 
igazgatója, az élelmiszerek hamisitása különö~en tekintettel. azok festésére 
czimü előadása során a következő határozati Javaslatot nyu.itotta be: 

1-ször. Mondja ki a vándorgyülés az élelmi és élvezeti szerek megfes
tésének megszüntetésének a szükségességét és hogy e czélból a nagyméltó
ságu rn. kir. belügyminiszter úr felkerendő az 1905. évi 35556 sz. bel. 
min. rendelet nagyobb mértékben való érvényesitésére. 

2-szor. Mondja ki, hogy az élelmi és élvezeti szerek megfestését mind
azon esetekben. a midőn az megtévesztő, a mely esetek azonban külön
külön felemlítve nincsenek és a melyeket az előadó felsorolt, helyesnek nem 
találja és felkérendő a nagyméllóságu m. kir. belügy min. úr, hogy meg
állapítani kegyeskedjék mindazon eseteket, a midőn a festés még ártalmat
lan fdstékkel, illetőleg a mennyiben nem is kész festőanyag szolgált e czélra, 
sem történhetik, és 

3·szor mondja ki a vándorgyülés, hogy az általános élelmiszertör
vény megalkotását felette szükségesnek és sürgősnek tartja és ezért felké
rendő úgy a nagym. m. kir. belügyminiszter és a nagym. m. kir. földm. min. 
úr, hogy az élelmiszertörvény elkészitését, valamint azzal kapcsolatban egy 
codex alimentatus megalkotását soron kívül intéztesse el. 

E határozati javaslatot, miután a szakosztály helyeslésével taláfüozott 
és azt magáévá tette a nagyválasztmány b. figyelmébe ajánlom és kérem a 
közérdekre való hivatkozással az elfogadását. 

· A nagyválasztmány Lakits Ferencz dr. inditványára, minthogy nz ügy 
előkeszitést kiván, az indítványt 'átteszi a központi választmányhoz. 

Lovassy Sándor dr. a következő indítványát olvassa fel : 
Néhány bét előtt a Szentgyörgyhegy bazal1jaihoz kirándulást tettem. 

Nagy meglepetésemre azt tapasztaltam, hogy a hegy északi oldalán levő 
európai nevezetessf'gü bazalt-oszlopok lábánál a terület egy részét elegyen
gették. Erre nézve a közeli szölőkben lakó néptöl azt az értesülést nyer
tem, hogy ott egy sodronypálya felső házának készitett.~k ~elye~, m~rt .a 
tulajdonos Kisapáti község az oszlopok s környéke bazalJat feJtetm szande
kozik. 

l\íi-nthogy a kormány a nevezetesebb emlék~k megvédelme.zés~ érde
kéb'ln akczióba lépett s a Szentgyörgyhegy északi bazaltoszlopa1t tobb ol~ 
dalról a megvédendök közé sorolták s minthogy. e .ne~ez?tességet - fenti 
tapasztalatom szerint - közeli veszély fenyegeti: md1tvanyozom, ke~·ess~ 
meg a t. Nagyválasztmány a kormányt arra nézve, hogy ezen termeszeü 
remek elpusztitása megakadályoztassék. 

Lakits Ferencz dr. és Lóczy Lajos dr. hozzászólása után a nagyválaszt
mány ez indítványt elfogadja és elhatározza, hogy sürgős beadványban a 
kmmány intézkedését kérni fogj a. 

Több tárgy nem lévén elnök az ülést berekeszti. 

Csiki Ernő 
jegyző. 

Kmf. 
Entz Gé;::;a clr. 

elnök. 

3* 
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Rönyvtárnoki jelentés. 

A miskolczi XXXV. vándorgyűlés óta könyvtárunk nyolcz kötettel és 
kilencz füzettel gyarapodott, úgy hogy mostani áll~ga 275 nyomtatvány
ból (kötet, füzet, különlenyomatból) áll és pedig 199 példány és 76 másod
példányból (duplicatum). Ezenkivül 41 darab rendezett emlékérmet és 
12 tagsági jelvényt őrzünk. 

Veszprém, 1912 aug. 26. Verebély Lás:::ló clr. 

4. Az orvosi szakcsoport (szakosztályok) jegyzőkönyvei. 

Jegyzőkönyv az orvosi szc~kcsoport 1912 aug. 26-án d. e. 9 órakor a 
városi szinházban tartott megnyitó üléséről. 

Elnök: Makara Lajos dr. egyet. tanár. - Jegyző: Dőri Béla dr. 
1. Elnök üdvözli a megjelenteket s «Az orvosi tudományszakok hatása 

egymásra, tekintettel a sebészet fejlődésére» czimü előadásával az orvosi 
szakcsoport ülését megnyitja. 

2. A tetszéssel fogadott előadás után elnök megköszön>e a hallgató
ság érdeklődését és figyelmét, inditványozza, hogy tekintve a bejelentett 
előadások nagy számát, az orvosi szakcsoport négy szakosztályra : t. i. 
belgyógyászati-, sebészeti-, közegészségi és törvényszéki- s gyógyszerészeti 
szakosztályokra oszoljék s e szakosztályok a megnyitó ülés után a r. kath. 
főgymnasium e czélra kijelölt helyiségeiben már a mai nap délelőttjén 
kezdjék meg müködésüket. 

Egyhangulag elfogadtatván. 
:l Elnök inditYányára megválasztattak a szakosztályi elnökö],r és jegyzők. 
Belgyógyászati szakosztályban elnökökké választattak: Angyán Béla 

dr., Cseresnyés József dr., Jendrassik Ernő dr., Moravcsik Ernő Emil dr., 
Udránszkyy László dr. Jegyzők lettek: Czekkel Ferencz dr., Dőri Béla dr., 
Fejes Lajos dr., Hatiegan Gyula cfr„ Pertik Tamás dr., Pogány Ödön dr., 
Tél Ferencz dr„ Zalay Dezső dr., Zsakó István dr. 

Sebészeti szakosztályban elnökök lettek Csolnoky Ferencz dr., Dollin
ger Gyula dr., Prochnov József dr... Róna Dezső dr„ Verebély László dr. 
Jegyzők lettek: Obál Ferencz dr., Ováry Pál dr., Remete Jenő dr., Rotter 
Henrik dr., Stossmann Ferencz dr. 

Közegé>;zség- és töruény·széki szakosztályban elnökök lette~: Filep 
Gyula dr., Kenyeres Balázs dr„ Magyarevits Mladen dr„ Mergl Odön dr., 
Sándorfy Miksa dr., Szaplonczay Manó dr„ Tóth Lajos dr., Vadnay Szi
lárd dr. - Jegyzők lettek: Pivinger Emil, Fillinger Ferencz dr., Gáspár 
Imre dr., Hüvös Henrik dr., Pfiiegler Imre dr., Schützenberger Ede dr., 
Travnik József dr„ Váró Béla dr., Sörös Miklós dr. 

Gyógyszerészeti szakosztályban elnökök lettek : Bayer Antal, Filó 
János, Muzsa Gyula. - Jegyzők lettek: Andriska Viktor, Bokros Adolf, 
Csathó György Gyula, Kovács Gyula. 

4. Elnök a fuegválasztottakat figyelmeztetvén, hogy az Ügyrend értel
mében a vándorgyűlés nagyválasztmányának is tagjai, a szakosztályok ered
ményes müködéséhez szerencsét kiván s ezzel az orvosi szakcsoport meg
nyitó ülését be zárj a. 

Döri Béla clr. 
jegyző. 

Jfokara Lajos clr. 
elnök. 

Jegyzőkönyv a belgyógyászati szakosztály 1912. aug1,Mztus 26-án 
tartott üléséről. 

Elnök: Jendrassik Ernő dr. - Jegyző: Döri ·Béla dr. 
1. Jendrassik Ernő dr.: ((A kórokozati gondolkodásrólD. 

37 

2. Detre László <lr. : <1Az emberi test normalis hőmérsékletéről». 
Előadásához hozzászóltak: Wenhardt János dr., Jendrnssik Ernő dr., 
Ángyán Béla dr. 

3. Detre László dr. : <1Az anaphylaxiáról, tekintettel a serumbetegség 
gyakorlati vonatkozásaira». Hozzászóltak: Konrády Dániel dr., Hatiegan 
Gyula dr. és Groszmann Ferencz clr. 

4. Fejes Lajos dr.: <1 Coli- és typhus-sepsisről.» Hozzászólt: ·Detre 
László dr. 

5. Szécsi István dr. : «A rák chemotherapiája. Hozzászóltak Pécsi 
Dani dr. és Jendrassik Ernő dr. 

6. Szécsi Ish'án dr.: aA fehér vérsejtek származása, különös tekin
tettel az egyes lymphoidsejtek között fennálló különbségekre". Hoszászólt 
Hatiegan Gyula dr. 

7. Konrády Dániel dr.: ((Mennyiben vált be az enuresis nocturna 
organotherapiája?1> Hozzászólott: Jendrassik Ernő dr. 

8. Torday Ferencz dr.: <1Emlőn táplált csecsemők emésztési zavarairól». 
9. Szántó Manó dr.: «Hugysavas diathesisről és gyakorlatunk hibái

ról e kérdésben». 

Döri Béla dr., 
jegyző. 

Jendrassik Ernő dr., 
elnök. 

Jegyzőkönyv a belgyógyászati szakosztály aug. 27-én tartott üléséről. 

Elnök: Tóth Lajos dr. - Jegyző: Hatiegan Gyula dr. 
1. Fischer Ignácz dr.: ((A paralysis incipiensről». Hozzászóltak: 

Fischer Jakab dr., Szécsi István dr. 
2. Donáth Gyula dr. : «A salvarsannal tett tapasztalataim az ideg

rendszer syphilitikus és metasyphilitikus betegségeinél». (Felolvasta Fischer 
Ignácz dr. 

3. Fischer Jakab dr. : <1Az arteriosclerosis alapján fellépett elme
zavarokról, különösen törvényszéki orvostani szempontból». 

4. Tél Ferencz dr. : «A vérrokonok elmebajai». 
5. Sümegi József dr.: <1Balatonfüred ásványvizei és természetes szén

savas fürdői1>. 
6~ Friedrich Vilmos dr.: <1A tuberculinnal elérhető eredmények tüdő

gümőkór gyógyitásánál». (Felolvasta Rotter Henrik dr.) 
7. Ország Oszkár dr.: <1A tüdőtuberculosis gyógyitásának mai ~llása». 

Hozzászóltak : Szécsi István dr. és Szilágyi János dr. 

Pertik Tamás dr. : A dioradinról. 
8. Groszmann Ferencz dr. : << Circumcisiohoz társuló gümőkóros fer

tőzések és az ellenük való védekezés». Hozzászóltak Preis Károly ch: és 
Mohr Mihály dr. . 

9. Preis Károly dr. : «A syphilis-therapia kérdésének jelenlegi állása1>. 
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10. Preis Károly dr.: ((Majmok és egyéb állatok syphiliséről». (Be
mutatásokkal). Mindkét előadáshoz hozzászóltak: Weisz Ferencz dr., Or-
szág Oszkár .dr. és Szécsi István di:- , . , . 

11. Weisz Ferencz dr.: «Az UJabb gonorrhooas therapiaroln. 
12. Farkas Ignácz dr. : ((A gonorrhooás complicatiók modern gyógy

kezeléséről, különös tekintettel a vaccine-kezelésre. 1> Hozzászólott Farkas 
Ignácz dr. 

13. Thein János dr. és Stossmann Rezső dr.: <1Az ondódomb-gyulla-
dás és ennek kezelése 1>. 

Hatiegan Gyula dr. 
jegyző. 

Tóth Lajos dr. 
elnök. 

Jegyzőkönyv az or.vosi szakcsoport 1912 aug. 28-án tartott üléséről. 

Elnök: Konrády Dániel dr. - Jegyző: Döri Béla dr. 
1. Schulhof Vilmos dr. : <1 Vérzések és thermalis fürdő -kúrák!>. Hozzá

szól: Lenkei Vilmos Dani dr. 
2. Lenkei Vilmos Dani dr. : <1A gyermekkori diathesisek gyógyítása 

a Balaton mentén)). · 
3. Auszterveil László dr. : 11"A syphilis-gyógyitás kérdéséről a magán

gyakorlatban, a mai álláspont szerinti). 
4. Stossmann Rezső dr. : ((A vesemedenczegyulladás és annak újabb 

gyógykezelése 1>. 
· 5. Stossmann Rezső dr.: <1Nyálkő a nyelv alatti mirigyben». 
6. Hatiegan Gyula dr. és Döri Béla dr.: c1A Mintz és az Ewald

Boas-féle próbareggeli összehasonlitása a gyakorló orvos szempontjából)). 
7. Parádi Ferencz dr.: <1A placenta prawiáról». 
8. Feldmaim Ignácz dr.: <1Kórboncztani esetek!>. Hozzászóltak: Pivin

ger Emil dr. és Weisz Emil dr. 

Döri Bélci dr. 
jegyző. 

Konrády Dániel dr. 
elnök. 

Jegyzőkönyv a sebészeti szakosztály 1912. augi~sztus 26-án tartott 
iUéséről. 

Elnökök: Makara Lajos dr., majd Dollinger Gyula dr., majd Proch
nov József dr. - Jegyző: Obál Ferencz dr. 

1. Dollinger Gyula dr. : ((Némely tüdő- és mellhártya· betegségnek 
sebészi gyógykezeléséről 11. . 

2. Okolicsányi-Kuthy Dezső dr.: <1A sebészet a tüdővész gyógytanábanll. 
3. Pekanovich István dr.: «A mesterséges pneumothoraxróh. 
4. Lobmayer Géza dr.: 11Mit kell a gyakorló orvosnak a tüdősebészet 

mai állásáról tudni ?ll Hozzászóltak : Ország Oszkár dr., Alexander Béla dr., 
Kosztka József dr. és Dollinger Gyula dr. 

5. Fejér Gyula dr. : «Adatok a szem és orr, valamint mellékiiregei
nek egymás közötti kóros viszo:oyaihozll. 

6. Róna Dezső dr. : <1Az epehólyag átfuródása és annak kezelései>. 
Hozzászólott Balassa Béla clr. 
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7. Parády Ferencz dr.: «A meddőséggel kapcsolatos kérdések!>. 
8. Alexander Béla dr.: «A röntgenologia köréből 11. 
9. Dollinger Béla clr. : <1Komplikált felkartöréseknek gypszsinnel való 

gyógykezeléséről 11. 
10. Obál Ferencz clr. : «Primar typhlitisl). 
11. Widder Bertalan dr.: <1Módositott gypszkötések hátgerinczgörbüle

teknél és hátgerinczcsigolya-gyulladásolmáln. Hozzászólott Lobmayer G. dr. 
Oúcil Ferencz dr., Prochnov József dr., 

j egyző. elnök. 

Jegyzőkönyv a sebészeti szakosztály 1912. aug. 27-én tartott üléséről. 

Elnök: Verebély László clr. - Jegyző: Stossmann Rezső dr. 
1. Mohr Mihály clr.: <1A pupilla-reactiórólt>. · 
2. Balázs Dezső dr. : c1 Szemelvények az arnestesia köréből. Hozzá-

szólt Farkas Ignácz dr. 
3. Schachter Miksa dr. : <1A sebkezelés legujabb vivmányairók 
4. Fischer Ernő dr. : <1A röntgen-diagnostika a mai sebészetben!). 
5. Fischer Ernő dr.: <1Luxatio et fractura capitali humeri11. 
6. Horváth J\.Iihály dr. : ((Az egyenestartókróln. Hozzászóltak: Widder 

Ignácz dr. és Sclf.achter Miksa clr. 
7. Pogány Odön dr.: 11A dobhártya-felmetszés indicatioill. 
8. Fleischmann László dr.: (!Az otogen agytályogok kórismézése)). 
9. Rotter Henrik clr. : <•A méhenkivüli terhesség és annak újabb 

gyógykezelése)). Hozzászól Szabó Dénes clr. 

Stossmann Rezső dr., Verebély László clr., 
jegyző. elnök. 

Jegyzőkönyv a közegészségügyi és törvényszéki orvostani szakosztály 
1912 aug. ~6-án tartott iiléséről. 

Elnök: Magyarevits l\Iladen clr. - Jegyző : Pivinger Emil dr. 
1. Weisz Emil dr. : uA nemi betegségek elleni védekezés egy újabb 

actiójáról l\fagyarországon és annak ismertetései). 
2. Grosz Gyula dr. : <1Adatok a jelenlegi poliomyelitis járványhoz. 11 

(Felolvasta Fritz Sándor dr.) 
3. Fritz Sándor dr.: «A gyermekkorban előforduló lugkőmérgezések 

okai, keletkezési módja és az ellene való védekezési). 
4. Rözsényi Iván: uAz élelmiszerek festésérőlt>. Hozzászólott Riegler 

Gusztáv dr. 

Pirinyer Emil dr., 
jegyző, 

Magyarevits Mladen dr., 
elnök. 

Jegyzőkönyv a közegészségiJ;gyi és törvényszéki orvostani szakosztály 
1912 aug. 27 -én tartott iJ;léséről. 

Elnök : Kenyeres Balázs dr. - Jegyző: Piringer Emil dr. 
1. Austerveil László dr.: uFurcsa öngyilkosságok bünvádi eljárás 

közben kideritve». 
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2. Kenyeres Balázs dr. : ((Törvényszéki orvosi tapasztalatok és vizs
gálatok!>. 

3. füakó István dr.: C<Izom-mechano jelenségek halál után». 
4. Demeter György dr.: «A 7·65 mm. Frommer-féle önműködő is

métlő pisztoly hatásairóln. Hozzászólt Szigeti Henrik dr. 
5. Sándorfi Miksa dr.: «A veszprémi járás fejlődéséről egészségügyi 

tekintetben az 187 6. évi XIV. tcz. életbeléptetése óta,,. 
6. Bors Lajos ch.: <1A serdülő ifjuságnak a nemi bajoktól való meg

védése)). J Hozzászóltak: Konrády Dániel dr., Weisz Emil dr., Szigeti 
Hemik dr. 

7. Konrády Dániel dr. : «A veszettség ragályának változása különböző 
tényezők hatása alatt». 

8. Kolozs Mihály dr.: <1Érdekes esetek orvosi gyakorlatomból». 

Pivinger Emil dr., 
jegyző. 

]{ enyeres Balázs cl1·., 
elnök. 

Jegyzőlcönyv a gyógyszerészeti szalcosztály 1912 az(;g. 26-án tartott 
üléséről. 

Elnök: Bayer Antal. - Jegyző : Andriska Viktor dr. 
1. Darvas Ferencz: <1A modern gyógyszerészet újabb problemái». 

Hozzászóltak : Varságh Zoltán és Muzsa Gyula s egyben inditványozzák, 
hogy a jövőben a gyógyszerészeti szakosztály necsak mint szakosztály, de 
mint önálló szakcsoport kapjon szerepet s az elnököt a központi választ
mányban ily irányu inditvány megtételére kérik fel. 

2. Zalay Dezső dr. : C<A kalium titrimetrikus meghatározása». 
3. Lőrincz Ferencz dr. : 1dYie1hylalkohol kimutatása a gyógyszer

készitményekben ,, . 
4. Andriska Viktor dr. : <1Szemelvények az egyetemi közegészségtani 

intézet élelmiszer-hygieniai laboratoriumának működéséből». Hozzászólt 
l\fozsa Gyula. 

Andriska Viktor dr., 
jegyző. 

Bayer Antal, 
elnök. 

5. A természet t udományi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

Jegyzőkönyv a Magyar 01·vosok és Természetvizsgálók XXXVI. vándor
gyülése természettudományi szakosztályának 1912 augusztus 26-án 

d. e. tartott megnyitó üléséről. 

Az ülést Lóczy Lajos dr. : <1A Balaton tágabb környékének geomor
fologiája» czímü előadásával, melyet számtalan VE:titett kép bemutatásával 
élénkit meg, nyitja meg. 

. Majd qsiki E:·nő titkár előterjesztésére a szakosztály elnökeivé: Lóczy 
Lajos dr., Biró Lajos, Koch Antal dr., Krenner József dr., Laczkó Dezső és 
Schafarzik Ferencz dr., jegyzőivé: Abonyi Sándor dr., ifj. Entz Géza dr., 
Jugovits Lajos dr., László Gábor, Méhes Gyula dr. és Vendl Aladár dr. 
választatnak meg. 
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Jegyzőlcönyv a természettudományi szakosztály 1912 augi1;sztus 27-én 
tartott üléséről. 

Elnök: Laczkó Dezső, Koch Antal dr., Ilosvay Lajos dr. - Jegyző: 
Méhes Gyula dr., Vendl Aladár dr., Jugovics Lajos dr. 

1. Koch Antal dr., egyetemi tanár: ((Első pótlék a Magyar korona 
országai kövült gerinczes állatmaradványainak átnézetéhez. 1> 

Lóczy La,jos dr. a magyar palffiontologu ok nevében fejezi 
ki hálás köszönetét a tartalmas tanulmányért, melynek kiváló 
érdeme az is, hogy hivatva lesz a Magyar korona területén 
talált gazdag kövült gerinczes állatmaradványokat a külfölddel 
is megismertetni. Egyben indíbányozza, hogy a congressus a 
napilapokban figyelmeztető és kérő szózatot intézzen a nagy
közönséghez, hogy a talált kövületeket küldje el a Földtani 
Intézetbe, hogy ez is elősegítse a további kutatásokat. , . 

Laczkó Dezső elnök a szakosztály köszönetét tolmacsolJa. 
2. Id. E;ntz Géza d1'., egyetemi tanár: <1Az Epistylis-nemnek magyar

országi fajai. n 
Laczkó Dezső elnök a szakosztály köszönetét fejezi ki a 

szép előadásért. 
3. Schafarzik Ferencz dr., műegyetemi tanár: <1A magyarországi 

nemesopálról. 1> 
Ilosvay Lajos dr. az előadással kapcsolatban az opál érté-

kesítéséről mond el positiv adatokat. 
Más hozzászólás nem lévén, elnök köszönetét fejezi ki a 

. tanulságos előadásért. , . 
4. Rátz István dr., főiskolai tanár: (( Uj Plerocerco1dest1> mutat be. 

Koch Antal dr. elnök a szakosztály köszönetét tolmácsolja 
az előadásért. 

5. Ilosvay Lajos dr., műegyetemi tanár: 11A chemiai összetétel és a 
szag1> előadását tartja meg. 

Az előadással kapcsolatban Krenner József Sándor dr. fel
hívja a figyelmet az ásványok szagára: Vasoxysulfátok saját
ságos vasszagot mutatnak, az agyag rálehelés után saját agyag
szaaát érezteti; fenoritok karczolás utan jellemző szagúak. 

0 
Ilosvay Lajos dr. megemlíti, hogy izzítás után a szag az 

agyagból eltűnik. 
Lóczy Lajos dr. két kvarczdarab összedörzsölésekor érez-

hető égett szagra hívja fel a figyelmet. 
Elnök köszönetet mond a rendkivül tanulságos előadásért. 
Id. Entz Géza dr. közli a szakosztálylyal, hogy Méhely Lajos 

dr. úr levelet intézett a szakosztályhoz, hogy betegsége miatt nem 
jelenhet meg s üdvözletét küldi a szakosztálynak. . . . 

6. Lovassy Sándor clr.: <1Néhány jellemző ada~ a. J?a~aton es v~d~ke 
:i:nadárvilágának ismeretéhez 1> czímmel a Balaton madarvilaganak kutatasara 
vonatkozó áttekintés után, 21 általa megfigyelt madárfaj előfordulási viszo
nyait ismertette. 

Elnök 10 perez szünetet rendel. 
Szünet után . 
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7. Ifj. Entz Géza d?·. : (1Aristoteles biologiai ismeretein czímű elő
adását tartja meg. 

Lóczy Lajos dr. kérdi, hogy mindazon sok adatot Aristo
teles gyüjtötte össze? 

Ifj. Entz Géza dr. válaszolja, hogy ezt ő maga ·em, de a 
nyelvészek sem tudják. Az bizonyos, hogy Aristoteles nagyon 
sokat megfigyelt, de sokat át is vett, azon megfigyelőktől, kiket 
Nagy Sándor bizoU meg. 

8. Ifj. Ent:::, Géza dr. alBdon. Aegbiologiájának vázlatao előadását 
tartja meg. 

Rátz István dr. azon óhaját fejezi ki, hogy a balatoni 
nagy monografián kívül adjanak ki, egy kicsiny, könnyen átte
kinthető monografiát, hogy a közönségnek a Balaton te1·mészeti 
viszonyairól oly nagy tudatlanságát megszüntessék. 

Lóczy Lajos dr. megemlíti, hogy ez szándékában is van, 
de pénz híján e terve még n em valósulhatott meg. 

Elnök köszönetet mond az előadónak tanulságos előadásért. 
9. Abonyi Sándor d1'.: "Az Artemia-nemről» czímü előadá át tartja meg. 

Id. Entz Géza dr. e tanulságos előadáshoz szeretne hozzá
szólni, de az idő előrehaladottsága miatt felszólalását holnapra 
halasztja. 

Az elnök megköszöni e tanulságos előadást és az idő előre 
haladottsága miatt Ernyei József előadását 28-ára, szerdára 
halasztja. 

Veszprém, 1912 augusztus 27-én. 

Jegyzőkönyv a terniészettif/dornányi szakosztály 1-ső ü,léséről 1912 
aif/gusztus 2 ö-rín d. e. 12-1-ig tartott üléséről. 

Elnök: Lóczy Lajos dr. 
ILosuay Lajos. dr.: «Az elemek keletkezése, fejlődése és átváltozása. 

, ·· A_ ~pektros.ko~1a .halad~.~ával csak.hamar kiderült, hogy a csillagos ég 
ko.dfoltJamak szmk~pe~be~, foleg a C es F jelü csíkok közt, számos (több 
~1.nt 500) olyan esik is Jelentkezik, a melyek a földi elemek színképeiből 
hian;yoznak. ,Ugyanezt tapasztalták a csillagászok a napnak szinképében is 
~ mikor„ az u .. n: napfoltokat vizsgálták és megfigyelték, miszerint a nap: 
f.oltok n~;ekedesevel s.zámb~n gyarapodnak az új csíkok. Az ilyeténképen 
eszlelheto elemek tehat. mivel a napfoltok növek cl· h" lk d · 1 · · · 
földi analogiák alapján bizonyára csekélyebb fajse'les.e k oemel ~d~ss? Jait 
elemeknél, mert a tftpasztalat szerint minél kisebbufy1:1a. 1 ~z e e l rg ISme~·l 

a bb h"f l t · . . aJsu yu az e em, anna 
~~oasa 

1 
° ko ~o ,1gen!e! elparologtatása. Morosov vegyi következtetései-

o az ~ eme atvaltozasanak elméletét - a mely főképen a radioaktivitás 
felfede.zese óta. olyan közelfekvővé vált - alkotta m ea a midőn e minden 
lehetseges elemi test atomját három alapelemnek a t 0

' · b 
l · ) t h 1 . , pro oargonmm ( = ne u-
e~mm • a pro o e mm es a protohydrogenből levezetni m k · · · lt B · -
~:rnlyen elméleti értékűnek látszik is Morosov okoskod. eg isei·?d.e. ark 
ISmeretes h r t' . · , cl asa, a ra mmna 
h 1 , .. ~ rnmemana. IOJa mo ot látszik nyujtani arra, hogy az elmélet 

e yessege.rol gyakorlatilag meggyőződhessünk. 
Lakits Fe1'enc:::, szerint ez az elmélet csak annyiban nevezhető merész-
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nek, a mennyiben épen kiindulási pontja, tehát a ködfoltok megfigyelését 
feltételező ú. n. beállítás sohasem egyeztethető össze a nap spektroscopikus 
beállításával, tehát az új csíkok a színképekben nem minden esetben új 
elemeknek bizonyságai. 

Lakits Ferencz: ((A napfogyatkoza.sról». Az 1912. évi április 17-iki 
napfogyatkozás megfigyelési adatait ismételve azon rége~ é~·zett • h~ányra 
utalt, hogy a hold átmérőjének pontos számadatait még mmchg nem rnr.ner
jük. A három legmegbízhatóbb mérési adat is másoclperczek tört részeiben 
még eltérnek egymástól, a minek az a magyarázata, hogy a holdfelület kiemel
kedéseinek és mélyedéseinek viszonylagos méréséhez hiányzik a holdon egy 
normál felület, a milyen pl. földünkön a tenger színe. 

Uc:::;y Lajos Lcís:]ó Gábor dr. 
elnök. jegyző. 

Jegyzőkönyv a természettudományi szakosztály 1912 augusztif/S !B8-án 
' · tartott üléséről. · 

Elnök: Schafarzik Ferencz dr. Jegyző: Jugovics Lajos dr. 
1. Abonyi Sánclor cfr. bemutatja Hankó Béla clr. : 11A biborcsiga fedő 

jének regeneratiójárólo czímú értekezését. 
2. Ernyei József dr.: 11Természettudományi mozgalmaink a XVII. és 

XVIII. században» czírnű előadását tartja meg. 
Ifj . Entz Géza dr. kéri az előadót, hogy a következő ván

dorgyülésen is tartson hasonló irányú előadást, hogy a szászok 
lássák a magyar kultura fejlődését. 

Id. Entz Géza dr. megköszöni a tanulságos előadást és 
örömét fejezi ki, mivel pár évvel ezelőtt ő hívta fel a figyelmet 
ezen kérdések tanulmányozására. Kéri az előadót, hogy ter
j eszsze ki figyelmét az erdélyi rész természettudományi moz
galmaira. 

Schafarzik Ferencz dr. elnök úr megköszöni az előadást, mely 
annál becsesebb, mivel ezen kérdést reszletesebben tárgyalja, 
mint Szinnyeinek hasonló irányú munkája. 

3. Csiki Emő bemutatja Mocsáry Sándor: <1A magyarországi fém
darazsakról» czímü előadását„ 

4. Csiki Ernő bemutatja Dudinszky Emil: «Az Emys . orbicularis és 
Lacerta vindis tojásairóh, továbbá ((Nagykálló környékén tanulmányozott 
növényeknek teratologiai viszonyai, tekintettel a levélre, virágra, virágzatra 
és a termésre1>, végül <1Publius Vergilius ~faro Georgikonjának rövid ismer
tetése» czímú dolgozatait. 

Id. Entz Géza dr., majd az elnök ajánlatára a szakosztály 
~ dolgozatokat a sz.erkesztőbizottság revíziója alá utalja. . 

5. Vendl Aladár dr.: «Asványtani közleményeh czímü értekezéset 
tartja meg. 1. Andalusit, ill':ltőleg andalusitos stomolitszerű contactkőzet 
előfordulása a velenczei-hegység contactusában, a szűzvári malom mellett; 
2. fluol'it előfordulása kvarczittelérben Pákozdnál a <1Suhogó11-ban, a velen
czei-hegységben. 

6. László Gábor: <1A balatoni lápoki> czímen tart előadást. 
Schafarzik Ferencz clr. kérdezi az előadót, hogy a lápok 

magasabbak-e a Balaton tükrénél, továbbá egymással egy nívó-
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ban mnnak-e és végül, hogy a lápok az ÉNy-DK. irányú törés
vonalak mentén fekszenek- e? 

Az előadó ezen kérdésekre igenlőleg felelt. 
Az elnök ezután több tárgy hiányában a szakosztály ülé

seit bezárj a, egyuttal a szakosztály n evében hálás köszönetét 
fej ezi ki a főgymnasium igazgatóságnak a h elyiségek ké zséges 
átengedéseért Majd az előadóknak és a hallgató ágnak köszöni 
meg a buzgóságá t, illetYe figyelmét és kívánja, hogy két év 
mulva Nagyszeben ben ismét jó egészségben és friss munkakedv
ben jöhessenek össze_ 

Veszprém, HJ12 augusztus 28-án_ 

6. A t ársadalmi szakcsoport jegyzőkönyvei. 

Jegyzőkönyv a társadalomtudományi szalcosztály 19192 augusztus ft 6-án 
d. e. tartott megnyitó üléséről_ 

A szakcsoport ülését Békefi ,Remig dr. zirczi főapát <1Ürvo ok és 
gyógyitásmód l\lagyarországon az Arpádok korábam czimü előadásárnl 
nyitotta meg_ 

Csiki Ernő titkár előterj esztésére a szakosztály eln ökeivé : Rhédey 
Gyula dr_ n~gyprépost, Eszterházy Kálmán gróf főispán, Scbmausz Endrn 
ny. főispán, Ovári Ferencz dr. orsz. képviselő, Antal Gyula székes -fővárosi 
tanácsnok és Perényi Antal davidikumi igazgató ; jegyzőivé : Csete Antal ch., 
Fónagy István dr., Gotthard E gon és Sándorfi Kázmér dr. választattak meg. 

Kmf. 
Csiki Ernő, 

titkár. 
B ékefi Remig dr., 

elnök. 

Jegyzőkönyv a társadalomtudományi szakosztály 19192 aug. f17-én 
tartott üléséről. 

, Óvári Fere?cz dr. e~nök meg~yitja az ülést, üdvözli a megjelent nagy
szamu hallgatósagot, maJd a napirend értelmében előadást tartanak: 

1. Erős Janos dr. · tb. megyei főorvos (Szerencs) <1Közegészség kultura 
és alkoholizmus» czimen. ' 

2. Pető .. Jáno.~ d~. orvo~ . (Budapest) : <1Az iskolaköteles nyomorék
gyermekek kotelezo gyogytornaJa» czimen. 

3. Pécsi Dani dr. orvos (Budapest) : «A tubeTCulosis nemzetcrazdasági 
szempontból» czimen. " 

, . 4. S~al~a~ Gyul~ . dr. tanár (Budapest ) : <1Miért ajánljuk a lóhús 
eveset» cz1mu ertekezeset Ernyei József olvasta fel 

Csiki Ernő, 
titkár. 

Kmf. 
ÓvMy Ferencz dr., 

elnök. 
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7. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyülései központ i 
választmánya által kezelt alapok és forgó töke kimutatása. 

I. 

Pályadíj- alap. 
A pályadíj -alap áll: 
1. A temesvá1 -buziási helyi bizottság 100 aranyából (999 korona). 
2. Nagyvárad városa 100 aranyából (1080 korona). 
3. A biharmegyei orvos-gyógvszerész- egylet 300 koronájából. Kiegé

szítve 600 koronára a központi választmány által adott 300 koronával. 
4. A borsodmegyei orvos-gyógyszerész-egyesület 500 koronájából. 
A pályadij -alap az időközi kamatokkal (1912. augusztus hó 5-ig) 

összesen 4621 kor. 79 fillér, mely összegből azonban a kórházépítési pálya
díj nyertesének (Jendrassik Alfréd) kifizetett 500 kor. a vándorgyíí.lési forgó
tőke - alapjának vi sszatérítendő, 

II 

D r. h"ouács József-érem alapja. 

Az érem alapja 1000 korona, mely tőke kamatai (64 kor. DS fil.), az 
éremveretés költségére fordíttattak. 

III. 

Dt. Chy:::er Xo tnél-émn alapja. 

Az érem alapja 120Q korona, mely tők e kamatai (52 kor. 70 :fil. ) az 
éremYeretés költségére fordíttattak. 

ff. 

Búró D1·. Hornig J\áro 1y alapitván!Ja. 

Az alapitvány 2000 korona és ennek kamatai 1912. évi deczember 
14-ig 3 L korona OJ fill ér. 

v. 
F'orgn tőke-kimuta! á.s a iénztári köny v cilapjcí11 . 

Bevétel. Pénztári maradvány Hlll jun. 13-an 
Dr. 1\Iüller Vilmo~ t1:1gdija ___ __ _ .... 
Arczképekre gyüj tött összeg maradéka .... 
Tagsági dij 348 fiz ető tag után a 12 korona __ _ 
38 clrb. Kovács- és Chyzer-érem eladása után 

a 3 korona __ _ 
Kamat a forgó tőke után (1912. decz . 14-ig) __ 
Eckstein Bernáttól hirdetésekért __ 

4263 kor. 30 fillér. 
12 
50 

4176 

114 
184 39 ~ 

483 
Összesen : 9~82 kor. 69 fillér. 
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Kiadás. A vesz1Jrémi nagygyülés előkészitéseért (posta-
költségek nyomtatványok, apró kiadások) ·- 17.5 kor. 83 fillér. 

Államvasuti igazolványokért „„ -· 50 
Délivasuti igazolványokért „„ 22 
Ráfizetés a Kovács- és Chyzer-éremre 9 
200 drb. bronzérem vezetési dija ·- 96 
Franklin-Társulatnak nyomtatási költs. fejében 2056 
Orvosegyesületi ülésdijak fejében 50 
Orvosegyesületi szolga dija __ 10 
Postaköltségek l\fiskolcz óta _ -· ___ ·- 2 7 
Szalay elektrotechnikus (Veszprém) számlája_ 150 

64 

10 

2 

J endrassik pályadíja 500 
Tiszteletdij a két titkár- és pénztárosna_k_- _,_(a_40_0_ K_) __ 1_2_0_0 _____ _ 

Összes kiadás : 46 7 kor. 39 fillér. 
(( 30 Marad egyenlegül a forgó-tőke javára _ 4595 

~-------------

Össze s e n: 92 2 kor. 69 fillér. 
Budapest, 1913. febrnár 1-én. 

Csiki Ernő. 
-pénztáros. 

.!lz iskQlaorvosok es egészségtantanárok Ji eszprémben, tartott 
IIl. országos értekezletének jegyzőkönyve 1 91 2 . augiúsztus hó 25-én. 

. Az ülésen elnököl Fenyues.~y Béla dr„ majd Schusclmy Hem·ik dt„ 
közben L eszner Rezső dr. J elen rnnnak: Ilosvay Lajos dr„ müegyetemi 
tan~r, Pákozdi Károly ~r., Ország Oszkár dr., Bexheft Ármin dr„ Párdányi 
Emil dr„ Fenyvessy Bela dr. egyet. tanár, Leszner Rezső dr. ( opron), 
De~·ekassy István dr. (Debreczen), Viszneky Béla dr. (Jászberény), Bor 
LaJOS dr. (Pécs), Obál Ferencz dr„ Rejtő Sándo:1: dr„ Czekkel Ferencz dr„ 
Lobmayer 0-éza dr„ S~h1:1schny Henrik dr„ Waldmann Fülöp dr„ Sza
sz~vsz~y Laszló ~r„ Fillmger Ferencz dr„ Kánzli Dezső papnev. igazg„ 
Szigeti Olga, Stemer Róza, Sörédi József (Veszprém), En aelhardt Ferencz 
(V_eszpré~), Szanyi Ir_ma. (Veszprém), Szanyi István (Ve~zprém), Wallner 
Be~a (Wien), Ho~er Armm dr. (Veszprém), Szigeti Sámuel nyug. tan. (r esz
prem), _Nagy LaJ?S (Ves.~prém), Gondör Ferencz kir. segédtanfelügyelö 
(VeEzpr~m), Molnar ~rno theol~gus (Veszprém), Polonyi György tanító 
(V ~szprei1;1;),, Fod01: Lajos ke~·esk. rnk. tan. (Veszprém), Polonyi I stván (r esz
:pre~), Kovary, Sand?r ~ana:· (Veszprém), Vaszary Béla felső keresk. isk. 
iga~g. (V ~szprem), Laszlo Zsigmond (Veszprém), Szegő I stván (Temes-rár), 
~e~ss Kar_oly (Pozson~), ~u_?er_ János (Veszprém), J ósa Ernő (Veszprém), 
VI .e'.ss Emil dr. az ~geszseg~gy1 .Lapok szerkesztője (Nyitraivánka), Lutter 
Karnly dr. (Kolozsvar), Scheitz Vilmos dr. tiszti főorvos (Kolozsvár) Papp 
Sándor kir." tanfelügyelő, Szép Lil!ót keresk. ta:rionczisk. igazgató, 'szenta 
~rnol~ _felso ker~sk. rnk. tan„ G:·o~ József polg. isk. tanár, iparostanoncz
rnkola1 ig~zg„. Kocsky József tamto (_Veszprém.)_. Andriska Yiktor (Budapest), 
Bal_~ssa Be~,a d1. (Zombor), Hervei:t~ Vilmos dr. rnk. orvos (Ersekujvár), Révfy 
Je~~ dr. f?orvos ~Sza_bndka), Drag1_ts _Im~·e .?r. megyei tiszti főorvos (Szek
sz~1d), Szekely -~~lman dr. ~egyei ti sz ti foorvos (Beregszász), Schützenber
ge1 Endre dr. Jarasorvos (Kispest), Morvay Lajos dr. megyei tiszti föonos 
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(Nagyszőllős), Laczkó Dezső gimn. igazg. (Veszprém), Eniz Jolán tanítónő
képző int.. tanár, Ország Oszkár dr. rendelő főorrns (Budakeszi), Földes 
József dr. (Győr), Cholnoky Ferencz kórh. igazg. főorvos (Yeszprém), Perényi 
Antal árvaházi ig„ Baltavári Jenő gimn. tanár, Yölgyi Irma, Fónagy Béla 
és még körülbelül 40 vendég. . 

Feny vessy Béla, az Országos Iskolaorrnsi és Egészségtantanári Érte
kezlet előkészitő bizottságának elnöke, megnyitja az ülést, üdvözli a mea
jelent kartársakat és a vendégeket. Az Értekezletnek szép sikert kivá1~; 
bejelenti, hogy nz étteirnzletet ezen évben is, mint az előbbiekben az Orvo
sok és Természetvizsgá}ók Vándorgyűlésének keretében 1 artjuk meg és in
ditványozza, hogy az Ertekezlet a vándorgyűlés központ i választmányának 
és Kerekes Pál titkárnak az előkészítés körül tanusito1t szívességért köszö
netet mondjon. Majd kegyelettel emlékezik meg Csapodi L~tL•án egyet. 
tanárról, a kinek elhunytával az iskolaegészségügy egy nagyérdemü mun- · 
kását vesztette el. - Végül bejelenti, hogy Schuschny Henrik ezen éYben 
tölti be iskolaorvosi működésének 25-ik évét.. Az értekezlet tagjai nevében 
melegen üdvözli őt. 

Ezek után felkéri a j elenlevőket, hogy a tisztikart alakitsák meg. 
~gyúttal jelenti, hogy az előkészitő bizottság a III. Országos Iskolaorvosi 
Ertekezlet elnökéül S chuschny )Ien1ü dr.-t ajánlja. Társelnökúl ajánlja 
L eszner Rezső dr·-t (Sopron) és fákozdi f{árnlyt, titkárrá való választásra 
ajánlja Szaszovszku Laszlót. Az ErtekezJd ezeket egyhangulag megválasz1ja . 

Schuschny Henrik elfoglalja az elnöki helyet és a következőket mondja: 
Mélyen tisztelt Országos Értekezlet ! 
Fogadják mélyen tisztelt hölgyeim és uraim legőszintébb köszönete

met azért a meg nen:i érdemelt kitüntetésért, a mellyel engem immár har
madizben Országos Ertekezletünk elnökéül megválasztottak. 

Szerény ~unkása vagyok az iskolai egészségügynek és ezért méltá
nyolhatom az Onök kitüntető bizalmukat. 

Ne várjanak tőlem programmot. Úgy az els ő, mint második Értekez
letünk megnyitójában elmondottam nézeteimet intézményünket illetőleg. 
Az idén is csak azt tehetném és panaszkodnom kellene, hogy a mi hazánk
ban ringott szép és nemes intézményünk bölcsője és külföldön fejlődött 
naggyá, hatalmassá. 

De úgy tudom, hogy nálunk is belátják, hogy az iskolaorvosi int~z
ményt fejleszteni kell. Bizonyára Liebermann Leó professzor érdemeül kell 
ezt betudni és Ilosvay Lajos professzornak is, a ki a képviselőházban me
leg hangon emlékezett meg intézményünkről és ajánlotta a,zt a kormány 
figyelmébe. Hadd fejezzem ki nekik e helyről valamennyiünk elismerését 
és köszönetét. 

. A főváros - sajnos - évről-évre halasztja az iskolaorvosi intézmény 
életbeléptetését, a mi már azért sajnálatos dolog, mert tudjuk, hogy a fő
város példáján,ak mily nagy a befolyása a vidékre. 

Tisztelt Ertekezlet ! Mindnyájunk lelkes munkájára van szükség, hogy 
intézményünk fejlődését biztositsuk. Hassunk tehát oda, hogy nemzetünk 
ifjusága minél hamarább részesüljön intézményünk áldásában. E kiván
s,ággal megnyitom az Iskolaorvosok és Egészségtantanárok III. Országos 

1 Ertekezletét. 
Mélyen tisztelt Értekezlet; Mielőtt napirepdünk első pontjának tár

gyalasára áttérnénk, morulj:unk.. köszönetet az_Erlekazle.t előkészitő-bizott-
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sáaának fáradságos és sikeres munkálkodásáért. Különösen ki k 11 emelnem 
Fe~yvesst/ B élci egyetemi pro fesszort, ki mint az előkészi 1 ő - bizottságnak 
elnöke, r:-agy tudományos elfoglalts~ga daczára sok lelkesedés el vett részt 
a munkában. H add mondjak en az Ertekezlet engedélyével itt külön köszö· 
netet neki a rólam való megti sztelő megemlékezésért. Ugyancsak rászolgált 
köszönetünkre derék ko llegánk, Szaszous;:;ky L ászló, ki az előkészítő -bizott 
ság titkári teendőit intézte sok buzgósággal és körültekintés el. 

Az elnök Pákozdi Károlyt kéri föl e l őadása megtartá ára. 
Páko zdi Kcfroty beszámol a budapes ti fő váro . i P edagógiai Sze111iná· 

r iimi sikere,:; miiköcléséről . Elmonflja, hogy több higieniku és pszicholó
giai előadást tarto ttak a Szemináriumban. Ezek közt kiemeli Gerlóczy elő 
adásait a heveny fertőző betegségekről és Szabó S dn dor előadá ait az 
egészségtanról, különös t ekintettel az iskolára. Ransf'h l1W[f Pál a tanulók 
fizio logikus és patologikus lélekt anáról tar tott előadást, 'c/1af{er Il.ríroly 
az iskolásgyermekek idegrendszeréről ép és kóros viszonyok közt, Hajós 
L0:jos az erkölcsi fejl ődés pszichopatologiájáról, Pákozdi K ároly az első 
segítség nyujtásáról tartott e l őadást. 

A Szeminárium hallgatói a pszich ológiai laboratoriumban RéL'és::; 
Géza vez~tésével az idegrendszer elfáradását t anulmányozták. 

Az Ertekezlet köszönetet mond az elő adónak. 
Ezután Waldmann Fülöp dr. el őadást 1art «az i kolaorvosok állása 

és fizetése h azánkban» czimen. (Az előadás az E aész égben egé z terjedel· 
mében meg fog jelenni.) 

0 

, Fejtege~i ~z __ iskol~orvosi intézmény szoczialhigéniku s fontosságát, é 
ramutat a kulfol~on, elert nag:y: eredményekre. (Berlin, Stra bmg, Páris, 
J.Jo;1don stb.). Eloado, :r;iem ~artJ a a hazai viszonyokat megfelelőknek, főkép 
~ze~t n_em, mer_t a n.episkola.ban, a melynek ifjusága legjobban rászorul ezen 
ii:t~-~me,nyre, mn~s iskolaorv:os. Az. iskolaorvos megfelelő díjazásban része
stÜJOn es nagy hiba, ha mmden ISkolaorvostól csak idealizmust várnak. 
Vé~ül ~ó:,án~t?.snak t~rtja, hogy a közoktatásügyi minisztériumban egy iskola· 
egeszsegugyi ugyosztaly létesíttessék. 
, ~ t árgyhoz h? zzászól , Földes József dr. ( Győr) , az iskolaorvosok érte
l:ezle~en~~ figyelmet a hazankban l"lhanyagolt iskolai száj - é fogbygiéni
ere folln:Ja . . E zen f~ntos ügy értekében a külföld kitűnően bevált intézmé· 
nyek~t l~te_sit ett._ Nemetországban ma 79 «Schulzahnklinik » működik és 
4.3_ varosi ISkola1 fog~di~ika van még alakulóban. 1\Iegemlili a zegeden, 
l\li sk~lczon , <J:yul afehervar~tt , Győrött történt, sikerrel biztató kezdemé
nY,~zes~ket, s J aV~~latot ter~ eszt az ér tekezlet elé az irant, hogy az iskolai 
s~a~ · es foghygrnne orszagos szervezésére kebeléből b · tt · a t dele· ga!J on. izo sa0 0 

. i:iszneky , f!é{a :zr. , (J ászberény), sajná lja, hogy az iskolaorvosi és 
egeszsegtantanan mtezmennyel keveset törődnek S ··k · 1 11 ' -és 1 ·· kt t · ·· · . . , . · zu seges vo na a va as 
, . ;rnz ~ ~ asugy~ mmisztei:mm figyelmét akár emlékirat akár küldöttség 
lÜJan mtezmenyunkre forditani. ' 

Entz Jolán (Budapest) na · ·· "t · ' 1 · h · k 
1 

„ . ,; , gy JOvo JOSo az ISkolaorvosi intézménynek, 
ak~z isl 0 aorvo~ kello . idot aldozbat kötelességének. Az olyan iskolaorvos 

a i csa r nagyneha lát1a a tannl 't t l ' t · · · ' Bel: t: h a , · · . . 0 ' a ~nu o nem ismeri , nem er sokat. 
. a~ a, 0 oY . evi 2- 400 koronaert az ISkolaorvos nem · öhet na onta az 
ISkol aba. Az rnkola csak akkor veheti hasznát a · k 1 J k ph ·p úgy m · t t · . z is o aorvosna ·, a az e 

' m a .an ar n aponta JÖn az iskolába és ismer minden tanulót. Hogy 

~udjon az iskolaorvos a tanárnak egy tanulóról véleményt adni, a kit nem 
ISmer. " 

Waldma~n FülŐp örŰl, hogy előadása ~tán oly érdekes vita fejlő
dött. Kéri az Ertekezletet tegye magá~vá javaslatait. . 
. , 4.z elnök Viszneky dr. fölszólalására megjegy.ii, az Iskolaorvosok és 
Egészségtantanárok Szakbizottsága, az Országos Közegészségi Egyesület és
mint m,egnyitójában megjegyezte, flo svay Lajos dr. országos képviselő a 
minisz~er figyelm.ébe aján~ották az iskolaorvosi intézményt, de egyelőre még 
nem si_kerrel. SaJnos, az ISkolaor'\'OSÍ intézmény sikere : pénzkérdés. Entz 
.Jvlán k. a. fölszólalását köszöni. Az iskolaorvosi intézménynek csak akkor 
lehet sikere, ha az iskolaorvost tisztességesen fizetik. Akkor meg lehet kö
vetelni, _hogy hivatalos teendőit lelkiismeretesen végezze. . 
, Az elnök vValdm ann · dr.-nak köszönetet mond szép előadásáért. Az 

Ertekezlet magáévá teszi Waldmann dr. javaslatait. 
. Az elnök jelenti, hogy Révész Sándor dr. előadást jelentett be a 
hypernormális gyermekek iskoláztatásáról. R évész dr. az Értekezlet elné, 
zését kéri, hogy előadását nem tarthatja meg. Betegsége miatt nem készül~ 
betett el előadásával. · · 
. · B exhcft Ármin dr. (Budapest), előadást tart a «drezdai egÚzség-;_ 
ü gyi kiállítás tanulságai az egészségtanitás szempontjából» czimen. 

. Az egészségtan tanítása hazai iskolánkban csaknem 3 évtizedes multj!!> 
-daczára sem fog lalja el azt a helyet, a mely joggal m 1:1gillethetné. Annak 
kiterjesztése, intenzívebbé tétele és javítása égetően sürgős feladatunk. Az 
1911. évi drezdai első egészségügyi kiállítás abból a szempontból is meg: 
ítélve, korszakot alkotó, azért le kell vonnunk tanulságait és a gyakorlat
ban ér tékesíteni ÍE azokat. ' - ·· 

Megállapitható, hogy a nagyközönség óriási érdeklődése az egészség-
4gygyel összefüggő dolgok iránt minden képzeletet meghaladó volt s láttuk, 
l;iogy a tudomány ragyogó nevű legelső művelői szállottak le a nagyközö~
·i;iéghez, hogy tudásuk javát mindenkinek érth~tő formákan is, élvezetes 
módon közkinccsé tegyék. Ebben a legelsőrendü s kitünő eszköznek bizo
nyult a legapróbb részletekre is kiterj edő szemléltetés és közvetlenség. 

Iskoláinkban az elői smeretek tekint etében homogen tanulságnak nyujt
j uk az egészségi ismereteket s így nagyobb sikerre számíthatnánk. De eddi7 

gelé igen hiányos volt a szemléltetés, nem voltak szertáraink s tanítási 
eszközök hijján egészségtantanáraink jártasságot s_em szerezhettek ·a gya
.korlatí tanításban. Ebben a tekintetben az iskolaorvosi és egészségtantanári 
képzés is hézagos. 

Szükséges minden iskolánál kellő pénzbefektetéssel egészségtani szer
tái·akat létesíteni s aeokat a többi iskolai szertárak módjára állandóan 
továbbfejleszteni. A szertárak tanulmányozását - addig is míg külön 
egészségügyi muzeumok nem létesülnek - a nagyközönségnek is hozza
férhetővé kell tenni s időnként népszerű előadásokban a szertárak felhasz
:µálásával a nagyközönséggel a hygiéne egyes fontosabb fejezeteit ismertetni. 
. Végül gondoskodni kellene . arról, hogy az iskolaorvos-j elöltek a gy~
korlatí egészségtanitásban akár az egyetemi képesítő tanfolyamokon, akár 
külön rövid továbbképzőtanfolyamokon, akár a középiskolai gyakorlati tanár
képzés mintájára megfelelő képzést nyerjenek s az iskolaorvosi állások reri-

.dezésével és rendszeresítésével arra alkalmas orvosokat az egészségta:ntanári 
_ _pályának megnyerjenek. 

Vándorgyűlés munkálatai . 
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Az elnök köszönetet mond az előadónak érdekes előadásáért, egyszer
smind bemutatja Hankó Ödön középisk. igazg. tanulságos értekezését, a 
melyben a szerző ism6l'teti a budapesti II. kerületi állami. főreáliskola 
egészségtani gyüjteményét. Szerző Piskiről hozzánk intézett levelében saj
nálatának ad kifejezést, hogy az ülésünkön való megjelenésben akadályozva van. 

Rejtő Sándor dr. megtartja előadását: Az iskola és a fülbetegségekről. 
Előadásában arra utal, hogy mily fontos, hogy a tanuló hallását az iskola· 
orvos megvizsgálja és a fennálló fülbaj gyógyítását ajánlja. 

Az elnök elismerését fejezi ki az előadó értékes fölolvasásaért. 
Fenyvessy Béla dr. «a tuberkulózis korai felismerése a középiskolá

ban» czimen tart előadást. Utal arra, az iskolaorvos működése akkor is a 
tuberkulózis elleni védekezés szolgálatában áll, a mikor :figyelmét nem is 
egyenesen a tuberkulózisban szenvedő gyermekekre irányítja, mert az iskola 
berendezésének, a tanításnak és a gyermekek életmódjának egészséges irányba 
való terelése mind a tuberkulózis elleni védelemnek is hathatós eszköze. 
Specziálisabb feladata már az iskolaorvosnak, hogy az ezen bajban szen
vedő tanulókat idejében felismerje mind saját, mind pedig társainak érde
kében. Ez irányu teendőit a felvételi és évközi vizsgálatokkal teljesíti. 
Nagyobb látogatottságu iskolákban kivihető a gyanus vagy körülményeiknél 
fogva veszélyeztetett gyermekek szorgosabb felügyelete. Ezekre a gondosan 
vezetett törzslapok, a melyek az otthoni viszonyokról, a mulasztásokról, a 
testsulyról stb. nyujtanak adatokat, a legjobban hívják fel az iskolaorvos 
:figyelmét. Ujabban külföldön és itthon is közlemények jelentek meg arról, 
ho~y e~yes ís~olaorvosok az illető középiskola valamennyi tanUlóján végre
hajtottak a Pirquet-féte tuberkulinreakciót. Minthogy az eljárás modern és 
gyorsan kivihető, félő, hogy a példa követőkre akad. A Pirquet-reakczió a 
m~g~ör~éi;it infectiónak rendkívül :finom reagense, de az inficziált egyén még 
khmka1 ertelemben nem beteg és legtöbbször nem is lesz. A középiskolák 
első osztályának megfelelő korban már a gyermekeknek több mint fele, 
~ésőbb 90 %-a is pozitive reagál. Nincs rá szükség, hogy ezt az iskolákban 
tisztán tudományos czélból ujból bebizonyítsuk; gyakorlati szempontból 
pedig a reakczió, mint látható, e korban teljesen hasznavehetetlen, ellen
ben alkalmas arra, hogy alaptalan aggodalmakat keltsen. Azért az ilyen 
kísérletek ellen határozottan állást kell foglalnunk. 

Az előadáshoz hozzászól : 
Ország Oszkár dr., hangsulyozza, hogy a rosszul épített iskolában 

a gyermek egészsége még tán jobban veszélyeztetett, mint otthonában. A"' 
évek folyamán néhány beteg annyira befertőzheti a tantermeket, hogy 
azok soká veszedelmesek maradnak. Rámutat e tekintetben a deszkapadló
hátrányaira. Ennek jellemzésére, hogy az ily padló veszélyes, ismerteti a. 
fegyintézetek statisztikáját, a melyekben azóta mutat a gümőkórhalálozás 
lényeges csökkenést, mióta a rossz padozatot felcserélték. 

. A korai kóris;me kérdésében helyesli szóló az előadó álláspontját. mely 
szermt a tuberkulmreakcziók serdültebb gyermekeknél nem értékesek. 
A diagnózis ·a :fizikális vizsgáló módszerek segélyével állapítható meg, fon
tos a Röntgen-vizsgálat is, minthogy ez a bronchiális mirigyek megbete
gedésének felismerését lehetővé teszi. 

Az előadó néhány megjegyzése után 
az elnök köszönetet mond az, előadónak kitünő előadásáért, valamint. 

Ország · főorvosnak érdekes hozzászólásáért. 
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Lutter Károly dr .. a kolozsvári «Marianum» orvosa, ismerteti az in
tézet beosztását, berendezését, fényképfelvételekkel és tervvázlatokkal illusz
ti·álva. Kiemelte főleg az intézet tanulóinak egészségére nagy behatására 
fontos intézkedéseket, ú. m. az iskolafürdőt, a szellőzés, fűtés és világítás 
berendezesét. Különösen kiemelte az iskolaorvos fontos működését. (Az ér
tekezlet tagjai érdeklődéssel nézik az előadó által bemutatott képeket.) 

Az elnök köszönetet mond az előadónak a fáradságos gonddal össze
állított szép előadásáért. 

Csolnolcy Ferencz dr. (Veszprém) az internátusokról tart előadást. 
Előadásában fejtegeti az internátus pedagógiai előnyeit és higiénikus hát
rányait. Ez utóbbiak közé tartozik a kevés szabad idő, a fertőzés, sőt a 
pszichikus infekczió veszélye is. 

Az elnök elismerő szavai után az előadó jelenti, hogy a veszprémi 
Angol kisasszonyok intézetének főnöknője meghívja az értekezlet tagjait az 
intézet megtekintésére. Az elnök a meghivást köszöni és azt indítványozza, 
hogy az értekezlet fogadja el a méghivást és az ülés berekesztése után te
kintse meg az intézetet. Az értekezlet ehhez hoz~ájárul. 

Az elnök bemutatja a távollevő Tuszkai Odön cfr. előadását, mely
nek czime : Mentőőrség a középiskolákban. 

Tuszkai Udön egy általa életrehivott intézményt a középiskolai mentő
őrséget ismerteti, hároméves tapasztalatai alapján. Kimutatja, hogy orvosi 
szempontból nélkülözhetetlen ez az ufitás, mert évenként száznál több 
balesetben nyujtott segélyt, ezek között sokszor nagyon komoly sérülésak
ben. A tanulók közül évenként közel félszáz a javából ment a budapesti 
mentőegyesület kurzusára, hol nagy buzgalommal tanult és vizsgázott le; 
ezek tehát a higiénikua nevelés szempontjából nagy lépést tettek előre és 
nemcsak hasznára vannak környezetüknek és a társadalomnak, de egyben 
küzdenek a népet ölő babona és kuruzslások ellen; megértik és megbecsü
lik az orvosokat is. Mindezeknél azonban fontosabb a nagy erkölcsi hatás 
a tanulókra, kik minden jutalomra való kilátás nélkül nagy szeretettel 
és buzgalommal végzik emberbaráti kötelességeiket mint mentők az isko
lában és igy az altruizmus nagy erénye fejlődik ki szívükben. 

Nagy lelkesültséggel ajánlja az előadó, hogy minden középiskola hozza 
be ezt a három év alatt kitűnően bevált intézményt, mely egyedül áll az 
egész világon. 

Az elnök jelenti, hogy az ülés tartama alatt több üdvözlő sürgöny és 
levél érkezett. Az értekezletet üdvözölték: Liebermann Leó professzor 
(Pöstyén), Gerlóczy Z.~igrnoncl professzor (München), Tauffer Jenő főorvos 
(Temesvár), Tuszkai Odön (Marienbad) és Hajnal József (Békés). Az érte
kezlet köszöni az üdvözleteket. 

vVeiss Emil dr., az '1Egészségügyi Lapok» szerkesztője, két indít
ványt terjeszt elő. Az első inditv~p.yában azt kívánja, hogy a mint a 
Bárczy polgármester és Weszely Odön clr. főigazgató kezdeményezésére 
Budapesten létesült a pedagógiai szeminárium, a hol egyes egészségügyi 
előadások is folynalf, ép úgy szüksége volna a vidéken a néptanitók álta
lános ismeretei, főleg a közegészségügyi tudnivalók terjesztése czéljábólegy 
olyan tisztán közegészségügyi szemináriumot felállitani, a mely évente egy
szer, a megyei tanitógyülések alkalmával tartatnék. A tanító megjelenése 
kötelező legyen s a tanító fuvart, napidijat kapjon. Ezen alkalomkor a 
tanitótestületek előtt egy áttekintő, összefoglaló szakelőadást kelle tartani, 
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a melyben a néptanitót mindenkoron az alkoholizmus, a tüdővész é a nemi 
betegségek elleni küzdelemre oktassák. 

Előadó arra kéri az iskolaorvosok értekezletét, foglaljon állást ezen 
eszme mellett, valamint a mellett is, hogy a megyei székhelyekre lehető
leg iskolaorvosok küldessenek ki, hogy ezek a tánitókat okta sák a védeke
zés technikájára. Ez különben a venereás betegségek elleni országos 1édő
egyesület egyik fontos feladata. 

A másik inditványt az iskolafürdők érdekében teszi. Ismeretes az 
iskolafürdő köztisztasági, közegészségügyi, kulturális és humánus fonto -
sága. Szükséges, hogy kéthetenként az egész iskola, a tanitó is a ré zére 
fenntartott külön helyen megfürödjék. Küldjön ki az országos értekezlet 
egy bizottságot, mely tanulmányozza a legközelebbi 1ándorgyülésig e kér· 
dést, tegyen javaslatot, forduljon a vallás és közoktatási miniszteriumhoz, 
kérelmezze egy memorandumban, hogy i kolát épiteni ezentúl csak úgy 
lehessen, ha az épületben vagy mellette iskolafürdő is van. Az értekezlet 
az inditványt egyhangulag elfogadja, bizottsági tagokal Ilosvay Lajos dr.·f. 
az Orsz. Közegészségi Egyesület elnökét, 'chuschny Henrik dr.-t, az Is
kolaorvosok Szakbizottságának elnökét és l Valllmann Fülöp dr. -t. az I -
kolaorvosok Szakbizottságának titkárát küldi ki. 

líValdmann Fülöp dr. a következő javaslatát terjeszti be: 
Mondja ki a III. Orsz. Iskolaorvosi Értekezlet, hogy a magyari kola

vosok "és egészségtantanárok ezentúl is kétévenként - lehetőleg az Orvo
sok és ·Természetvizsgálók Vándorgyűlésének keretében - tanácskozás czél
jából összejönnek. Az értekezletek előké zitése czéljából állandó bizottságot 
java~ol, a melynek tagjai legyenek.: , 

Bexheft Ármin, Cholnoky Ferencz (Veszprém), Derekassy István (Deb
i:~czen), Fenyves Albert (Munkács), Fenyvessy Bélá, Fillinger Ferencz, Frank 
Odön, Gerlóczy Zsigmond, Győri Ilona, John Szidónia„ Juba Adolf, Katona 
József, Konrádi Dániel (Kolozsvár), Leszner · Rezső (Sopron), Limbacher 
Rezső (Pozsony), Lobmayer Géza, Lutter Károly (Kolozsvár), Pákozdi Ká
r~ly, Párdányi Emil, Pekár Mihály, Rejtő Sándor, Révfy Jenő (Szabadka), 
R1,gler Gusztáv (Ko1ozsvár). Schuschny Hunrik, Szabó Sánd<?.r, Szaszovszky 
Laszló,_ Tauffer Jenő ('l'emesvár), Tóth Zsigmond, Tuszkay Odön, Végh Já
nos, Viszneky J?éla (Jászberény), Waldmann Fülöp. 

Az Orsz. Ertekezlet elfogadja ezen inditványt és fölhatalmazza ezen 
32 tagból álló bizottsagot, hogy ügyrendet készitsen és maaát belátása sze-
rint kiegészitse. 

0 

Az elnök jelenti, hogy Szántó Menyhért dr. osztálytanácsos, a Tár
sa~almi ~úzeum igazgatója meghivja az Isk. Értekezl. tagjait a Társadalmi 
Muzeum altal Veszprémben rendezett népegészségügyi kiállitás megtekintésére. 

Az éi:tekeztet .a meghivást köszönettel veszi és elhatározza, hogy a 
kiállitást aug_usztus hó 27-én délelőtt 9 órakor tekinti meg. , 

. Az e_lnok ~egelé~edé~sel tekint vissza a lefolyt Országos Ertekezletre, 
a mely mmdenkepen sikerült. Intézményünk iránt - úgymond - folyton 
n~ az érdekl~dés; mert ·mig Pozsonyban az I. Országos Értekezletünkön 
ahg huszan Jelentek meg, addig Miskolczon a II. Értekezletünkön már 
ötvenen vettek részt tárgyalásainkon. Az idei Értekezletünkön pedig már 
szá~ná~ többen jele1:te~ meg. De nemcsak látogatottság tekintetében m,ond
hato sikeresnek az idei értekezlet hanem a nyujtott előadások szempont-
jából is. ' 
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Fogadják a tiszt. előadók, valamint tiszt. hallgatóságunk érdeklődésü
kért meleg köszönetünket. Tiszteljenek meg bennünket a két esztendő mulva 
Nagyszebenben tartandó értekezletünkön is. De - kérem - érdeklődjenek 
nemcsak értekezletünk iránt, hanem nemes ügyünk iránt is. , 

Az Iskolaorvosok és Egészségtantanárok III. Országos Ertekezletét 
ezennel berekesztem. 

Budapest, 1912 augusztus 26-án. 

Schuschny Henrik 
elnök. 

Szaszovszky Lászl6 
titkár. 
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ELNÖKI MEGNYITÓ BESZED . 

.;1 niagyar orvosok; és természetvizsgríiólc XXXVI. veszprémi 
vánrJ,orgyülésén tartotta 

,J.1 

· báró HgRNIG KÁRO~Y eszprémi püspök. 
•.. , 'l 

Tisztelt Nagygyülés. Igen t~sztelt Uraim! 

Mindenek előtt fo'gadj~k lekötelezett köszönet emet az~n felette nágyra
becsült kitüntetésért, hogy ezévi nagygyülésük, diszelnökévé megválasztani 
méltózhttak; de egyút.tal ama aggodalom kifej ezését is : leszek-e képes 
e tisztségnek Önökhöz. méltóan megfelelhetni, s nem-e túlságos nagy ama 
kegye.s elnézés mértéke. melyet számomra ké1;ek és remélek? 

Bátran vállalkoznám. erre a nekem jutott fényes tisztségre, ha lly 
szép feladat teljesítésére a · természet.tudományok iránti régi és őszinte 
érdeklődés elégséges lenne; - az a s:r,ép érdeklődés, melynek olvasmányaim 
kiválóan szép, mert mindig nagy szellemi haszonnal járó perceit köszönöm. 

Azt kérdi most talán valaki: mi köze a katholikus papnak - .a ki 
nem épen szakember s hogy az lehessen, bir-e elég ugynevezett elfogulat
lansággal? - mi köze annak a természettudományokhoz, s miért érdek: 
lődik azok iránt? .. . mire a válasz az : hogy amaz általános érdeklődésen 
kívül, melylyel a művelt osztályokhoz számíttatni óhajtó ember köteles 
a tudományoknak oly terj edelmes <'s kiváló ága iránt viseltetni, minő a 
természettudományok, más ok is biztatja, sőt kényszeríti a papot arra, hogy 
ezekkel akár csak laikus módjára is foglalkozzék, mert épen e szakmában 
oly részletek vannak, melyek iránt egyenesen vallási, hitvédelmi okokból 
kénytelen némi tájékozottságot keresni. Ilyen egy részlet például '--- mind
járt ki is mondom: az ember ·eredetének a kérdése, amennyiben annak 
terén oly egyéb kérdések forognak fenn, melyekre papi működése közben 
igen gyakran éber figyelemmel kell lennie, . melyek iránt határozott meg
győződéssel kell, hogy bírjon, ha azt akarja, hogy ezt a műfrödését a 
profán tudomány mai allásából vett . érvekkel is . igazolni tudja. . 

Ne féljenek Uxairn, koránt" sincs · szándékom ismét egyszer talán 
Haeckellel és Darwinnal foglalkozni es a vallásos -hitnér.etet ezekkel szem
ben védeni. Megtörtént ez már régen, olyképen. hogy Haeckellel, már 
csak a Brass-féle leleplezések és viták :után, magát. megbecsülő embe.r komo~ 
lyan nem is fogialkozhatik többé, Darwin pedig, azon óriási és. fényes 
lendület mellett, melyet a természettudományoknak adott.,_ manap minden 
elfogulatlan elme előtt körülbelül úgy áll, mint az olasz közmondás 
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tartja: Isten óvjon meg tolakodó barátaimtól, méltányos ellenesimmel már 
csak valahogyan talán kimagyarázom magamat. 

Más tehát az, amiről ez alkalommal e fényes és tudós társaság 
előtt néhány szót mondani merészlek, - természetesen nem mint okoskodó, 
vagy oktató, hanem inkább mint olyan laikus, aki épen e gyűlésben ama 
fórumok egyikét ismeri fel és tiszteli, melyektől nem egy súlyos kételyé
nek megszüntetését várná; mert tagadhatatlan, hogy az ember eredetének 
körüli kérdések terén rengeteg balmaim van a talányoknak, melyeket 
számos, állítólag elfogulatlan kutató akként képzeli magának megoldhatni, 
hogy mint «Postulat der Wissenschaft» mint a tudomány követelményét 
oly tételt állít fel, minő neki a maga álláspontjának védelmére e napon 
épen kell, - máskor pedig, mikor már nem kell, ugyanezt a tételt 
egyszerűen félreteszi, anélkül, hogy ez őt bármiként feszélyezné, mert min
den áron a maga elméletét bizonyítani akarván, mintegy bypnotizálva 
van ezen legsajátosabb elmélete által, mely állapotában túlteszi magát -
anélkül, hogy észrevenn_é. - minden logikán és következetességen; - mit 
azonban a laikus észrevesz, azon ert>dménynyel, hogy a mester tekintélye 
nevezetesen megcsökken benne. 

Példákkal szolgálhatnék erre, de természetesen, mint fentebb mondám, 
csak mint oly laikus kételyeit hoznám elő azokat, aki belemerülve az ide
vonatkozó irodalom rengetegébe, kétségbe esnék, ha nem ragaszkodnék 
egy megingatlan, mindig csak a logikán alapuló állásponthoz, melyrő~ 
mint egy erős várból nézi a háborgó tenger hullámait, s azon ama szám
talan kisebb-nagyobb sajkát vagy akár nagy hajót is, mindannyi tudomá
nyos dolgozatot, vagy munkát, melyek e tengeren a legellentétesebb irány
ban ide s tova cirkálnak, miközben nem ritkán nagy roppanással egy
másba ütődnek, sőt egyenesen fel is fordítják egymást. 
. Itt vannak - hogy csak néhányat említsek : Hertwig, Günther, 
Baumüller, Hamann, Ranke, Klaatsch, Blumenbach, Branka; - a kiknek 
majd mindegyike mást mond, midőn arról van szó : miképen tartozik az 
ember az élő lények tudományos rendszerébe, mire nézve a vélemények 
végtelenül elágazók, a mi igen természetes; mert a «quot capita tot sen
sus1> a természettudomány terén is jókora szerepet játszik, nem kisebbet, 
mint a műtekintélyek imádása, a legszigorubb Wasman-féle felfogástól egé
szen Friedenthalig, a ki az emberi és anthropoid vérnek kölcsönhatásából 
indulva ki, nagybátran e tételt vágja ki: << Wir stammen nicht bloss von 
Affen ab, wir sind auch echte Affen» - miközben ismét csak az a baj, 
hogy a vér reactiójára nézve sincs egyetértés a tudósok közt, úgy hogy 
az a szegény laikus, a ki ilyeneket olvas, egyelőre még emberi voltának 
örülhet. 

.. Ö~·ömét azonban majdnem elrontja Klaatsch, midőn peremptorice 
k11elenti: «Da der Mensch nicht auf übernatürliche Weise auf der Erde 
erschienen ist, so kann er nur aus tbierischen Formen entstanden sein» -
a szegény laikusnak kicsiny esze itt megáll s ekként okoskodik : ime 
Rlaatschnak nem kell az embernek természetfeletti módon való meg
jelenése a földön, mert ez a monismusba ütköznék, tehát tagadja; de én 
rám ez a «Postulat der Wissenschaft» nem tesz bizonyító hatást, Init 
csak .akkor tenne, ha bt:J tudnád bizonyitani, óh mester! hogy az ember 
nem Jelenhetett meg természetfeletti módon a földön, hanem csak mint az 
ismét szintén ismeretlen eredetű őssejtnek egy nem tudom, hány millió 
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évben végbemmt fejlődésének egyelőre utolsó .alakja.'. :--- ezt pedig nem 
tudod bebizonyítani, mert e téren a palreontologia feltunoen cserben hagy ; 
tehát tekintettel ezekre hiába mondja nekem: ((Ware auch die Kluft 
zwis~ben dem Menschen und der übrig,m, jetzt lebenden Thierwelt viel wei
ter als sie wirklich ist, batten wir auch gar keine vermittelnden Fund e 
au~ früheren Erdperiodenu, a mint hogy nincsenek is, bár a diluvium óta 
már csak az olyannyira átkutatott ·Európában kétfé~e e~beri fa~ (ra9.e) .~é~e
zett, Dubois pedig a Pithecanthropus erectusával meg UJabb~n is haJotorest 
szenvedett, - tehát <1. . . hatten wir auch gar keine verIJ?..Ittelnden Funde 
aus früberen Erdperioden, » - folytatja Klaatscb - die Uberzeugung von 
der Zusammengehörigkeit von Mensch und Thierwelt überhaupt könnte 
dadurch nicht erschüttert werden ... •> 

((Wareu, ((haUe», <1könnte1i, ezek a németben vajmi ingatag, gyarló 
kifejezések, melyek semmit sem állítanak, s még kevésbbé bizonyítanak, 
és ezért a laikus joggal azt vetheti ellen: hiszen a magamféle tudatlan 
ember nem is bir ezen, megingathatlannak declarált meggyőződéssel s 
azt az állatvilággal való összetartozandóság hitét bele erőszakolni, a mint 
azt Klaatsch érti és megkisérli, nem csak, bizonyos határok közt phy
siologice, de psycholGgice egyáltalában soha sem fog sikerülni, legkevésbbé 
Klaatschnak, a ki más helyen maga is e nyilatkozat erejét tetemesen 
gyengiti, midőn Virchowval egyetértve az emberi nem egységét egy kútfő
ből - bibliai nyelven egy emberpártól származását védelmezi és Mom
boddo régi és újabb követőitől, egészen Kohlbruggeig eltérv.e, maga is az~ 
hangoztatja. hogy az eddigi kísérletek, az embert a maJommal hozm 
összeköttetésbe, kivétel nélkül meghiusultak. 

A laikus tehát ezt az utóbbi nyilatkozatát örömmel veszi tudomásul s 
azért megbocsátja neki azt a fentebbit., melylyel, a monismus által h:fp
notizálva az embert az állatvilágtól absolute elválaszthatatlannak mondJa ; 
csak azt 'kérdi meg tőle: mester, Te azt mondod. az ember nem jelent meg 
természetfeletti módon a földön, a majomtól sem származtatod; de ez az 
ember a diluvium óta mégis itt van, Európában, tehát a földön, sőt göm
bünk egyéb tájain valószinüleg még sokkal régebben ... tehát hogy került 
ide ? mert ha megengedném is, a mint hogy nem engedem µieg, hogy a 
neanderthali, teplicz-topoliczai, lemoustieri, salutrei, saint- ache:iilli, mag
daleniei, hallstadti stb. stb. ember szellemileg alantabb állott, mmt Te, oh 
Mester ! pedig, mint mondom, nem engedem meg egészen, mert, szegény 
hitem szerint akkor sokkal több eszély, erély, bátorság és ügyesség, lele
ményesség. megfigyelő és a következte.tő te_hetség kellett hozzá, é_lni és a 
keső utódok jövőjének alapját megvetm. mmt ma kell ahhoz, kenyelmes 
íróasztalnál, mikor kell jól fűtött szobában és villamos világítás mellett 
egy-egy díszelnöki megnyitót fogalm~zni. , . ., .. . 

De, mondom, ha megengedem is, hogy ez az europa1 osember, ugyet
len, nehéz járásával, hátrahúzódó állkapczájával, túlerős szemöldökcsont~ 
jával, erős, de nem állati fogazatával, talán nem ~olt szép . embe~-, .m~1 
ízlésünk szerint, de azért mégis ember volt, a mmt a mai eszk1mo es 
ausztraliai ősszülött is az, a ki - bármint vesse is meg őt a fehér, kau
kázusi faj. míg a hatalmasan előre törtető sárga, . melyet nem sikerüle~d 
pálinkával és egyéb <1humánus» szerekkel k~irtani, mint a; vöröset, trónJ~
ról le nem löki - a ki mondom, - mmden csunyasaga mellett meg ' . sem használható az, mint Günther mondja, oly ugörcsösen» keresett <1m1s-
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sing link1> szerepére, .mert ennek a boncztan ellentmond és a biologia, 
a melyeknek logikája még árról is biztosit, minden phylo- vagy ontogene
tikus, pálin- vagy kainogenetilms elméletek, minden, a morula, blastula, 
gastrula, planula körüli bármiképen szétágazó s folytonos ellentmondások
ban hánykolódó viták daczára, az ember, mint «Ens rationalel) egy sui 
generis teremlYf?ény. _ 

Legyünk tehát nyugodtak -mi, a kik nem akarunk majmok lenni, 
vagy azoktól származni; mert dltitani valamit s azt a levegőbe épitett 
állitást hypothesi;;sel támogatni akarni s azután ezt ar hypothesist tény 
gyanánt becsempészni a tárgyalásba, az nem oly eljárás, mely az igazán 
elfogulatlan, komoly ;embert biztos álláspontjának elhagyására kényszerí
tené, ha mindjárt Reinhardt, miután megállapitvtta, hogys em a Pliopi
thecus. sem a Dryopithecus nem lehettek az ember elődjei, ezzel akar 
a mindenáron «felvilágosodottnak» lenni óhajtó nyárspolgárra ráijeszteni: 
«Dass w,ir Menschen mit den menschenahnlichen Affen aufs engste vcr
wandt sip:'il, nicht aber von deren heutigen Vertretern abstammen, ist eine 
Thatsache, die. durch die wissenschaftliche Aufklarung unser~r Tage jedem 
halbwegs Gebildeten vollkommen gelaufig istl) . . . 

Engedelmet kérek : nekem nem «gelaufigi>, hanem ellenkezőleg azt 
kérdem, hol_ van ezen fontoskodó -«Nesze semmi fogd meg jóli> -féle beszéd
ben - hol van ebben a logika, hol bizonyító ereje? s ezért Reinhardt 
uramnak ezen döntése daczára sem érzem magamat kötelesnek arra, a «halb
we.gs, Gebil.~ieten 1> sorait ott hagyni, hanem mivelhogy az első" kérdési e: 
mikent k.erult az ember a földre, senki sem tud nekem oly választ adni, 
m~l;ret tiz ~~s _le ne rombolna, annál nyakasabban ragaszkodom ama 
mas1kboz : niiota van a földön??· mire szintén nem tudnak felelni, mert 
némely tudósnak az a «reményei>, hogy a geologia majd- csak talál még 
valamit a föld gyomrában, a mi mellettük szólna, ez a remény ugyancsak 
a geologia és a palaiontologia eddig elért eredményei után nagyon is vér-
mesnek lát.szik. · 

. -:1-z .ember ~urópában elő.ször ~ jégkorszakokbaii, illetőleg azoknak meg
szak1tasa1ban lep fel; de mikor Yoltak ezek a. jégkorszakok? s meddig 
tartottak, arra nézve ismét nagyon szétágazók a vélemények és az ebbeli 
hozzávetőleges számításokban mi szegény laikusok csak . úgy össze-vissza 
dobáltatunk a száz meg 'száz ezer, sőt millió esztendők közt, miközben 
~z alluviafü leletek korának _ meghatározása körül is naayon czáfolgat
Ják __ egymá_s~ a tudósok, . a mit pedig bizonyos sír- vagy 
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emlékkövek a 
nyan .s~l~titmmra. való irányításából vélünk következtetni, az legfeljebb 
4000 ev1g vezet vissza, azt a ké1;dést pedig: mennyi időbe került, míg az 
ő~em?e~ a. mű_veltség ama fokára küzdötte fel m!'tg~t. mely iiy számításokra 
kepes1te, is~et ~egoldatlanul hagyja; s arra nézve ép oly sötétben tapo
gatózunk, mmt midőn azon törjük a fejünket: mikor létezett az a magas 
művelt~égü, még az aztékok és toltékok előtti faj Amerikában, melynek 
csak UJabban felfedezett óriási remek építményeit a kutatók az őserdők 
~·en.getegeiben bámulattal szemlélik, a mely fajnak előhírnöke gyanánt egy
ide1g a «homo neogaius» ünnepeltetett, míg kisült, hogy <1missing linki> -nek 
ez sem való, avagy mit tudun_k a Csendes-oczeán egyes szigetein talál
-h~tó óriási szoborfélék · és megfejthetetlen feliratokról, egy rég letünt, 
alighanem a tenger mélyébe sülyedt culturának örökké hallgatag tanuiról? 

De, hogy közelebbről érintsük e kérdéseket: honnan jöttek és mikor 
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az etruskok, kik már akkor v-irágzó culturával bírtak, mikor Róma, 
bár mit beszéljenek Livius és Vergilius - még félvad kecskepásztorok lakta 
kis falu volt? Vagy honnan és mikor került Iberiába a bask, még kor
társunk, de H kinek nyelvét eddig nem sikerült egyetlen egy nyelvcsaládbfl. 
beleilleszteni?? . .. 

' Úgy látszik, Uraim, hogy ilyen és hasonló kérdések azt éreztetik Yelünk, 
hogy az ember földi tudásának megvannak a maga határai; de azért 
ama kérdésre nézve: mikor jelent meg az ember a földön, nem nyugszom 
bele a Dubois-Reymond-féle, bár más czélzattal mondott: «ignoramus et 
ignorabimusi>-ba, hanem tisztelt hallgatóim engedelmével eléggé <celfogufö 
vagyok, hogy a l)ibliához folyamodom, annál bátrabban, mint hogy erre 
Branka egy odavetett nyilatkozata biztat; ő ugyanis, a kinek tekintélyét 
t . hallgatóim közt alig lesz, a ki tagadja, egyik helyen ezt mondja: <1 Ahnen
los, em wahrer homo novus steht unsere Gattung plötzlich vor uns in der 
diluvialen Zeit. Wahrlich, wenn ein verbriefter Stai;nmbaum, eine lange Ahnen
l'eihe, wie viele meinen, die Berechtigung gewahrte, auf andere herab
zublicken, die solchen Stammbaum nicht besitzen die fühweine und 
Rhinoceronten, das Rindvieh, und manch andere Wiederkauer, Kameele, 
Pferde und Elefanten, die könnten von Stolz und Hochmuth auf den Men
scben herabblicken, der als ahnenloser ParYenu plötzlich in ihrer 1\1itte 
dasteh

1
tl) ... 

Hát ez a <crögtö1izött mcvJelenésl) Uraim, - a teremtés pillanatában 
történt volna? ... 

Nagyon rosszul fejeztem ki magamat, ha bárkire tisztelt hallgatóim 
közül, a mit mondottam, azt a benyomást tette volna, hogy illetéktelen 
kritikával tolakodom oly kérdésekre nézve, melyek századok, sőt évezredek 
óta a minden idők legnagyobb szellemeit foglalkoztatták. E kérdések terü
lete olyan, melyre komoly ember csak a legnagyobb tisztelettel léphet; 
mert azon a nagy szellemek légiói. bár különféle czélzattal és eszközökkel, 
a Létnek végokait, az uiolsó okot keresték és keresik, ctzt a legfőbb Intelli
genticít, m~ly a mindenséget felépité és fenntartja. 

Az utol.~ó okot! - s ezzel, Uraim, visszatérek arra, a mit beszédem 
kezdetén mondtam : mint katholikus pap kötelességszerüleg érdeklődöm 
azon tudományok mindegyiké iránt, melyek ugyanazt keresik, a minek 
létéről és természetéről én meg vagyok győződve, mely meggyőződésem 
biztos talajáról nem ellenszenvvel vagy épen gyűlölettel nézem a keresők 
törekvéseit, mert azok, akarva nem akarva, az én hitemet csak megerősi
teni képesek. 

Azt mondtam : «akarva nem akarva», mert Uraim! ne játsszunk a 
szavakká!: vörös fqnalul végig huzódik a mindennemü vitákon ezen 
·dilemma: állat vctgyok- e vagy .einber P - pedig ettől függ, v-ajjon helyes 
és igazolt-e hitem, és velem együtt, évezredek óta minden, személyes 
Istent valló halandónak sorsa. • 

Ne ijedjenek meg Uraim s tisztelt hallgatóim! jól tudom, hogy 
most nem e@'yházi beszédet tartok; de azért azt is mondom : ha állat 
vagyok, ha, a mi bennem működik, csak egyes szerveim phosphoresceritiája, 
.akkor ne hangoztassák előttem az ilyeneket: (lléleki>, <1ész1>, «meggyőző
-dés ll, <1 becsületi>, «lelkiismeretn, 11 kötelességérzet», <1 altruismus » stb„ mert 
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mindezeknek, - a számolni tudó ló, a frakkban járó és beefsteakkel táp
lálkozó schimpanse, vagy az éneklő kutya és hasonló vásári - bocsánat 
a szóért - szédelgések daczára sincs alapjuk, hanem ezek helyett tűrjük 
csendesen azt a vad determinismust, mely minden szabad akaratot s ész
szerü elhatározást megtagad tőlem, minden személyes felelősség alól fel
ment, midőn Liszt és Lombroso, még talán Kraft-Ebingnek is egyes kisza
kitott tételeinek félreértésével, vagy üányzatos félremagyarázásával min
denütt csak azt a bizonyos magymérvü felindulástn, «ellenállhatatlan kény
szert•> vagy <<átöröklött beteges hajlamot•> látja, mely miatt talán nem
sokára - csak tessék a gondolatot végig gondolni, s ne gyávaságból 
feleuton megállani - az orgyilkos, mbló avagy gyujtogató urak számára 
külön sanatoriumokat kellend nyitni, a beszámitásról való ilyen fogalmak 
mellett nem lévén a tá1·sadalomnak ethikai joga bűntényt állapítani meg, és 
azt, a kit cselekedeteiért felelősségre vonni nem lehet, megbüntetni, vagy 
bármiképen kellemetlenkedni neki. 

Ennyire, bál' Istennek, azonban ma még nem vagyunk: ennyire még 
nem győzött Nietzsche, az őrült bölcsész, és a tudományos kutatások mai 
eredményeinek logikája talán csak biztosit arról. hogy odáig nem is jutan
dunk, mert a komoly kutatásoknak czélja magában véve nem is az, hogy 
~ze;ri ethikai örvénybe taszítsák az emberi nemet, bárminő lármát csapjanak 
is itt-ott egyes irodalmi zsibárusok, kik állítólagos fel világosodottságukkal 
nap-nap mellett házalnak. 

Az igazi tudománynak sokkal magasabb czéljai vannak és azért a 
t~rmész~t ~utatás~ nem :o ipso vallásellenes irányu, mert fáradozásaiban, 
t~pren~ese~ben, kuz~e.~me~ben és helyes levezetéseken alapuló eredményeiben 
l~~om es trnztelem elo, . fenyes tanubizonyságát annak, hogy a halandó por· 
huvelyben van egy szikra, melyet maga a teremtő Isten oltott az em
berbe : az igazság ~elismerése utáni vágy, a melyről Lessing, kissé túlozva 
ugyan, ~zt mondja, hogy az értékesebb, mint maga az igazság. 

. Ezert tagadom, ho~y ~.ármely irányu természetvizsgálónak épenséggd 
h1~~tlen,nek k~_ll_~ne lenme, sot azt mondom: észszerüleg nincs is joga hozzá, 
mue nezv:e kulonben nem egy halhatatlan nevü tan ura hivatkozhatnám; 
ha~~m ~mden egye~ komoly kutató tudományában meggyőződésem teljes 
ere}~v~l tisztelei;ri egy1~ fontos eszközt a végigazságok mindinkábbi bebizo· 
r;iyitasara, s ezert, mmt beszédem elején mondtam, felett<i megtisztelve 
erzem mag~:m.a~'. ho~y e ~u~on:ián~ nagyérdemű magyar képviselői ez év· 
b~n __ nagygyu_les~k . d1szelnoki t1sztevel tüntettek ki, mely kijelentéssel és 
koszonetem rnmetlese mellett e nagygyűlést megnyitom. 

2. 

KOLLER SÁNDOR ALISPÁN ÜDVÖZLETE. 

v 1. f!t~l~nos a felfogás, hogy oly korszakban élünk melyben a létért 
. a. 0 uz e e~ az em~er minden idejét, tehetségét és m.'unkaerejét teljesen 
~~e~~~ v:es.zi ~~y~nll;~Ira, hogy az egyén idealis czélját: a tökéletesedést és 

enseg OZJ ava szolgálni és munkálni nem képes 
sulyo!~~e~g~e:\ sői e~smerem, hogy a~ élet küzdeÍmei napról-napra 

er e e ra ma az emberre s mmtegy kényszerítik az egyént, 
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hogy csak a saját és a legközelebb hozzátartozói érdekét és jólétét szol
gálja, de hogy ez kivétel nélkül így volna, azt. el nem fogadhatom, mert 
his.z akkor megállana a fejlődéses haladás minden téren. 

Ha a történelmen végigtekintünk, látjuk, hogy mindenkor ;:oltak, kik 
a sokaságból kiemelkedve idealismusukkal, tudásukkal kizárólag az emberi
ség javára működtek, annak fejlődésére és jólétének előmozditására szen
telték életüket. 

Hogy ilyen kiválóságok a mai napon vannak, annak élő bizonyítéka 
az itt egybegyűlt vándorgyűlés. 

Mert, uraim, az egyént kiválóvá, a nemzeteket erőssé és nagygyá és 
az emberiséget megelégedetté és ezáltal boldoggá csak a valódi tudás, az 
általános műveltség teheti, e vándorgyűlésnek pedig ezeknek terjesztése a 
nemes ez élj a. · 

Ha körültekintünk e teremben, itt látjuk édes hazánk igazi, legma
gasabb szellemi aristokratiáját, a valóban az emberiség javát szolgáló realis 
tudom~nyok ideális mágnásait. 

Edes hazánk ezen közülünk kiemelkedő fiait, a haladásban utmuta
tóinkat és t.anitóinkat ezen vándorgyűlés megjelent tisztelt tagjait ősi vár
megyém nevében mély tisztelettel köszöntöm és lelkem egész melegével 
üdvözlöm és szivvel-lélekkel kérem a mindenek urát, hogy áldásos műkö
désüket siker koronázza. 

3. 

TITKÁRI JELENTÉS. 

Előterjeszti KEREKES PÁL központi választmányi titkár. 

Nagyméltóságu Elnök Úr! Tisztelt Nagygyűlés! 
Mai nagygyülésünk sikere már akkor el volt döntve, mikor Veszprém 

város és vármegye megtisztelő meghívása miskolczi vándorgyűlésünkre meg
érkezett. A központi választmány s később a nagygyűlés oly osztatlan és 
egyhangu örömmel fogadták a meghívást, hogy miskolczi záró nagygyűlé
sünk a szó legszorosabb értelmében a veszprémi viszontlátásra való fogad
kozással oszlott szét. 

Azóta két esztendő mult el s ha tagjaink névsorát végigfutom, jól
eső örömmel állapíthatom meg, hogy a viszontlátásra való ígéretünket igen 
sokan beváltottuk s azon reményemnek is kifejezést adhatok, hogy veszp
rémi XXXVI-ik vándorgyűlésünk - előbbi vándorgyűléseink eredményei
vel lépést fog tartani - vagy talán tul is fogja haladni. 

A miskolczi vándorgyűlés a veszprémi vándorgyűlés tisztikarának 
megválasztását a központi választmányra bizta. Az elnök személyében nem 
volt nehéz megállapodnunk - de ez a megállapodás még nem volt ered
mény - mert csak egyolgalu volt. Aggodalommal néztünk a jövő elé, vajjon 
sikerül-e elnökünknek Onagyméltóságát ügyünk számára megnyernünk? 
Hajlandó lesz-e főpásztori nagy és sokoldalu lelkiismeretesen teljesített 
teendői és kötelességei mellett, a mi ügyünk terhes szolgálatát is válalni 
s nyugalmát feláldozni? 

Aggodalmunk azonban csak addig tartott, mig kérésünket elébe nem 
terjesztettük. A közügyek iránt mindenkor tanusitott meleg érdeklődésével - " 
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k ·. · ·· k k nemcsak készséggel eleget tett, de j óindulatu megnyilatkozá. ai-
ei esun ne · t · ·· k t · ' 1 

b ·1 t · k' · tük hogy bizodalmas előt erJ eSz esun e zrve ege z me e-o az rn ierez , , , · 1 h tuk 1 
gével felkarolja s azzal a biztató és megnyugt~to, erzle f e h tagyk be ' .en-
dégszerető hajlékát, hogy a siker biztos remenyeve og a un ozza a 
vándorgyűlés szervezéséhez. , , . , , „. 

Ki kell emelnem azt is, hogy a vármegye e~ n1ro u.anyado v~zet01 a 
legkészségesebben vállalkoztak a vándor~yülé~ n:mdennap1, arr:.ugy i . t.~rh~s 
elfoglaltságukat nagyon is m e?zavaró „ t~sztsegeue, s, nag:y, ~melt eguk. ~s 
helyi ismereteik segélyével a vandorgyules r endeze e>el Jaro gondokat JO
formán leemelték vállainkról. 

A két vándorgyűlés között lefolyt #eseményekről azt >an szerenc ém 
jelenteni, hogy központi választmányunk .ha~ ~lést ~ar~ott, me:yek~n. n.~gyob~
részt a mult gyűlés munkálatainak a kiadasaval es Jel nl g1 gyule unk elo-
készitésével foglalkoztunk. , . . . , 

Pironkodva kellene bej elenten em, hogy az 1910. en m1skolcz1 rnn
dorgyűlés <(Munkálatai» csak 1911 év őszén kerülhettek ki a sajtó alól, 
de - nem annyira m entségünkre, mint inkább igazolá unkra - azon 
körülményt vagyok bátor felemliteni, hogy hét éven kere ztül buzgón mun
kálkodó titkártársam, Biró Lajos Budapestről vidékre költözvén, ti zt égéről 
leköszönni volt kénytelen. Csiki Ernő ujonnan megvála ztott titkártár am 
pedig az előkészítés és a lefolyt nagygyűlés e eményeit közvetlen közelből 
nem ismervén, a szerkesztés összes teendőit egymaga el nem ~·égezbette, 
én pedig hivatalos kötelességeimből folyó kényszerítő körülmények folytán 
a szerkesztés és kiadás munkálataival hónapokon keresztül nem foglal
kozhattam. 

·A mult eseményein~k eme rövid vázolása után titkári szerepem leg
szomornbb részére kell áttérn·em. 

A miskolczi vándorgyűlés óta lefolyt két rövid e ztendő nem volt 
hozzánk irgalmas, mert választmányunk ö~ régi, kipróbált hű ége tagját 
kellett a temetőbe kísérnünk. 

Az enyészet utjan ~lsőnek Mende Lajos d1·., Baranya vármegyé
n~k .. volt, érdemes tiszti-főorvosa indult el. Vándorgyűlé ünk jelenlegi tagj~i 
kozul mar csak kevesen ismerik, m ert testi törődött éae miatt utolsó gyu
lé.seii;iken nem vett részt. A régi időben sem .ritka, na°gyműveltségü orrnsi 
~~rd~?oz ta~·tozott s 73 éves korában a l elkiism eretesen végzett hivatás 
J oleso tudataval s az emberek közbecsüléséből környezve tért örök nyu
galomra. 

A Bfi:ron Jónás d1·. sírjánál n em ád m egnyuavást a <<magas élet
kon -na~ ;1gasztalásként való szokásos felemlegetése. S6 éves volt ugyan, 
~e annyi eletkedvv~l, tel? ~s oly :fiatalos . lélekéberséggel, hogy szinte a diá~
ev~k. gondtalan. P~Jzansagaval élt, mozgott közöttünk. Az orvosi bivatas 
c~1i;t1kus, de n:i~n~1g .. szelle~e~ kigunyol ása nála csak álarcz volt, mert hiva· 
ta~~t ~ ~z~e~ Jar.o ~otelessege1t nagy buzgón. és lelkiismeretesen teljesítette 
s JO~ziv~seg~'.el mmdi~ ráczá~olt, _többnyire saját élményeiként előadot~ s 
ma ~s kozszaJon f~rgo anyagias izü . élczeire. A kik közelebbről ismertek, 
~udtak. ról~, h.ogy ~ó készültségű és a korral is haladni tudó, betegeinek 
~rd~keit mmdig sz1vén viselő jó orvos volt a ki meggyőződését sem magán-
eleteben sem hivatása k .. b h ' " · · · tt h · ' . , oz. en n em a asznoss11 g elvei szermt módositga a, 

kia~em - sokszo~· saJat karára - ugyan de mindig őszintén és férfiasan 
merte mondam. ' 
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. Bcwbás József d1··. Magas életkora daczára, majdnem élete végeig 
lankadatlan buzgalommal tett eleget állásával és hivatásával járó kötelezett
ségeinek. Egy félszázadon át vezette a Szent Rókus- kórház egyik belgyó
gyászati osztályát s két telj es orvosi generatio úgy emlékszik rá, mint a 
pontos kötelességtudó, minden fontoskodástól ment, a fiatalok irá.nt mindig 
elnéző vezető-orvosra és oktatóra. Élte utolsó éveiben reászakadt megren
ditő csapások az ő edzett lelkét is megtörték s 86 éves korában megváltó
ként várta a halált. 

Molná1· Nándor d1•. okleveles gyógyszerész szintén rgy hossz~ 
életet - 70 évet - töltött el becsületes, kötelességtudó munkálkodásban. 
Mint gyógyszertártulajdonos nem elégedett meg a gyógyszertárvezetéssel 
járó sok fáradságot és körültekintést igénylő tevékenységgel; de tudomá
nyos kérdésekkel is foglalkozott s hátrahagyott munkáinak egész sorozata 
tanuskodik tudásáról és tudományos készültségéről. Az Országos Gyógy
szerész-Egyesület titkári állását kartársai osztatlan megelégedésére töltötte 
be s az idősebb és :fiatalabb gyógyszerésznemzedék egyforma tisztelettel 
tekintett közbecsülésnek örvendő, nagyműveltséggel biró a fővárosi társa
dalmi életében is vezérszerepet vivő alakjara. 

Sieg1neth Ká1•olyt mindnyájan ismertük, szerettük és tiszteltük. 
Chyzer Kornélon kívül alig volt hozzá hasonló lelkes hive a vándorgyűlé
seknek. Valósággal rajongója volt a Magyar Földnek, különösen a Kárpá
toknak. Pedig nem is itt szület.ett. Apja kereskedő volt Znaimban, iskoláit 
Bécsben, Zürichben és Münchenben végezte, mely utóbbi helyen a mű
egyetem egyik ta_nszékének betöltésénél a legkomolyabb jelöltként vették 
számitásb~. 

Ez időtájt, 1869-ben került Magyarországba s többé jóformán át 
sem lépttl az ország határait. Tettel, szóval, írásban és képben mindig 
a Magyar Föld - a. Kárpátok dicsöitésén dolgozott s nagyrészben az ő 
fáradhatatlan tevékenységének köszönhetjük, hogy a Magas Tátra és észak
keleti b ~rlangviclékeink idegen látogatóinak száma jóformán meghaladja a 
hazai látogatók számát. Hetven éves korában váratlanul akkor ragadta el 
a halál, mikor új tervekkel tele, éppen azért költözött el a fővárosból 
Munkácsra, hogy közelebb érje az északkeleti Kárpátoknak általa oly sok
szor megcsodált szépségeit. 

Ennyit a multról ! A jelenről még nincs sok mondanivalóm. Hisz.en 
e perczben csak az a jóleső érzés foglalja el lelkünket'.. ~ogy ~gy ven~ef?
szerető, művelt, magyar város falai közt vagyunk s elnoknnk Onagymelto
sága bölcs vezetése alatt, régi hagyományainkhoz méltó buzgalommal szol
gálhatjuk azt a kettős czélt, mely alapítóink szeme előtt lebegett: először, 
hogy megismerjük és megszerezzük az ország külö.nböz.ő, vidék~it, ~~~od
szor, hogy a tudomány és a hasznos ismeretek terJesztesevel elosegitsuk a . 
hazai közművelődést. 

Ezuttal sem jöttünk üres kézzel. Ama számos szakelőadáson és nép
szerü tudományos előadáson kivül, melyekkel a város és vármegye közön
ségének tapasztalt jóindulatát és szives vendéglátását n;ieghálálni . óh~jtjuk, 
Beöthy László kereskedelemügyi miniszter urnak azon altalunk el~gge ne~ 
méltányolható elhatározása és intézkedése folytán, hogy a Tarsadalrr.u 
Múzeum tanulságokban bővelkedő, értékes gyüjtemé.nyeit áten~edte, azt .1s 
elérhettük, hogy vándorgyűlésünkkel kapcsolatosan itt, y ~sz:premben ny1~t 
meg az első népegészségügyi kiállítás s ezzel vándorgyulesemk kulturahs 
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eseményekben oly gazdag. t~r~É nete eg.! __ i-->rtekes s eredm ényeiben ezuttal 
még fel sem becsülhető Ú.J fej ezettel bovult :. „ , . , 

Mi minden igyekezetünkkel azon ~e~zunk, eloa~~as~1m.k~, bemuta~a
sainkkal s különösen a kiállitás r enclezese,-el arra torn~szui:ik, hogy ~m
denkit rávezessünk az egészséges helyes élet követ.elm.enyell'e s .az egesz
séget minden lépten-nyomon veszélyeztető ~órbobs bef.olt;:a

1
sbok o~os es ~U.dai?ts 

elkerülésére - s ha czélunkat csak a leglnse mer e { .en is meg 'O~.e ~. -
hettük _ azzal a j óleső megnyugYással yándorol.unk to.vabb? hol!y ~~ onok 
.áldozatkészsége és vendégszeretet nem yeszett karban es m1 nem Jartunk 
itt hiába. 

4. 

A RÁDIOAKTIVITÁS. 

( rICovács J ózsef- előac1ás . •) 

Dr. LENGYEL BÉLA-tó!. 

A t ermészettudományok, a melyeknek keretébe beletartoznak az orvos
tudumányok is, a mnlt században olyan rohamos fejlődésnek indultak, mint 
azelőtt soha. Nagyobbnál nagyobb j elentőségű fölfedezések követték egymást, 
melyek az emberiség jóllétét nemcsak nagy mértékben előmozdították, a 
művelt nemzeteket gazdaggá és hatalmassá tették, hane:qi. a közfolfogást, a 
társadalmat gyökeresen átalakitották. Az exakt természettudományok fejlő· 
désével karöltve haladt , a mint másként nem is lehetett, a tudomány Yiv
mányainak gyakorlati értékesítése. Hiszen a tudomány és gyakorlat szoro
san össze vannak forrva egymással: egyik a másiktól kap ösz tönzé t a 
további fejlődésre és haladásra. Messze vezetne, ha e tételt történeti ada
tokkal akarnám igazolni; ha felsorolnám a gőzgép, t elegrafia, telefon, ele~
tromos mótorok és sok száz más fölfedezésn ek és találmánynak történetet. 
Orvostudományi szempontból mégis kiemelendőnek tartom az organikus 
chemia fejlőd~sét, melynek kapcsán gyógyszerkincsünk nem remélt módon 
gyarapodott. Es ha már az orvostudományi szempontot szóba hoztam, akkor 
nem mellőzhetem a bakteriológia m egemlítését sem. Ez az aránylag még 
fiatal természettudományi ág, köztudomásu, mily fontos az orvostudomá
nyok fejlődésére. 

Semmelweis, a budapesti egyetemen a szülészet tanára, a gyermek
ágyi láz tüzetes tanulmányozása nlapján volt az első a ki e megbetegedés 
okát _a meg~~rt.őzésben l~t~a és a fertőz.és megakadáiyozása czéljából ~nti
s~_eptikus e~Ja~·asokat .. pr?~alt. alkalmazm. Eredményeinek és ezekre alapit?tt 
ko:v~tk?ztetes:.mek kozzetetelevel sok keserűséget ezerzett magának. Kortar: 
sa1 allaspontJat nem helyeselték s h eves vi táinak ell enére sem sikerült neki 
nézetét érvényre juttatni. Neki is, mint sok más önzetlen természetbuvár
nak, nem adatott meg, hogy érdemeinek elismerését megérhesse. Az elis
merés jóval halála után következett el s érdemeit a Budapesten felállított 
szép szobor hirdeti az utókornak. 

. Az _antiszepszis nagy j el entősége általános elismerésben részesült, a 
mikor L.istm·_. a „nagyn~vü angol sebész, az antiszepszis alkalmazásával vé~
zett sebeszeh murnletemek ereclményeit közzétette. E közléseket, mondhatni, 
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:az egész világ meglepetéssel és a legnagyobb elismeréssel fogadt.a, a min 
-nem csodálkozhatunk, ha meggondoljuk, hogy az addig halálosnak tekintett 
-sebészi műveletek úgyszólván veszélytelenekké váltak. 

Ko11úcs József budapesti egye~~mi tanár, híres sebészünk, az általá
nos fölfogáslioz nem csatlakozott. 0 azt az álláspontot foglalta el, hogy 
·szükségtelen a sebészi műveletek alkalmával antiszeptikumokat használni, 
ha gondoskodunk a legmesszebbmenő tisztaságról. Most, mikor e sorokat 
Kovács Józ1;cf' emlékének szenteljük, erről annál inkább meg kell emlékez
nünk, mert sebészkortársai ebben különczködést véltek látni. Pedig az utó
kor Kovác ~ álláspontját igazolta. Ma már a sebészetben alig szerepel a 
:karbolsav, vagy ~ szublimát, de annál nagyobb gondot fordítanak a feltét
len tisztaságra. Es ha kérdezzük, hogy Kovács-ot mi képesítette álláspont
j ának elfoglalására, a felelef csak az lehet, hogy éles esze és logikája. Mert 
ő tudományos buvárkodással önállóan kevesett foglalkozott : de abból, a 
mit mások kiderítettek, bámulatos érzékkel és éles logikával ki tudta há
mozni az értékest. 1866-ban, az osztrák-porosz háboru alkalmából Kovács 
József jól használható kis készüléket szerkesztett, mely elektromos csenge· 
tyüj ével jelezte, hogy a iestbe befuródott puskagolyóra az azt kereső sebész 
reá akadt. E készülék akkor nagyon bevált, de ma már a sebész a behatolt 
gulyót Höntgen-sugarakkal keresi föl. A «röntgenezés» ma a betegségek föl
ismerésében, különösen a sebészetben, nagyon fontos segéri.eszközzé vált. 
A Röntgen-sugarak és a vele készíthető fotografi.ák fölfedezését Ko vács 
.József nem érte meg és így e segédeszközt sebészeti gyakorlatában nem 
.alkalmazhatta. 

Röntgen a róla elnevezett sugarakat 1895-ben fedezte föl. E sugarak 
láthatatlanok, de átlátszatlan testeken (a fémek kivetelével) áthatolnak és a 
fotografus-lemezre fénysugarak modjára hatnak. E tulajdonságokon alapszik 
az ú. n. röntgenografi.ák készítése, melyek voltaképen árnyékképek. E su
garakat láthatóvá is lehet t enni, mert vannak vegyületek, melyek e suga
rak hatása alatt foszforeszkálnak. Ilyen a platinacziánbárium, melyet ennél
fogva ha vékony rétegb ·n papirosra fölkenünk, olyan ernyőt kapunk, mely 
a Röntgen-sugarak hatása alatt világit. Tegyük föl, hogy a kilőtt golyó a 
czombizmokban akadt meg, akkor, ha a czombon egyik oldalról Röntgen
sugarakat bocsátunk keresztül, a másik oldalon pedig e sugarakat az emli
t.ett ernyővel felfogjuk, az ernyőn előálló képen megláthatjuk, hogy hol 
-van a golyó. 

Becquerell 1896-ban vizsgálódásai tárgyává tette, hogy vajjon a fosz
foreszkáló testek nem lövelnek-e ki a Röntgen-sugarakhoz hasonló látha
hatatlan sugarakat? Vizsgálatát, melyet az uránvegyületekkel végzett, siker 
koronázta. Kitünt, hogy az uránvegyületek állandóan lövelnek ki láthatat
lan sugarakat, melyek a Röntgen-sugarakhoz hasonlóan a fotografus-lemezre 
hatnak. Ezt a jelenséget rádioaktivilá.s-nak nevezték el. B ecquerell ered
ményei kapcsán a CuNe-házaspár is vizsgálta ezt a jelenséget, és úgy 
találták, hogy a természetben előforduló uránérczek némelyike még erő
·sebben rádioaktiv, mint a tiszta urá.ni"um és uránvegyületek. Ebből azt 
következtették, hogy ezekben az érczekben az urániumnál erősebben 
rádioaktiv alkotórésznek kell lennie és hosszas fáradozás és több tonna 
nyers anyag feldolgozása után sikerült ezt az alkotórészt, a rádiumot (és a 
poloniumot) fölismerni. A rádium kilövelte sugarak fizikai tulajdonságai
nak vizsgálatából csakhamar kitünt, hogy azok háromfélék: a-, {J- és r-sri-
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garak; az a-sugarak pozitív, a ,8-sugarak negatív elektromosak, a r-sugarak 
pedig vagy azonosak, vagy legalább nagyon hasonlók a R öntgen-sugarak
hoz. E sugarak keletkezését úgy magyarázzák, hogy a rádinm bomlá ban 
lévő chemiai elem. Paradoxnak látszik e kijelentés, mert a chemiai eleme
ket el nem bonthatóknak tartjuk; pedig a rádiumot chemiai elemnek tekint
jük, nemcsak azért, mm·t vegyületei ismeretesek, hanem azért is, mert ön
álló, jól j ellemzett színképe van és az elemek természetas rend Z!!rebe bele 
illeszkedik. Azt pedig, hogy a rádiumból kisugárzása közben más testek 
keletkeznek, kisérletileg bebizonyították. E bomlá termékek közül legérde
kesebb a rádiumemanáczió, mert ezzel találkozunk a természetben legtöbb
ször és mert főképen ezt alkalmazzák orvosi czélokra. 

A rádiumemanáczió gáznemű test, mely maga is radioaktív, de chemiai
lag teljesen közömbös, minden chemiai hatásnak ellenáll. Vízben oldható, 
a mi megmagyarázza a természetes vizekben való előfordulá át. Vize oldata 
azonban nem tartható el, mert az emanáczió a közben, hogy láthatlan 
sugarakat lövel ki, elbomlik. A bomlás feltartózhatatlan és 3 1/~ nap alatt 
az emanáczió fele már elbomlik. Ebből magyarázható az a régi tapaszta
lat, hogy bizonyos ásványos vizek előnyösebben hatnak közvetlenül a for
rásnál és kevésbbé jól, ha a kereskedésből szereztettek be. Az emanáczió
nak vizbe,n való oldhatósága megmagyarázza a gasteini források gyógyitó 
ha~ását. ~:vszázados tapaszt~lat, ho~Y. a gasteini forrásoknak hatbatos gyó
g:yit~ ere,Juk van, a I?I a v~z cbem1a1 elemzése alapján lehetetlen magya
razm, m.ert az elemzes ~z~m;it, .r;nelyet többen, és pedig nagynevű chemi
kusok vegeztek, a gastem1 v1z ahg különbözik a jó ivóvíztől. A rádioakti
vitás jelenségének fölfedezése után nemsokára Elster és Geilel axt találták 
ho~y a !öldben lev? .gázok, a talajgázok és vizek, többnyire kis mértékbe~ 
rád1~aktiye,k, de .megi~ nagyo.?b mértékben, mint a szabad levegő . E tény 
mega~lap:tas.a utan k?z~l es~ dol~g v?lt az ásványos vizeket ily irányban 
n:.e~.v1~.sgalm .. A gaste1m . forrasok ily irányu vizsgálatából, melyet többen, 
kozottuk f!urie a~szony is, végeztek, kitűnt, hogy a víz erősen rádioaktiv. 

Haza:z;kb'.11; is v:ann~k , na~yszámmal ásványos vizek és iszapok, me-
13'.'ekne~ gyogy~to hatasa regota ismeretes. Ezeknek rádioaktivitásra való meg
vizsgalasa tehat nemcsak tudományos, hanem hazai érdek is. 

. Az első. hazai ".Íz.' melye~ ~ádioaktivitásra megvizsgáltam, a csízi jódos 
v1z volt. A v~z ch.emia1 alkatanal. !ogva valószinünek látszott, hogy a viz 
nem l~sz rád10aktiv, mert az add1g1 tapasztalatok szerint sósforrások vizét 
v~gy ~pen ne.r;n, vagy csak csekély mértékben találták rádioaktivnek. Vizs
g~l~ta1m. szen~t a csízi viz, ha nem is erősen, de mégis számbavehetően 
racl1oakt1vnek bizonyult. 

. H~zánk eg;yik ~evezetessége Hévíz Keszthely mellett, melynek gyógyító 
ereje koztndomasu es melyet már r égi idő óta felkeresnek a szenvedők. 
A_ ?1egleh~tő s na~y terjede!mü tavat a közepén fakadó meleg forrás táp
lalja. A_ to. fe~eken fe~ete ISzap van és nem annyira a vízben való fürrl és
nek, mmt ;nkabb az i~zap?a ;aló fekvésn ek van jótékony hatása. A Bala
ton tudom'.l'nyos megv1zsgalásara alakult bizottság, illetve annak elnöke 
Ló,czy Lay.~s kezdeI?én~ezésére ~ héví.zi forrást alapos tanulmányozás tár: 
gyava, tettuk s ~ y1zsgalato~ vegr~h'.l'~tás.ával ~r. Weszelszky Gyulát, a 
veze~esem alatt a_llo egJ'."ete~1 cbemia1 mtezet adjunktusát biztam meg. Nem 
?ocsatkozhatom itt e vizsgalatok eredményeinek részletezésébe · erre nincs 
is szükség, mert Weszelszky vizsgálatainak eredményeit a M. Tud. Akadé-
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mia kiadványaiban tette közzé. Azt azonban ki kell emeinem, .hogy a Hévíz 
iszapja váratlanul erős1m rádio~ktivnak bizonyult és e tekintetben felülmul 
sok hiressé vált külföldi terméket. Kár, hogy e fürdőhely a fennálló viszo
nyok között nem fejlődhetik jobban. 

A pöstyéni melegforrások iszapja a Bécsben végzett vizsgálatok szerint 
szintén rádioaktivnak bizonyult. · 

Budapest székesfőváros tanácsa felszólított a főváros tulajdonában 
lévő ásványos vizek rád.oakt.ivitásának megvizsgálására. E felszólítás kap
csán elhatároztam, hogy a vizsgálatot valamennyi, Budapest környékén lévő 
forrásra kiterjesztem. Megvizsgáltuk a Sárosfürdő, Rudasfürdő, Ráczfürdő, 
Királyfürdő, Császárfürdő, Rómaifürdő, Tatatóváros, Esztergom forrásvizeit ; 
a Duna balpartján a margitszigeti és a városligeti artézi forrás vizét. Az 
észleléseket megbizásomból dr. Weszelszky C.yu la és dr. Frohner Román 
végezték. A vizsgálat eredménye nagyon érdekes. Kitűnik belőle, hogy a 
Gellérthegy tövéből fakadó melegforrrások feltűnően rádioaktivek, legerő
sebben a Rudasfürdő egyik forrása. Innentől északnyugat felé haladva, a for
rások rádioaktivitása fokozatosan csökken, míg Esztergomnál egészen meg
szűnik. Ebből azt kell következtetni, hogy a Gellérthegy alatt, bizonyára 
fölötte nagy mélységben, a forrásvizek rádiumtartalmu kőzetekkel, vagy 
épen rádiumtartalmu érczekkel érintkeznek s onnan hozzák magukkal a 
rádiumemanácziót. 

De térjünk vissza magára az emanáczióra. A rádiumemanáczió vizes 
oldatából levegőárammal kihajtható. Ha az oldaton levegőáramot hajtunk 
keresztül, a levegő a feloldott emanácziót magával ragadja. E tulajdonsá
gon alapszik az inhalatoriumok berendezése, melyek az orvosi gyakorlat
ban egyre nagyobb tért hódítanak. 

A rádiumema.náczió, miként említettem, körülbelül 31/2 nap alatt fele
részben, elég hosszu idő alatt pedig telj esen elbomlik. Bomlástermékei a 
rádium A (RaA), a rádium B (RaB), a rádium C (RaC), a rádium D (RaD), 
a rádium E (RaE), a rádium F (RaF) és hélium. E termékek egymástól a 
kilövelt sugarakat tekintve lényegesen különböznek; chemiai különbségeket 
nehéz vagy épen lehetetlen közöttük megállapítani, mert rendkívül csekély 
mennyiségben keletkeznek. Erről fogalmat szolgáltat az a kísérleti ered
mény, hogy egy gramm rádium naponként o·G, tehát egy év alatt körül
belül 216 köbmilliméter, azaz 0·216 köbcentiméter emanácziót ad. De ki
n ek van egy gramm rádium a birtokában? Hiszen ez az elem maga is oly 
csekély mennyiségben fordul elő, hogy még ma is csak milligrammjai kapha
tók a kereskedésben (milligrammját 400 koronáért árusítják). Sokkal kevesebb 
t ehát a vizsgálati anyag, semhogy chemiai vizsgálatokat lehetne vele végezni. 
Mégis némelyiknek chemiai sajátságai közül ismerünk egyeseket, például a 
rádiumról tudjuk, hogy a chemiai sajátságaira nézve a legnag,yobb mérték
ben hasonló a báriumhoz, a polónium (RaF) a bizmuthoz. Es itt néhány 
szóval reá kell térnem Rutherford leszármazási elméletére. 

Ramsay, angol chemikus, állapította meg legelőször azt a tényt, hogy 
a rádiumemanáczióból lassanként hélium keletkezik, miközben a fent már 
jelzett bomlástermékek állanak elő, mint azt később különböző buvárok 
különösen Rut herford, megállapították. E tények alapján Rutherford e 
különféle termékek keletkezésének okát abban találja, hogy egy-egy termék
ből hélium-atómok szabadulnak fel s akkor a következő termék keletkezik. 
Ezt a felfogást igazolni látszik az, hogy a keletkező termékeknek atómsulya 
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(t. i. ha az egyáltalán meghatározható) mindig kisebb, mint elődjéé volt és 
pedig a hélium atómsulyárnik egészs~ám11 sokszorosával. 
- Ennek az elméletnek alapján- a rádioaktiv testek származása a követ-
kező volna: Uránium -+, Uránium x -+, Jonium -+, Rádium -+, Rádium
emanáczió - ;i.-, Rádium A -+, Rádium B -+, Rádium C -+, Rádium D -+, 
Rádium E -+, Rádium F -+? Ezen átalakulások végső termékéül az ólmot 
tekintik, egyrészt, mert atómsulya közel megegyezik a rádiuméval, ha abból 
a hélium ötszörös atómsulyát levonjuk, másrészt, mert minden rádiumtar
talmu ásványban van ólom, és p.edig annál több, mennél nagyobb az ásvány 
geológiai kora. 

A rádium fölfedezése után nemsokára fölismerték, hogy a thorium is, 
hasonlóan mint az uránium, rádioaktiv elem. Ebből az elemből annak 
folytonos bomlása következtében szintén -számos, többnyire rá'.Jiioaktiv tes
tek keletkeznek, melyeknek részletesebb tárgyalásába azonb~n most nem 
bocsátkozhatom. · . 

A fentjelzett rádiumtermékek (és thqriumtermékek is) egymástól sugár
zásuk alapján különböztethetők meg. A bomlási félidő, azaz azon idő, a. 
mely alatt valamely rádioaktiv test fele elbomlott, a t estekre különböző de 
ugyanazon testre mindig egyenlő . Önként érthető, hogy az előrehaladó b~m
láss~I a sugárzás el'Ős8ége fokozatosan .· csökken s így ha a csökkenést meg
mérjük, ebből a bomlási félidőre, tehát a rádioaktiv test minőségére lehet 
következtetni. A sugárzás inte.nzit.ás:;í,nak ·mérése azon -alapszik, hogy a u
garak hatása alatt a levegő elelüromosságot vezetővé válik. A levegő vezető- . 
képessége annál nagyobb, mennél erősebb a sugárzás. A rádioakt1v testek 
sugárzásának erősségét teh_át' úgy mérhetjük meg, hogy a levegőt a sugár
zás hatásának tévén ki, megmérjük a levegő vezetőképességét. E czélra 
különféle szerkezetű elektrométerek szolgálnak. 

Vég~l vessünk egy pillantást a rádioaktivitásra az orvosi gyakorlat 
szempontJából. Van-é hatása a rádioaktiv testeknek a szervezetre és 
ha van, ;n~ ha~, .~aga_ a rádioaktiv test-e, vagy pedig a sugárzása? 'Azt, 
hogy 8'. rad10aktivitasnak van a szervezet.re hatása, kétségbe vonni nem le
~~t, hisz~n napról-~a,pra terjed ~ ha.sználata úgy külsőleg, mint belsőlt>g. 
'Ieny az is, hogy mar nagyon szep sikereket értek el miként arról a töb
bek között pl. Wickhco.n és Deyrais könyve (Radiuu{ther.apie. Autorisierte 
deutsche Ausgabe. :Berlm, 1910.) tanuskodik. 

Magának a rádioaktiv testnek nem lehet élettani hatása mert ezek 
oly végt~len csekély mennyiségben, mint a hogy a természetb~n előfordul
nak, el~epzelhetetl~:m, ~O?Y .hassanak. Miként már említettem, 1 gr. rádium 
naponkent 216 kobmilhmeter, azaz 0·216 köbcentiméter emanácziót szol
g:U~at. A_z . en;ianá~~ió 3'.tó;msulya közelitőleg . 222. Ez alapon számitva, a 
i~d~um orankent 110 milligramm emanácziót termel. Ha tehát valaki a 
i:adrnmtól termelt összes emanácziót 24 órán át veszteség nélkül belehelné 
es. a. belehelt emanáczió a szervezetében maradna, akkor még csupán 2 - R 
mllhgram~. halmozódnék fel a szervezetben. De mivel senkinek sem áll 
i•ende.lkezesere 1 gramm rádium, hanem csak néhány milligramm a fen-
tebb Jelzett 2-R milligramm ema · 'ó k k ·'há · ' · . . . . . . . naczi. na .csa ne ny ezredresze, vagyis a 
grammnak csupa~, nehan}'.' ~mlho~odresze Juthatna a szervezetbe. TekintYe, 
hogy ~z eman~cz10 chem~a~l.ag teljesen közömbös test, lehetetlen föltenni, 
hogy l~Y„ csekely mennyisege a szervezetre bármi módon hatna. Hiszen 
tudvalevo, hogy pl. a cziánhidrogénnek napi' adaoJ·a (k „ d 1 · . . "' ese:i;uman u a·v1z 
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alakjában) O·OO?>~ gr, a strychniné 0·02 gr. stb., ámde ezek cheruiailag ·n,em 
közömbös testek. Ehhez járul még, hogy az emanáczió nem halmozódha• 
tik fel a szervezetben, mert folytonos bomlásban van. Az élettani hatás 
okát tehát nem kereshetjük másban, mint a kisugárzásban. Már Curie-né 
megfigyelte, hogy a rádiumvegyületek hőmérséklete mindig nagyobb, mint 
a környezeté, a mi onnan van, hogy a rádium sugárzása közben meleget 
termel. Az erre vonatkozó mérésekből kitűnt, hogy a rádiumban óriási 
mennyiségű energia van felhalmozódva. Ez az energia ·lassanként sugárzó 
energiává ala}~ul át s e közben a rádiumbol a már fent jelzett termékek . 
keletkeznek. Erthető, hogy ez az energiaváltozás, ha a szervezetben megy: 
végbe, ott változásokat okoz, mint a hogy változásokat okoznak a hő, 
elektromos stb. energiák. Arról, hogy mi a hatás lényege, ép oly ~eveset · 
tudunk, mint arról, hogy a különféle mérgek és gyógyszerek miért hatnak 
úgy, a mint hatnak és nem másképen. 

A rádioaktivitás jelenségének fölfedezésével a természetnek új, isme-. 
retlen birodalma tárult elénk. E birodalomban még nagyon sok kutatá,sra 
van szükségünk, ha csak némileg is tájékozódni kívánunk, mert a mai is
mereteink e téren korántsem elegendők arra, hogy ez uj energiafajnak, a_ 
rádioaktivitásnak, szerepét a természetben megisme.rjük. Arról, hogy a jövÖ'-_ 
ben hová fognak frjlődni a rádioaktivitásra vonatkozó ismereteink, ma még 
nehéz volna képet alkotnunk; de az, hogy e fölfedezés is, miként minden 
tudomanyos fölfedezés, az emberiség javára fog válni, kétségtelen. Mikor 
Galvani a hiressé vált békaczomb-kisérletével a galvanizmust (elektromos 
áram) fölfedezte, ki hitte volna, hogy alig egy század multán az elektromos 
erő közhasználatuvá válik. Úgy lehet, sőt valószinü, hogy a rádioaktivitá~ 
tanánek fejlődésével ennek a jelenleg még alig ismert erőnek gyak0r!a1l 
alkalmazására is olyan sokféle tér nyilik, melyeket mai tudásunk alapján 
még nem sejthetünk. 

5. 

AZ ORVOS ÁLTALÁNOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
MŰVELTSÉGE. 

UDRÁ...'<SZKY LÁSZLÓ dr„ egy etemi tanártól. 

(.!/. Magyar Orvosolc és Természetvizsgálók .X.X.XVI vándorgyűlésén 
tart1Jtt Chyzer Kornél-előadás.) 

•L'humanité marche, non de l'in
connu vers le connu, mais de l'erreur 
vers la vérité.» H. Roger. 1 

Vándorgyüléseinknek a természettudományokkal foglalkozó tagjai ez 
intézmény alapitásától fogva lankadatlanul oda törekedtek.: h?gy a t~~·
mésztJttudományok rohamos fejlődését szemmel tartva, errol reszben. ~aJat 
munkálataik ismertetése kapcsán, ré8zben egybefoglaló előa~ás?~ alakJaban 
beszámoljanak, az érdeklődést a tudományoknak e csoportJa nant felkelt· 

1 Cours d' ouvertm·e Fac l\Iécl. novembre 1904. Láscl : F. Cathelin, Qu' est-e e 
qu'un savant en chirurgi e'? La. Re vue ' clu l\fois XI. köt. 556. 1. 191 J. 
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sék, ébrentartsák és minél szélesebb k.örben t erj eszszék. Hogy mennyire 
sikerült nálunk is a természettudomanyok szer etetét meggyökereztetni, 
hogy mennyire rögzült meg hazánkban is a köztudatban, hogy a terrné
szettudományi kutatás vivmányainak megismerése, azoknak a gyakorlatban 
való alkalmazása, a mai életnek elsőrendű követelménye, erről ok irány
ban érdekes és tanulságos felvilágo.:3itást n yerünk, ha eddig megtartott ván
dorgyüléseinknek elnöki megnyitóiban lapozgatunk, beszédekben, a melyek 
közéletünknek igen külömböző terein eredményesen és áldá thozóan műkiidö, 
de a természettudományokat közvetlenül n em művelő hazai kiváló ágainknak 
ajkairól hangzottak el. 

Mindennapi életünkhöz szükséges czikkeink és e zközeink, to>ábbá 
kényelmi és fényűzési tárgyaink eg6sz sorozatának, technikai, egé z égügyi 
készülékeinknek és berendezéseinknek czélszerü haszn á lá a és alkalmazá a, 
az egészségügyi intézkedéseknek és azok szükségességén ek megértése feltét
lenül megkívánja, hogy a természetet, a természet tárgyait i merjük, hogy 
.a természet törvényeiről fogalmunk legyen és hogy bizonyo mértékig a 
természettudományi gondolkozást is elsajátítani tudjuk. A termé zettudo
mányokkal való foglalkozás sokféle irányban ér vényesíti előnyö hatá át. 
~ülö~ösen fontos a n.evelő. hatás_a abban az értelemben, hogy az embert 
:a~talaba_n a ~e~figyelesre, es pedig első sorban környezetének megfigyelé
~er~ ~iaJ lamosltJa,. a tervszer~, rendszeres és szabatos munkához zoktatja. 
{)~allo g?:i:dolko~asra serkenti és az elő1t életek és spekulácziók béklyóiból 
~1?zabaditJa. Mmdez addig szinte nem is ismert tudá:rvágyat faka zt, a7. 
1teletet szaba~dá teszi é~ függetleníti, az elfogultságot e ökkenti. 

„ A termesze~tudomanyokkal való foglalkozásnak ez a nevelő hatá a 
elso sorban t~rn:es.zetesen az?kon. érvényesül, a kik a t ermé zettndományok
na~ v:alamely1k agat, vagy fe.Jezetet behatóbban művelik. A termé zettudo
man1I ~ondolko~ás «a komoly, tudományos búvárra n ézve, a ki n em abból 
~ c~elbol d~lg?z1k,. hogy a. világb_an felt~nést keltsen, hanem az igazságot 
rnk~bb sze~_et1, ~mt. a. p1llanatJg tarto hírességnek múló fényét, a leg· 
felso?brendu ei:kolcs1 es ~rtelmi értékű nevelő eszköz . (J. TyndalJ1)l) ; aa 
termeszettudomanyok a veluk foglalkozókat egyben b ld ·t· 'k · t 

l 'l"d' t'• . o og1~a IS, mer a 
szei;i e o es u an val~ v~gyak.oz~st elégítik ki (P. J anet~) l). Ennek a ked vezö 
hatasnak azonban tobbe-kevesbe az is részese've' va'lik ki tel h t' 'l t't ti· , a nem zen -e I e e e e Jesen a természettudományok művelésén k k' · · termész tt d · . . . t e , a i csupan annyi 

. ~ u om~.nyI i~mere re ~ehet szert, vagy kíván szert t enni, a mennyit 
az alt~lan?s muvelts~g ma mmdenkitől joggal megkövet el. A természet
t~_domanyI gondol~o~asnak nevelő hatása ilyenkor sem marad el nem külö-

vnotsetnt bt;bblan taz iranyba~, hogy a világfelfogást megváltoztat1-'a a J· övőbe 
ee izama azemben m" l"d' k t 'b · ' 

sodásába vetett' hitet fokozza. uve o esne ova b1 haladásába és megizmo-

„ A m.~. é1ő művelt emberhez semmiképen sem méltó ho ne le en 
kelloen ta,Jekozva az őt folytonosan körülvev " · „ '„, gy gy · 
és jelenségekről, a melyek életét k . . ,0 t~nyezo~~O•, folyamato~rol 
zésének alapfeltételei A körn orman~ozz~~. es uralják, a melyek lete
kellő öntudata. Feltétlenül m?ez~t~l fke.~ol taj~kozatlan embernek nincs 

g e ovetelnunk, hogy minden művelt 

~ r~agments of science. I. köt. 343. r.· London 1879 asd: G. B. Ughetti: Auf dem Weo-e d . w·· · 
W, Braumüller. 1907. "' 01 i ssen schaft. XV. 1. Wien- L eipzig. 
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ember megszerezhesse magának a természettudományi ismereteknek bizo
nyos készségét, és hogy ezeket az ismereteit a kor haladásával arányosan 
tovább gyarapitsa. Ha pedig körültekintünk, ad-e erre valóban biztos 
alkalmat az általános műveltség megszerzésének legelterjedtebben megszo
kott és legkönnyebben hozzáférhető módja, csakugyan kevés-e a természet
tudományi ismeretek hiján és ennek következtében a környezetük felől tájé
kozatlanoknak, tehát · mintegy öntudattal nem bíróknak száma az egyébként 
műveltnek mondott emberek sorában, őszintén be kell vallanunk, hogy 
ez nincs így, és hogy a közmúvelődés vezetőinek ezen a téren még igen 
sok tennivalója akad. 

Ennek az elmaradottságnak, annak a körülménynek, hogy a természet
tudományok az általános művelődés keretében még ma sem foglalták 
el teljes mértékben azt a helyet, a mely azokat hatalmas fejlődésük és 
a ma élő embernek sokféle ténykedésébe vágó jelentőségük alapján joggal 
megilletné, több oka . van. Ezeknek az okoknak egyike kétségtelenül az, 
hogy a természettudományok aránylag oly későn indultak - igaz, hogy nem 
várt módon és mértékben - fejlődésnek, és hogy ennek következtében a 
természettudományi tárgyak aránylag oly későn kezdték a tanitás anyagába 
való felvételüket követelni, hogy a közvéleménybeµ az általános mű".eltség 
lényegéről odáig már bizonyos, eléggé szigoruan körülhatárolt, majdnem 
dogmaszeri.i. nézet, · felfogás alakulhatott ki és rögzülhetett meg. Az általáno~ 
műveltség . megszerzését biztosi tó intézmények, elsősorban tehát a ma1 
középiskolák szervezetének ehhez a kialakult és a közvéleményben meg
rögzült nézethez és meggyőződéshez kellett simulnia. Eze.knek a tanintéze
teknek tanítási tervében nehezen lehetett és lehet a természettudományi 
tárgyaknak abban a mértékben helyet szoritani, a miként azt a természet
tudományoknak fejlettsége és az ember élete szempontjából való fontos
sága egyébként joggal megki vánhatná. 

Igen lassan jut a köztudatba, hogy a természettudományi tárgyak az 
elvont tanszakoknak fontos kiegészítő társai, hogy a természettudományok
nak szerves alapon és minél szélesebb keretben, de jól megválogatott és 
czélszerü módon való tanítása, az általános múveltség megalapozásának 
nagy fontosságu része. Aránylag lassan válik elfogadott~ ~z ~ vél~m~_n:y, 
hogy nem csupán az orvosi, a természetbuvári vagy techrnka1 palyara keszulo
nek van szüksége a természettudományi tárgy_aknak jól_ veze~ett. és. helyes~n 
irányított tanulására, hanem hogy mindenkmek, a k1 a kozpalyanak ?ar~ 
mely ágábaI;I. és terén előrejutni és érvényesülni kiván, k?ll, hogy ~le?g~ 
tiszta fogalma legyen a termé_szet tárgya.~~-ó.l és ~ termeszetbei;i tort~no 
folyamatokról, mert hiszen ez ISmeretek hijjan az eletet sem tudja kelloen 
megfigyelni és megérteni. . . . , .. . 

A természettudományi tárgyaknak lassu terfoglalasabol kovetkez1k, hogy 
e tárgyaknak az általános műveltséget közvetitő tanintézetek ta~tervében 
való szerepeltetése távolról sem egységes. Lépten-nyomon merulnek fel 
ujabb javaslatok és reformtervek, a melyeknek nagy része a:zo~ban ter;
nek is marad. Alig találhatunk pl. ma már szakem?ert, a ~I kete~k.ednek 
abban, hogy a természettudományi tárgya.knak o~t~tasa teren ~ kiserle~~s 
tanítás alkalmazása iaen fontos, mert bármely k1serlet, - akarmennyI~e 
egyszerű legyen is 

0

az, - minden elméleti tanitásná_l hatha~ósabba_~ __ es 
jobban támogatja a megfontolt, nyugodt cselekvést, m1.vel. logikus, kor~l
tekintő és biráló megfigyelésre tanit. Mégis még ma IS igen sok nehez-
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ségbe ütközik. hogy az általános müveltséget adó tanintézetek, tehát a 
középiskolák, a természettudományi tárgyaknak gyakorlati tanítását tanter
vükbe a megkívánt mértékben fölvehessék, és hogy ahhoz a megkívánt 
módon berendezkedhessenek. . 

A természettudományi tárgyaknak az általáno müvelt éget közvetítő 
tanintézetek tantervében sok tekintetben mostoha helyzetéből fol ik. hogy 
e tárgyaknak helyzete a főiskolai, vagyis a szakképzett ég t adó tanitá:ban 
is merőben más, mint az iskolák tantervében általában már régebben 
helyet nyert tárgyaké. Ennek a körülménynek az orvo ok lümüvelé ére való 
hatása általában érezhető. Ezt a tényt annyival is inkább figyelemre mél
tatnunk és mérlegelnünk kell, ·mert az Ori'Ostudomány tulajdonképen a ter
mészettudományoknak egyik ága. «A physika, a chemia, a term · zetrajz é 
az orvostudomány tulajdonképen nem egyéb, mint a termé z t különböző 
szempontból vizsgálva•> (Draperuaull '). 

Az orvosi tudományok fejlődésének története taIJ.usitja, hogy az ono
sok kimüvelése az illető kornak és az illető nemzetnek müv lt. égi álla
potáv~l általában :r;nindig lépést igyekezett .tartani, őt néha még zinte 
meg is előzte azt. Erdekes és megsziYlelendő pl., hogy a régi római orrn
sok sorában is volt már, a ki hangoztatta, hogy az orvo~ok kimű\"0lé e 
~erén a nyers gyakorlati tapasztalás szerzése nem lég ége . é · hogy a 
~ó orv~snak az ember testét és különböző terméezettudományi dolgokat is 
rnmerrne kell. 2 Tehát már oly időben, a midőn az u. n. termé zet1.udo
mányok . még igen kez~letleges állapotban voltak, akadt orvo , a ki ennek 
~ ~udomanycsoportnak Jelentőségét az orvostudomány szempontjából helyesen 
itelte meg. 
".. . A.z .a haszon, a mit az orvostudomány a termé~ zettudományoknak 

többi ag~val. való kapcsolatból merit, különö en a XIX. zázad, illetőleg 
ennek. mas?d1k fele. óta, vagyis azóta igen szembeszökő, a mióta nemcsak 
a :p~ys.1ka e~ chem1a, hanem a mikrobiológia stb. is zinte hírt len óriá i 
feJlo?e~nek mdult. Az orvosi tudományoknak ettől az időtől számitott fel
le~d~lese óta le?et. kül~;iösen. tapasztalni, mennyire előnyös az általános 
~erm.eszettuclomany1 muveltsegnek hatása az 01T0Sra. Azóta tapa ztaljuk 
igaza~, hogy az. o~·vos a megfigyelése körébe jutó tüneményeket a kellő 
termeszettudoma.~yi előképz~.ttség ?iján. csak 

0

nehezen tudja teljesen, de 
e~yuttal a l,eheto legi:gyszer~b.ben rn leuni, hogy nem tudja megérteni az 
orvostudomanynak szamos agaban pL az élettanban és a kórtanban stb. 
:~~almaz?tt magyarázatolma~ hel:Y.e~en „ ~eg~lapozott voltát, és hogy nem 

k m~ganak az. orvostudomany kulonbozo feJezeteiben szereplő felteYések
ne d: tete~eknek es elméltit~knek kapcsolatáról helyes képet alkotni nem 
~e;.? a~ert, ~ert nem tudja megérteni, hogy az általános természeti' elvek 
es orveny~ssegek a sz.~r~e.z~.tekre is egyaránt érvényesek. Az orvostudomá
nyok. emlttett fellendulesetol számítva tapasztali'uk m · . d tt 
a szigoruan tudo · , ennyne gyarapo o 

. k „ . m~nyosan gondolkozó orvosok száma, mennyire te1jedt 
az o~voso koi:eben is a lehetőségnek és a valószinüséanek hel 'es m értéke 
a veletlenek es a természeti törvényekből eredő oks~erü köv~tkezmények 
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megkülömböztetesének tehetsége éTs ezzel szemben menynyire apadt a; babo
nára, mysticismusra es a spi ritismusra hajlók száma. Mindez nem csupán 
az onostuclomány továbbfejlődésének volt fontos rugója, nem csupán az 
orYosok kezére bízott betegeknek vált hasznára, nem csupán a kuruzslók 
tevékenységét apasztotta meg és korlátoz'Ga, de egyszermind a laikusoknak 
orvostudományi nézeteit is helyesebb mederbe terelte és a tévedések útjai
nak elkerülésére addig nem ismert módokat nyitott. 

Chyzu Komél, a kinek emlekezetét központi választmányunkn!1k meg
tisztelő megbízásából ma itt kegyeletesen föleleveníteni törekszem, orvosi 
tanulmányait oly időben kezdte meg" a midőn az orvostudománynak a 
természettudományok hatalmas fejlődésével kapcsolatosan megindult fel
lendülése már észreveht1tővé kezdett Yálni. Ö közvetlen tanuja és szemlé
lőj e Yolt az orvostudomány ujabbkori előretörésében támadt annak a sok
féle meglepő fordulatnak és új iránynak. a melynek alapján történik ma 
és fog a jövőben még jó ideig törtenni a toYábbhaladás és a tovább
fejlesztés. Egyébként is lelkes, minden jóért es szépéd könnyen hevülő 
természet léYén, érthető, - hogy mindaz a · ~áltozás és módosulás, a mi a 
természettudomány tételeiben. elméleteiben, munkahypothesiseiben, módsze
reiben, továbbá a vizsgálódásnak és a buvárko~ásnak technikája terén 
szinte mesébe illő gyorsasággal fejlődött, - az ő egész lényére és · gondol
kozására élénken hatott. Nyilván ez a köríilmény is lényegesen hozzájárult 
ahhoz, hogy Chyzer Kornél már orvosi tanulmányai idején természetrajzi, 
különösen pedig állattani kérdések iránt behátóbban kezdett érdeklődni. 
Noha nem is teljesült az a vágya és óhajtása, hogy munkaerejét önállóbb 
hatáskörrel állandóan és véglegesen az állattan művelésének szentelhesse, 
élte fogytáig nem csupán érdeklődött e tudományág iránt, hanem azt 
kutatásainak becses eredményeivel, ezekből és másféle tanulmányokból 
merített, eredeti, józan és érdekes conceptióju felfogásával több il'ányban 
úttörően gyarapította és fejlesztette is. 
„ Ö benne élete fogytáig egyesülve maradt az orvos és a természetbuvár. 
0 orvosi, sokszor igen terhes és nagy felelősséggel kapcsolatos foglalkozása 
es hiYataloskodása rendén is többnyire tudott magának időt szakítani, hugy 
a napjából néhány órát, vagy ha i::rre ennyi b~rmilyen o~bó~ már ~e1? 
telt, legalább is néhány perczet kedvencz ter.r;ies7;ett~domanyi kuta~~sa1-
nak és megfigyeléseinek szentelhessen. Bárhol Jart es barhol utazott, furge: 
fürkésző pillantásárnl hamarosan tudott valamilyen éí'.de~esebb ~~rmészeti 
tárayat meglátni, szinttl semmi sem kerülte el figyelmet es a lelknsmeretes 
gyŰjtőnek pedanteriájával kebelezte be a zsákmányt gyűjteményébe. . 

Ez a szenvedélye, a természeti. tárgyak és a természettudomanyok 
iránt való érdeklődése, a természettudományi kérd.ésekben való jártassága, 
nagy nyelvtehetségével, nyelvismeretév~l és t?ki~.t~lyes általáno3 műve~:s~
gével kal'öltve, i;ányomta bélyegét egesz palyaJara. Mmdaz a ~evelo es 
nemesítő hatás a mit a termeszet tárgyaival, a természettudomanyokkal 
való foalalkozá~ és a természettudonianyi gondolkozásnak elsajátítása nyuj· 
tani tud, az ő eaész lényén és valamennyi ténykeclésén visszatükröződött. 
Még akkor is, a 

0
mikor már kin.os bet:igségtől gyötörve, és a sorsnak súly?s 

csapásaitól elérve, öreg embernek érezhette volna ·i:ia~át, utolsó lehelletei.g 
le nem fogyott belőle a tökéletesedes, a továb?ta~~las ~s a t~pasztalatszer~es 
után való vágyakozás. Egyben azonban kedelyv1laga is bamulatosan. fnss 
és derült tudott maradni. Jó szívéről is sokat beszélhetnek azok, a kiknek 

1 
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módjuk volt megfigyelni, milyen gyöngéden, és a magát meg nem ismer
tetés érdekében gyakran mennyi furfanggal részesítette ő támogatá ában 
azokat, a kik megítélése szerint a segítséget és az istápolá t megérdemel
ték. Benne csakugyan az eszményi orvos volt megtestesülrn, mert nem 
csupán nagy tudásu, hanem egyuttal jószivü és nemes kedélyű orro volt. 

Chyzer Kornélnak életpályájára az ő jó szíve és derült kedélye nem 
csupán annyiból volt hatással, hogy sok barátot szerzett neki. Lelkivilá
gának ez a szerencsés adománya nagy hasznára volt különösen akkor, a 
mikor előkelő, vezető állásba jutott, a mely reá, mint az ország egész ég
ügyének főnökére óriási felelősséget rótt, a mely állás fárad ágos terheinek 
viselése közben természetszerűen sok munkatársnak odaadó é gyüttérző 
segítségére és tevékenységére volt utalva. Ezeknek ragaszkodá át 's szere
tet~t ő mindig könnyen tudta megnyerni és meg is tartani. 

Epen e felelőséggel teljes, kezdeményező tehetséget és a gyor , hatá
rozott intézkedés tudását igénylő hivatalos működésének történetét tanul
~ányozva tapaszt~ljuk, mennyire előnyös volt reá az a körülmény, hogy 
o - a conservatis~usnak esküdt ellensége - minden lépé n k, a mi a 
haladás'.. a.~ e.lőbbre1utás felé ~ezetett, őszint~n, szinte meglepő lelke edé el 
tudott orul?i. ChyzP.r Kornel nemcsak sz1vesen fogadott minden újitá t, 
nemcsak s.zives1m látta. ha addig megszokott irányt újabbal, egyszer mind 
azonban Jobbal felcserélnie kellett, de egyben mindig helyesen átérezte, 
hogy az egymásra következő nemzedékeknek feladata különböző · oha em 
jutott . esz~be. hogy az előretörő fiatalságot elriaszsza csupán a~ért, mert 
er~dn;ienyeiben és képzeletében talán ő nála előbbre jutott. Ö a fiatalokat 
~md1g. sz~rete~tel, szívének egész melegével, tudásának, naay tápa ztalá· 
sana:k .es altaia:ios műveltségének erősségeivel igyekezett lelk~síteni támo
gatni es vezetm. 
. . Ez. a _szerencsés, derült életfelfogás vigasztalta meg őt életének sok
fele ~ehez. es szom~.ru helyzetében, ez tartotta mindvégig ébren a munka
ked~e~. Mm.dez ~z. ~. nagy tudásával, bámulatos emlékezésével, gyors fel
fogasaval, eles itelotehetségével J. ó munkabeoszta' sa' val · " t h t · · 1 k ··1 · „ ' es szervezo e e · 
segeve ~r~ tve segit~tte ot abban, hogy oly sokféle irányban tudott tevé-
kenykedm es dolgozm, hogy egyébként széthuzásra hailó 1 k t ··tt 
tartania és intézményeket, a melyeknek létesítésében ke J d e _eme ~ egyu 
volt, az elhomályosodásnak és elgyengülésnek a szétmo~ esmleónd~ezokszerep~ 
delme elől megóvnia sikerült. ' z o asna >esze 

Egyéniségének említett vonásai tanulmányainak és · d kl "d · · k 
iránya alap" „ · · 't ' er e o esene 

, . Jan o igazan rea ermett arra, hogy vándorgyüléseinkben vezető 
szerepet vigyen. Ismeretes, hogy ezt az intézmén t · · 
és szeretettel ápolta v· d "l' . k k y milyen lelkesedessel . an orgyu esem ne akadhat Ch, . J( . '/ 'l 
nagyobb, bölcsebb és jelentősebb barátja tagja és vezet .„ yze~ k.,,_or,ne i°a 
olyan, a ki a kitartó, szinte makacs lelk~sedésben vele OJe, e ~vf~ te z 

Központi választmányunk azáltal hogy az o" e l 'vkerset~yrek e e . 
k't. . d k 'b e ' m e eze ene megoro· 

i ese er e e en a hyzer Kornél-érem alapítását biztos't tt ód t · 
tott arra, hogy az ő sokoldalu egyénisége, a köz. óna 1 o .a, m o„ n_yuJ· 
h~zafias lelkesedéstől sarkalt, fegyelmezett, higgadt t~dás:' 1 s.z.~nte!t, osz~,nt.~, 
dese, vándorgyüléseinken mindig más és más munk o „ uanyitott m~k~
foglalkozó epigonnak álláspontjából világittassék mea Aakoi;g~n dolgC~o es 
Kornél emlékének áldozva pályafutásának . ellem:': . m1 on ma iyzer 
irányító tényezők sorából ~zt raaadtam ki h~gy a t e~er~ az e pá}yafutást 

o ' ermeszettudomanyokkal 

• 
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való foglalkozásnak milyen hatása volt az ö orvosi működésére és tény
kedésére, és ennek kapcsán az orvos általános természettudományi művelt
ségének jelentőségét elemzem és méltatom, nem kerülhetem el annak. a 
kérdésnek fölvetését, valóban mindenütt előre haladóban van-e az orvosok 
természettudományi műveltsége, abban a mértékben gyarapszik-e ez a 
műveltség, a milyen mértékben a természettudományok tovább fejlődnek, 
és különösen mi itt hazánkban, megteszünk-e mindent, hogy a jövő orvosi 
nemzedékek nevelésében a természettuélományi műveltség és tudás megszer
zésének valamennyi eszközét biztosítsuk? Nem szabad ennek a kérdésnek 
fölvetésétől visszarettennem, noha előre is tudom, hogy a válasz kedve
zőtlen lesz. Nem szabad a kérdés fölvetésétől visszarettennem, mát épen 
Chyzer Kornél szellemében vélek cselekedni, ha a hibákat őszintén feltárni 
törekszem és a mulasztásokat, a sajnálatos gyengeségeket nyiltan bevallom. 

Bárhol is nézünk körül az orvostanhallgatók körében, kevés kivé
tellel általában a természettudományi ismereteknek igen tekintélyes hiá
nyosságára akadunk, még pedig nem csupán a hanyag, hanem a szorgal
mas, igyekvő hallgatók sorában is. Hacsak a hallgató külön nem tudja 
pótolni, a mi természettudományi előismereteiből hiányzik, vagy ha a 
hallgató középiskolai tanulmányai idején véletlenül nem foglalkozhatott 
a természettudományokkal az iskolán kivül is, általában a kelleténél keve
sebb természettudományelőismeret.re bukkanunk és - a mi különösen fon· 
tos - egyben sajnálatosan tapasztaljuk, hogy a természettudományi művelő
désnek egyik legjelentősebb eleme és tényezője, az önálló gondolkodás és 
szemlélődés is hiányos. 

Főként igen jelentékeny hézagosság ötlik szemünkbe az .egye~emre 
kerülő fiataloknak chemiai és physikai ismeretein, valamint a brnlogiában 
való tájékozottságán. Hogy ebből az említett tudományszak:nákban. val.ó 
tájékozatlanságból milyen nehézség fakad akkor, a mikor az elso orvosi szi· 
gorlatra való készülés rendén ezeknek a bizonyos mértékig hetero~én t~r
gyaknak torlódása szerepel, hogy hány hallgató nem tud a neki az~l?tt 
szokatlan eszmekörök áttekintésének és megértésének feladatával megou-
kózni, mindenki jól ismeri, a kinek a mai rendszerü első orvosi szigorlatot 
közvetlenül megfigyelni alkalma volt. Az említett alap;vető. természettud?
mányi targyakban való tájékozatlanság az orvostanballgatot ~gesz tanfolyam~n 
tovább kíséri. Az élettan után a gyógyszertannak, a kortannak, a kor.
boncztannak, majd a klinikai tárgyaknak, ezek közül ~l~ősorban a b.el: 
gyógyászatnak és a szemészetnek, ép úgy az ugyancsak ~esobb sorra kerul?, 
tárgyak közül a közegészségtannak és a törvényszéki orvostannak kello 
megértése és tanulása, évről-évre mind több bonyodalomm~l kap.?s.?l~tos. 
Orvosképzésünk terén a természettudományi tár~yak szerepe.be~ kulono~e~ 
fontos és lényeges változás támadt akkor, ~ m1ko~ ~ mo~.t erv~,n~ben levo 
szigorlati szabályzat a chemiának gyakorlati tanulasat kotelez~V:~ tet~e, a 
természetrajzi tárgyakból való köt?les vizs~á!a~ot „azon~an eltor.olte. es .~ 
három természetrajzi tárgyból csupan egy felev1 kotele~o hal~g~ta~t irt elo. 
Ez a reform abban a reményben létesült, hogy a term~szetra1z1 .ta~gyakn~~ 
a középiskolákban történő tanitása az orvostanhallgato_knak elegseges elo-

s Az új szigorlati szabályzat létesitésének. legf.oi;itosabb cz~lja egyébként ~udva
levően az volt hogy a klinikai és orvosayakorlati tamtas az orvosi tanfolyamban, illetve 
azzal kapcsol~tosan, a megkivánt mértékben és módon képviseltessék és ápolható legyen. 
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.képzettséget fog adni. 6 Ha azonban az új szig91fati szabályzat életbelépte 
.Ota gyüjtött tapasztalatokat figyelem be veszszük, és azokkal a tapasztala
tokkal egybevetjük, a melyek néhány más állam egyetemeinek orvo i karán 
nyerhetők, a hol az állattanból, az összehasonlitó anatomiából és a növény
tanból való köteles vizsgálat az orvosi tanfolyam keretéhez tartozik, min
denekelőtt megállapitható, hogy a három természetrajzi tárgynak - köte
lező vizsgálat nélkül - egy félévig való köteles ha!lgatása teljesen illu
zórius értékű, szinte teher a hallgatóra és a tanárra egyaránt. 

A három természetrajzi tárgynak a nálunk előírt módon való puszta 
hallgatása semmiképen sem ad karpótlást azért, hogy az új szigorlati sza
bályzat létesitésének az a pnemissája, hogy t. i. a természetrajzi tárgyak
nak a középiskolákban történő tanitása az orvostanhallgatóknak elégséges 
előképzettséget fog adni - nem telj.esült. Nyiltan reá kell mutatnunk ana 
~ tényr~, hogy a kezeink alá kerülő fiatalságnak állattani es növénytani 
ismeretei - természetesen nem annyira rendszertani mint inkább bioloaiai 
ismer~tekről van szó - sajnálatos módon és mértékben fogyatékosak. 

0 

Az 
orvosi pályára törekvő fiatalságtól pedig joggal meg kell várnunk, hogy 
alka~ma le~t légyen már a középiskolában a szerves világ fontosabb alakjait 
meg1smerm, a szervezeteknek az anorganikus természethez, egymáshoz és 
az en;iberhez való vi~zonyáról kellően tájékozódni és végtére, hogy alkalma 
lett legyen az emberi test szerkezetéről valamint szerveinek működéséről 
is némi tudást szerezni. Abból a körül~enyből hogy a bioloaiai szakmák 
által~b~n nem részesülnek a kellő :figyelembe~ a középiskolában és hogy 
csa~1~ itt-ott~ egy-egy lelkesebb tanár jóvoltából folyik az a kevés biologiai 
ta:i1tas, a. m1 a tanterv keretében elfér, helyesen és czélszerüen, származik 
mmdenekelőtt a megfigyeles gyakorlatlansága. A biologiai módszereknek 
~ely~s alkalmazása teszi egyébként is a természettudományok tanitását 
1gazab_a1: szerves .. egé~z~zé. Ez világit reá a fejlődés gondolatának helyes 
elen;zesere, ez vllagositJa fel - az addig avatatlanok előtt meglepő vonat
koz~s?kat feltárva .- a serd~lő ifjuságot arról, _ hogy a természet szer
vezesenek terve teljesen egyseges. 1 

. Sok bajt .okoz az orvosi tanfolyamon a pbysikai és a chemiai elő
rn~erete.knek h1án~ossá.g~ .is. P_edig ma már alig fog akadni olyasvalaki, 
a ~1„ e. t~rgyak kello hmtasanak altalános hasznában kételkednék. A technika 
feJlod~s~nek és az említett tudományok gyakorlati alkalmazása haladásának 
szeml~lesek~r kell, , hogy )~ratlanságát érezze az, a ki a középiskolában 
ez~k?.ol a targyakbol kello oktatásban nem részesült, és a kinek nem volt 
modJaban, hogy ezt a hiányt később pótolja. 

Az orvostanhallgatók érdekében kétségtelenül az is fontos lenne ha az 
egye~ei:nre „a, main~l teki?télyesebb és helyesebb mathematikai és' philo
~ophi.ai elokepze~tseggel Juthatnának és ha a rajz tanitása is a közép
~s~olab.an . a ~a11ná~ ~agyo.bb. ii:tensitással történnék. Általános természet
v~ o~~ny1 muveitseg~k„ kiegeszithetése érdekében is igen jelentős lenne 
eg~e:e a fonto~abb elo i;iye~ve~nek ~ mainál eredményesebben történő 

~fimta~a .. ~fogy epe~ az utobb1 teren milyen hiányosságokra akadunk, ennek 
1 .ustralasara csupan azt említem meg, hogy :fiatalságunknak jártassága a 
nemet nyelvben meglepően fogyatékos. 

1 Lásd: [{. 0. Börnei· : Allgemeine Biologie I rész 
der & Jeve, 1909. · 13. 1. Hambmg, Sch.rö-
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A természettudományi műveltségnek hiányával kétsegtelen ül szoros 
összefüggésben van az a tény, hogy ámbár nem is állithatjuk, hogy az 
orvosi pályára törekvő :fiatalságnak tehetsége és képessége lényegesen meg
apadt, igenis tapasztaljuk, hogy lényege.;en megapad'G a megfigyelésben 
érzett öröm, a jó megfigyeléshez szükséges éleslátas, türelem és kitartás. 
Ugyancsak nagy hiányok tapasztalhatók a leirni tudás terén, valamint a 
combinálás könnyed és helyes meginditásában is. Sok hallgató a tárgy
gyal való hosszasabb foglalkozás után sem tudja még a lényegest a kevésbé 
lényegestől megkülönböztetni. Olyanokon is, a kik már valamilyen labora
toriumban önállóan dolgoznak, tapasztaljuk, hogy a helyes megkülönböztető 
képességnek hianyossága előreha.ladásukra lépten-nyomon béklyót ver. Figyel
jük csak meg pl., hányszor nem tu~ja az önállóbb munkálkodás kezdetén 
lévő, egyébként kellő szorgalmu és tehetségű hallgató a témájaként válasz
tott kérdés irodalmát czélszerüen és okosan összegyüjteni. Hánys·zor nem 
tudja még az is, a kinek tolla egyébként könnyen siklik, búvárkodásának 

. eredményeit egybefoglaló értekezését logikus sorrendben megirni, a kérdés 
kiindulópontját helyesen megválasztani, nem is szólva arról, hogy akár
hányan irásuk pongyolaságával és azzal, hogy dolgozatukat annak olvasója 
k5nnyen megérthesse - alig törődnek. 

Az orvosi pályára törekvő :fiatalságnak kétségtelenül előnye, ha szem
lélő tehetsége már a középiskolában kellően fejlődhetett, ha továbbá a 
látott és megfigyelt dolgoknak önálló leirásában, sőt esetleg lerajzolásában 
is már némi gyakorlatra tehetett szert. Előnye, ha középiskolai oktatása oly 
szellemben és irányban történt, hogy tanárai általában nagyobb súlyt fektet
tek a dolgoknak, mint a szavaknak tanitására. Előnye, ha az igazság 
megtalálásán érzett örömnek élvezetét megtanulta, ha a hibák beismerésének 
kötelességét megszokta, különösen pedig fontos, ha jellemének erősitesével 
és megogyelő tehetségének fejlesztésével kapcsolatosan, a fonctionalis gon
dolkodás elsajátitásában kellő utmutatást kapott, ha kedvet kapott a tüne
mények összafüggésének keresésére és ha meg tudja érteni, hogy a mi 
történik, s;;ükségszerüen történik. 

A középiskolai tananyagnak encyclopcedikus kezelése is kétségtelenül 
sok tekintetben hozzáiárul ahhoz, hogy a közepiskolai :fiatalság nem azzal 
az ücleseggel es képzelő tehetséggel kerül hozzánk az orvosi tanfolyamra, 
a melyet benne látni szeretnénk. Hallgatóink körében pl. szerte tapasztal
juk, hogy aránylag egyszerű térbeli viszonyok elképzelése is legott nehéz
segekbe ütközik, mihelyt a dolgok tárgyalásának megszokott sorrendjétől 
csak némiképen eltérünk, és a hallgató képzelő tehetsége elé combinativ 
feladatokat állitunk. Hogy ez az anatomiának, különösen pedig a sebészi 
anatomiának tanítása szempontjából mit jelent, nyilván felesleges bővebben 
fejtegetnem. 

Az orvosi pályára jutó :fiatalság előképzettsége és általános termé-
szettudományi műveltsége hiányosságának okait kutatva, a középiskolák 
tantervének, a tananyag beosztásának bírálatát sem kerülhetjük el. Nem 
ez az arra való hely és alkalom, hogy részletekbe bocsátkozzam. Csupán 
annyit jegyezhetek meg egész általánosságban, hogy a nem kielégítő ered
ményeknek kialakulásához kétségtelenül az a körülmény is nagy mértékben 
hozzájarult, hogy a továbbiakra is értékes t~rmészet~udo.m~nyi .tárgy3'.knak 
és tételeknek elemzése a középiskola legfelsobb osztalyaibol szmte k1 van 
rekesztve és hogy ezekből a tárgyakból szinte csak töredékeket - es ezeket 
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sem szerves összhangba hozva egymással - oly jdőben tanul a közép
iskolai fiatalság, a mikor e tárgyaknak kellő megértésére még nem eléggé 
érett. Másodsorban igen kivanatos, hogy a természettudományi tárgyaknak 
középiskolai tanitásában a fősúly a gyakorlati oktatásra fektettessék, vagyis 
más szóval, hogy e tárgyak tanitása a tanteremből a laboratoriumba helyez
tessék át. 1 Ez nem csupán a tái·gygyal való megbarátkozást, a kevésbé 
tehetséges tanulónak is eredményasebb fáradozását támogatná és segítené, 
hanem egyben azon a sok előnyön felül, a mit a természettudományokkal 
gyakorlati alapon való foglalkozás nyujt, még azt a hasznot is hozná, 
hogy a fiatalság kézi ügyességét is fejlesztené, ha talán nem is akkor.a mér
tékben, mint a hogy azt a mühelyben való foglalkoztatás révén elérm lehet. 

Noha bármilyen tanterv megbolygatása igen kényes és nagyon meg
fontolandó cselekedet, nem csupán az orvostanhallgatók természettudomá
nyi előképzésének javítása, hanem általában culturánk előbhrevitele érde
kében is ké1ségtelenül kötelességünk óhajtani, hogy középiskoláink tanterve 
módosittassék, hogy középiskoláink oly tananyaggal és tantervvel ruháztas- · 
sanak fel, a mely a mai culturalis követelményekhez az eddiginél jobban 
illeszkedik, és a mely a mai középiskoláinkban szerezhetőnél nem okvet
lenül több, de jobb tudást biztosít. 

Tt'rmészetes, hogy semmiféle középiskola. sem adhat befejezett, álta
lános műveltséget; a lekerekített, szerves alapra helyezett általános ,művelt
ségnek az egész élet folyamán kell kialakulma és csiszolódnia. Epen az 
általános műveltség elérésének megkönnyítése érdekében nem tartom azon
ban előnyösnek a középiskolák typusainak abban az irányban való további 
szaporítását, hogy ezek a középiskolatypusok csupán bizonyos határozott 
életpályára való előkészités érdekében létesüljenek. A középiskola maradjon 
meg általános műveltséget adó, egységesen, egyetemlegesen képesitő taninté
zetnek. A természettudományoknak nagy jelentőségét épen úgy ismerjük el 
eredményesen, ha a középiskolai képesités egységességének bolygatása nélkül 
arra törekszünk, hogy a középiskolából kikerülő fiatalság további tanul
mányaihoz a mostaninál szervésebb és értékesithetőbb általános természet
tudományi műveltség birtokában érkezzék el. i 

Az orvosok általános természettudományi műveltségének javitása érde
kében a tulajdonképeni szakképzéssel foglalkozó ta.nintézeteken, vagyis 
hazankban az egyetemeken szükséges tennivalók szintén részben általánosak, 
részben pedig bizonyos tárgyak, tudományágak intensivebb tanítására 
vonatkozók. Minthogy az orvosok egyetemi kiképzésének egyik legfontosabb 

1 A középiskolai laboratoriumi tanitás jelentőségéről, különösen pedig a heuristikus 
módszer alkalmazásáról lásd: K. T. Fischer: Der natunvissenschaftliche Unterricht in 
England, insbesondere in Physik und Chemie. Leipzig, Berlin. B. G. Teubner. 1901. 

~ Az orvostanhallgatóra előnyös középiskolai előképzésnek és a középiskolák 
re_formjának kérdésében láscl különösen: llf. Verworn: Beitrage zur Frage cles natur
w1ssenschafthchen Unternchtes an den höheren Schulen. J ena. G. Fischer, 1904; Grósz E.: 
Az orvosképzésről. Orv. Hetilap L . évfolyam. 28. 1. 1906; Welche Mittelschulvorbilduno 
ist ~ü;r das Studium cler Meclizin wünschenswert? (A müncheni orvosegyesület 1909 no:. 
17-1k1 értekezletének anyaga.) Münchener Mediz. Wochenschr. LVII. évfoly. 1045. 1, 
1910; Bal~zs _J. :, A magyar középiskolai oktatás reformja, különös tekintettel a termé~ 
s~ettu~omany1 targyakr_a', A Magy. Orv. és Természetvizsg. XXXV. vánclorgyül. mun
kalata1 216. 1. 1911; Szilady Z.: A természetraJz a ·középiskolában. Az ornz. ref. tanár· 
egyes_ületn.ek mar?svárhelyi gyülésén tartott előadás. D ebreczen, 1911; P. Jensen: Die 
Phys10log1e als W1ssenschaft und als Lehre. Jena, G. Fischer, 1912. 
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czélja, hogy az· orvos önállóan tudjon megfigyelni, jól tudjon leírni és 
hogy kellő combináló képességre is tegJen szert, az egyetemi tanitásnak 
mindenekelőtt a lehetőség szerint mellőznie ke,ll mindent, a mi doktrinar. 1 

Nagyfontosságu főként a kézi ügyességnek és a szemlélésnek.fejlesztése. Az 
orvostanhallgatók kiképzésében is állandóan szem előtt kell tartani, hogy 
a mesterségesen és nem is egészen összefüggő munka révén szerzett részlet
tudás meglehetősen értéktelen ; csakis az összefoglaló tudás az, a mi a 
további haladás alapjaként szerepelhet. 

Az előadások keretébe felveendő tantételeket jól meg kell válogatni; 
ezek sorából csakis a fontosabbakkal kell behatóbban foglalkozni. Ne akar
junk sokat nyujtani ! A vizsgálatokon és a szigorlatokon is ne annyira 
részleteket kérdezzünk, mint inkább az összefoglaló tudást és a combinálni 
tudást vizsgáljuk. Ha a vizsgálaton túl sok részletkérdést követelünk, ez 
felt.étlenül a mérték hibás alkalmazásához és a vizsgálat szintjének sülye
déséhez vezet. 

A tanitást általában egyszerűsíteni kell, a hol csak lehet. Ennek 
természetesen határa van; főként a gyakorlati tanítás terén azonban némi 
jóakarattal igen sokat lehet ebben az irányban elérni. 2 A tanításnak ez az 
egyszerüsitése ne jelentse azonban feltétlenül, hogy a hallgatónak úgy
szólván mindent készen akarunk a kezére játszani. A tanulást nem kell a 
kelleténél jobban megkönnyíteni. Némi kis küzdelem és fáradság a tanulás 
közben mindig hasznos, az eszményibb felfogást erősiti és az utilitarismusra 
való hajlamosságot apasztja. . 

Az orvosi tanfolyamon szereplő, illetve odatartozó természettudományi 
tárgyak képviseltetése szempontjából mindenekelőtt arra kell utalni, hogy a 
biologia elbanyagoltságán feltétlenül segíteni kell, és hogy az_ öss~ebason
litó anatomiának a tanfolyam tárgyai közé való ikiatása is kivánatos. 
Az ezekben a tárgyakban tapasztalható ismerethiány az élettan eredményes 

1 A cloktrinar elökészültség hátrányait igen meggyőzően jellemezte R. Vfrchow 
(Über clen Unterricht in cler pathologischen Anatomie, A. Guttstaclt. Klinis~hes Jahrbuch 
II. kötet 85. 1. Berlin, J. Springer, 1890) a következő s~avakkal: « WU" Professoren 
der Naturwissenschaften haben daher die schwierige Aufgabe, clie jungen Gemüter .zur 
naturwissenschaftlichen Beobachtung zu erziehen, und zwar nicht bloss bis dahin jung
frauliche Gemüter in denen unsere Samenkörner schnell Wurzel schlagen, sonclern vor
zugsweise solche ' Gemüter, cleren Boden clurch die voraufge_gangen,e Bearbeitung 
unfruchtbar geworclen, ocler mit nachteiligem St~ff uncl Matenal erfullt worden is~. 
Eine siegreiche Bewaltigung clieser Aufgabe se.tzt i;ncht _nur eme .. anhaltende. Unterwe1~ 
sung und Anleitung cler Schüler voraus, -y10 s10 be1 cl~r . Kurze .cler Ze1t un~ der 
Haufung der Schüler kaum durchzuföhren ist, sonder.n ~1~ ist. auch nur zu .erz_rnlen, 
wenn der Schüler selbst ein hohes Mass von Bere1tw1lhgke1t und N achg~eb1gke1t 
entgegenbringt. Widerwillige Geister zu g~ordneter Beob~chtung z~ züchten, g~lmgt um 
so seltener als cliesen an ancleren Orten m der Form eme s ausreichenden E1 satzes so 
viel cloktri~are Phraseologie geboten wird, class sie das Bedürfnis pra~ti_sc~er Schulun.g 
gar nicht emp:finclen. Die Prüfungen zeigen nur ~u of~,dass .gera~e dieJem~.er: Kandi· 
daten, .welche cloktrinar am sorgfültigsten vorbere1tet srncl, d1e germgste Befah1gung zu 
eigenem, selbstandigen Urteil erlangt ha~en. • , „ . , . , . 

s Néha kényszerhelyzet tesz _szük~egesse egysz?rus1~est, a tamtasban~. mmt. a h~gy 
pl. most a budapesti egyetem orvosi karan a hallgatok s~aill;anak megle~o gyarapo~asa 
és a kari intézeteknek ezzel arányban nen;i levő elhelyez_ese.,es fe~sze1:elts~g?, a tanszekek 
segédszemélyzetének elégtelen volta stb. ilyen„ ~grsz.?rusite,st tob~fele iranyban me,g
kiván. Reméljük, hogy a mi ebből az egyszerusitesbol vaJo?an JOzan, ?e_lyes és czel: 
szerű - akkor is meg fog még maradni, a _mikor a. ha~lgat~sap- gyara;podas"an~k mosta~ 
nagy hulláma már eloszlik, és a viszonyamkhoz mkabb illo termeszete, allapot fo„ 
helyreállni. 

Váncloi·gyűlés munkálatai. 
6 
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tanulását igen tetemes mértékben hátráltatja. E~ annyiból , is mérlegelés~ 
érdemel, mert az önálló gondolkozáson és tapasztalas?n ,al.aJ?ulo, _megnyu~tato 
v.ilágfelfogásnak az élettani ismeretekkel kiegészült b10lowa1 tudas ad v~loban 
helyes keretet. A biologiai tudás, a biologiai módszere.k JSme~·ete, a b10log~a 
gyakorlása, az élettan művelésével kapcsolatban, a legjobb mod a megfigyeles 
~Hesítésére és annak az egységességnek megértésére, a mely a szervezetek-
nek egész körét jellemzi. . , . 

Az új orvosi szigorlati szabályzatnak az az mtezkedese, a i;nely a 
chemiai gyakorlatot egy félévre kötelezőve_ tette,. az or_vo~tanhall.gatok c~e
miai kiképzésében a korábbi állapothoz vISzonyitva k~tse~tele~ul halada t 
jelent, és pedig igen lényegeset és örvendeteset. Ez az mtezkedes sem a~t~ 
azonban még a valóságban azt az eredményt, a melyet az orvoso~ cbemia1 
tudása érdekében remélnünk és várnunk kellene. Különösen baj, hogy a 
hallgatóság zöme a chemia iránt épen csak a szigo1:lat, ~énys~er~.n~k 
hatására érdeklődik. Szinte nehezen rögzül meg az orvosi palyara keszulok 
tuda1ában, hogy a kellő chemiai ismeret hiján az élettant, a kórtant, a 
közegészségtant, a törvényszéki orvostant, a belgyógyásza10t stb. sem lehet 
kielégítően megérteni. 

Még mostohább helyzetben van az orvostanhallgatók nak physikai elő
készültsége és tudása. Ha pedig meggondoljuk, hogy az orvostudományban 
mind sürübben merülnek fel physikai kérdések, ha meggondoljuk, hogy az 
orvos még a gyakorlatban is, pl. az orvosláshoz használt bizonyos készülékek 
kezelése körül, physikai tudásra van utalva, nagyon is kívánatosnak kell 
tartanunk, hogy az orvostanhallgató a physikát az eddiginél intensivebben 
művelhesse, és. hoay ebből a tárgyból gyakorlati oktatásban is része
süljön, a mint az 

0 
pl. tőlünk nem is olyan messze lévő államban köte

lezően előírva van. 
A jövő orvosi nemzedékek általános természettudományi műveltsé

gének javítása és erősbitése érdekében nem elég, ha az orvosi tanfolyam
mal kapcsolatban a biologiának, az összehasonlító anatomiának, a chemiá
nak és a physikának tanítását kielégítően szervezzük. Gondoskodni kell 
még arról is, hogy az orvostanhallgatónll>k philosophiai. és mathematikai 
tudása is gyarapodjék. A mathemalika kétségtelenül az a tudomány, a 
mely a természettudományokba is annyira mélyen belevág, hogy ezeknek 
éff így az orvostudománynak továbbhaladásában és fejlesztésében is a jövő
ben még sokkal fontosabb szerepe lesz. mint a milyenre már máig is 
visszatekinthet. Ha az orvostanhallgató csak annyit ért a mathematikához, 
mint a mennyi mathematikai tudással a középiskolát elhagyja, szinte meg 
sem lehet neki magyarázni, hogy miért van szükség a természettudomá
nyokban mathematikai ismeretekre. 

Az eddigi fejtegetésekbő l követ,kezik, hogy az orvosi tanfolyam tervén 
is változtatni kell igyekeznünk, ha az orvosok általános természettudományi 
műveltségét egységesen és eredményesen javítani kívánjuk. Nem igen lenne 
ar.onban tanácsos, hogy e czél elérése érdekében a tanulmányi időnek még 
további meghosszabbítására gondoljunk. A megélhetésnek és a családalapí
tásnak mind nehezebbé váló feltételei amúgy is már igen későre tolják ki 
·azoknak háziisoc1ását, a kik valamilyen főiskolai képesitéstől függő pályára 
léptek. Ha egyrészről sem a középiskolai tanulmányi időt, sem az orvosi 
tanulmányra szánt időt nyujtani nem tanácsos, másrészről pedig a mostani 
tanterv szerint történő tanítás nem biztosít az orvosoknak kielégítő ter-
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mészettudományi műveltséget, kérdés, miként lehet a hiányokon mégis csak 
valamiképen segíteni? Többféle megoldás kínálkozik. Az első, hogy a ter
mészettudományoknak a középiskolában, a tananyag megrostálásával, a 
tárgyaknak tervszerűbb csoportosításával, a tanítás módszereinek meg
könnyitésével és egyszerűsítésével a mainál több helyet szorítsunk, és 
hogy a természettudományi tárgyak tanítását az egész középiskolának vala
mennyi osztályán végig vezessük. 

A második mód az lehetne, hogy a középiskolai tanulmányokra szánt 
idő egy évvel megrövidittetnék, hogy a ma nyolcz évre elosztott tananyag hét 
éne ös zevonatnék, és hogy a középiskola és az orvosi képesítést adó 
egyetemi tanfolyam közé előkészítő tanfolyam iktattatnék, a mely az orvos
tanhallgatónak főként azt a képzettséget biztosítaná, a melyre neki az orvosi 
tanfolyam eredményes elvégzése és az orvoshoz méltó általános természet
tudományi műveltség megszerzese érdekében feltétlenül szüksége van. Ez 
az előkészítő tanfolyam egyben selejtező szervként is szerepelhetne, és az 
orvosi tanfolyamról az oda nem illő, az oda nem alkalmas elemeket 
elterelhetné. 1 

A harmadik mód az lehetne, hogy igyekezzünk ugyan a természettudo
mányi tárgyaknak a középiskolában a mostaninál kedvezőbb helyzetet 
biztosítani, de azért ne apaszszuk a középiskolai tanulmányokra szánt évek 
számát. Ne is iktassunk a középiskola és az egyetem közé valamilyen közbe
eső tanfolyamot. Az orvosi tanfolyamot módosítsuk a reá szánt időnek 
megtoldása nélkül, olyanformán, hogy a kötelező kórházi évet az egyete
men történő orvosképzésbe szorosa.bban bevonva, a klinikai tárgyakból meg
kívánt szigorlatokat és az orvosi képesítést a X-ik félév vége helyett a 
XII-ik félév végére halaszszuk. A tiz félév helyett tizenkét félévre bővülő 
tanfolyamnak utolsó két félévét is a tanrend kereteként felhasználva, sokkal 
jobban lehetne a klinikai tárgyak kötelező hallgatását elosztani, mint a hogy 
az ma történik. Másrészről pedig az alsóbb félévekben felszabaduló, vala
mint a természetrajzi tárgyaknak ma kötelező, de teljesen illuzórius hall
gatására fordított, si1inte elpocsékolt idő, e tárgyak kötelező hallgatásának 
eltörlésével. arra lenne fordítható, hogy az orvostanhallgatók tanulmányi 
rendjében a physika gyakorlati oktatásának, továbbá az összehasonlító ana
tomiának és a biologiának is helyet szorítsunk, és hogy az orvotanhallgatók 
philosophiai és matbematikai tudásának továbbfejlesztéséről is alkalmas módon 
gondoskodjunk. . . 

A három megoldás közül a középiskola és a főiskola közé iktatandó tan
folyam szervezése a legkényesebb. Ilyes tanfolyamot, helyesebben az ilyes 
kiegészítő, pótló tanulmányok sikeres elvégzését igazoló vizsgálatot, a P. C. N. 
(Certificat des sciences physiques, chimiques et naturelles) létesítésével már 
1894-ben írtak elő az orvostanhallgatók részére Francziaországban. A fran
czia törvényhozás elé kerülő jelentések ezzel a rendszerrel általában igen 
meg vannak elégedve és azt nagyon dicsérik ;2 a Bzaksajtóban és egyebütt 

· 1 Ilyes elökészitö tanfolyam létesitése természetesen a legsirnrosabban összefügg 
azzal a kérdéssel, hogy a más szakpályákra való elökévzettség .biztositása ér~eké?en is 
·szerveztessenek-e hasonló elökészitö tanfolyamok, vagyis, hogy iktattassék-e altalaban a 
középiskola és a fóiskola közé Yalamilyeu. tallfolyam~soport ? L~sd ebbe!" ~ kérclósbon 
a Felső Oktatásügyi Egyesület Közleményemek 191 ! '. es 191 ~ . évi folyamat ,is: 
, ~ Lásrl : L. llfat1'uchot, L'enseignement supeneur des sciences expenmentales. 

A propos du rapport Baudin. La Revue du Mois, XIII. köt. 444. 1. 1912. 
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azonban más véleményre is lehet akadni . Kétségtel~n'. bog?' . ilye~ in~~z· 
mény létesítése a szakiskolák alakulásának veszedelmet is felldezhet1, miert 
is talán jobb, ha attól óvakodunk. . . . 

Khlönösen azokra a nehézségekre gondolva, a melyek nyilvan aka~'. a 
középiskolának alapos megreformálása, akár pedi~ a k~zépis~ol~ és a ~ó1s
kola közé iktatni kívánt tanfolyamnak életbeleptetese de gordulnenek, aligha 
lehet ilyesféle tervek megvalósítását egyh:="m~r remélnü~~: Nei:i csu_pán 
ezért, de meg sok más okból is, a mo~tam v~szonyok kozo~t czels~erubb
nek kell vélnem, ha a mai állapotot igyekezunk megtartam,. vagyis. azt, 
hogy az orvosképzés az egyetemen maradjon, az. eg1'etem nyuJtsa .. tova?~ra 
is a szakképzést tudományos alapon. Ezt a szakkepzest, az annak kozvetitese 
érdekében létesített tanfolyamot azonban akként kell megszabnunk, hogy a 
tanfolyam szervezete az általános tei·mészettudományi műveltség elérését is 
ere.dményesen és kielégítően biztositsa. 

Tekintsük is azonban az egyetemet ma bizonyos vonatkozásban szak
iskolák sokaságának, akármilyen az egyetem körébe tartozó szakkérdés dol
gában igyekszünk is reformálgatni és ja~i~gatni, soha se felejtsük ~~· h_o~y 
az egyetem a tudományt nem csupán tamtJa, hanem azt egyutt:11 muveh e~ 
fejleszti is. Az orvosi képesítést adó egyetem sem nevel csupan az orvosi 
gyakorlatnak, az orvostanhallgatók sorában is akad olyan, a ki később a 
tudomány előbbrevitelén sikeresen tud közremunkálkodni és erre .hivatott 
is. A tanulmányi rend megállapításakor nagyon is kell arrct ügyelni, l1ogy 
az ilyen tehetségű és törekvésű hallgatók működését ne nehezítsük meg, 
ne nyomjuk el. A tanulmányi rend legyen olyan, hogy ennek keretében a 
tudományos törekvések ápolása is tökéletesen kielégítést nyerhessen. N ~künk 
hazánkban egyébként is többszörös okunk van arra, hogy a tudomanyos 
pálya felé igyekezőket minden lehető mórlon, minden telhető eszközzel 
gyámolitsuk, lelkesitsük és tám_ogassuk ! 

6. 

KÉT JELES VESZPRÉMI ORVOSRÓL. 

8CHACHTER ]\'hKS:A. dJ:.-t61. 

.J.1 Magyar Orvosolc és Természetvizsgálólc veszprlmi vándorgyiUésénelc 
záró iUésén tartott előadás. 

Évekkel ezelőtt e város egy kiváló polgárának, Veszprém megye volt 
főügyészének, Kenessey Károlynak betegágyánál találkoztam egy öreg oryos
sal, kinek egyénisége első percztől fogva nagy benyomást tett rám. Es e 
benyomás annál inkább erősödött, a mint alkalmam nyilt ez öreg orvost 
közelebbről megismernem. Bár harmincz évet meghaladó orvosi pályámon 
azok közül, kik velem egy hivatást szolgálnak, sokat, fiatalat és öreget 
ismertem, nem sok volt ezek közt olyan, kinek tisztán egyénisége, minden 
diszt nélkülöző individualitása oly gyorsan és oly mélyen hatott volna rám. 
Ez előtt tiz évvel egy kis, régi könyve• kaptam ez öreg collegámtól em
lékbe : Magyarország és Erdély orvosainak biografiáját, ~ melyet 177 4--ben 

* Succincta medicorum HungariIB et TransilvaniIB biographia. Centuria prima. 
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Lipcsében adott ki egy magyar orvos, az 1733-ban Veszprémben született 
Csanádi István, ki később szülővárosának nevét véve föl, Veszprémi István 
néven messze ez ország határain tul szerzett dicsőséget a magyar orvos
tudós és magyar orvosiró nevének. Az első magyar orvostörténelmi munka, 
melyet Veszprémi István irt és melyet én addig, mig az öreg Pillitz 
Benő dr.-tól ajándékba nem kaptam, csak hiréből ismertem, - már czim
lapjára nyomtatott jeligéjével is lekötötte :figyelmemet. Virgilius Aeneisének 
mély értelmű soraira hivatkozik a szerző: ((Exoriare aliquis nostris ex 
os:;ibus ulton - néha csontjainkból is támad valaki, a ki igazságot szol
gáltat. 

Valóban alig valahol van annyira szükség e biztató és vigasztaló szóra, 
mint ott, hol orvosok emlékének megőrzéséről, elhalt orvosok életének, 
munkájának méltánylásáról van szó. Néha, de csak néha ((kél valami e cson
tokból életre1> és mintha az orvosi élet maga akarná legerősebben meg
-0záfolni az anyagnak és erőnek állandóságára támaszkodó modern világfel
fogást, annak az emléke, ki munkájával az életet szolgálta, leggyorsabban 
vész ki az életből. Mint a szinészt, kinek az utókor nem tapsol és nem dob 
-virágot többé, az orvost is gyorsan felejti, hacsak nevéhez fűződő valamely 
nagy felfedezés nem menti meg emlékét az enyészettől. 

És e régi könyvnek jeligéjéből és tartalmából szólt hozzám a biz
tatás, hogy ott. hol a ((genius loci1>, az orvostörténetirás ·nemtője is támo
gatja vállalkozásomat, kiséreljem meg azt, a mire a Magyar Orvosok és Ter
mészetvizsgálók vándorgyüléseinek hetvenkét éves történetében is sok szép 
Jléldát találunk: próbáljam meg föleleveníteni néhány jeles orvos emlékét, 
kik egész életükön át nem voltak egyebek, mint orvosok és kiknek becs
vágya nem terjedt tul azon, hogy e négy halomra épült városban hivatá
suknak élve, nagy elméjük egész erejével és nagy szivük egész melegével 
tartsák fenn és gyarapitsák embertársaiknak azt a boldogságát, melyet az 
élet és az egészség nyuj tanak. 

Bár ezek közül én csak egyet ismertem személyesen, meg voltam 
győződve, hogy nem lehetett az egyedüli. A természetvizsgáló nem hisz a 
véletlenben. Nincsenek véletlen tények, nincsenek véletlen emberek. A causa
litás, az okszerűség elve, mely a természetben ura)kodik, nem ismer véletlent. 
A minthoay a mocsárban nem teremhet meg véletlenségből sem a fenyő, hanem 
-0sak a sá~, úgy a szellemnek és a jellemnek kiválóságai sem á_ll~a:nak és 
élhetnek elszórtan a nekik nem kedvezlí környezetben. A k1valo orvos 
-fejlődéséhez is a megfelelő talaj kell és ebben a talajban nem marad e~yedül. 

És ezen a nyomon kutatva tovább, föltevésemben nem csalodt~~· 
Többre is akadtam. Veszprémi Istvánnak, a nagy magyar orvosnak szulo
városában nem balt ki az igazán nagy orvosok traditiója. Szinte szak~
<latlan sorrendben követik egymást az egész imént mult századon. át. Es 
ha nyomára akadtam .~nnak, .hogy élt a mul~ s~~zad közepén .itt egy 
nagy orvos, Haiszler Karoly, ugy csakhamar k1derult, _hogy ot ~ar m~_g
előzte még nagyobb hirü atyja, Haiszl~r G-Jför.qy, ki S~_Pronbol kerult 
ide megyei főorvosnak és ki már több mmt szaz evvel e~elott, 1800-ban„ e 
városban nemcsak mint kiváló orvos működött, de maJdnem a legelsok 
egyike volt, ki ez országban egy teljes tudományos gyógyászati n;iunkát 
irt, oly szép magyar nye~ven, mi~őhöz h~sonlót. modern orvos-irodal
munkban is alig találunk. Es ha Ha1szler Gyorgy h1re oly nagy volt .. hogy 
neve még a külföld több orvosi lexiconába is belekerült, úgy akadt meg sok 
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más kisebb hirü, de nem kevésbé derék, úgyszólván névtelen hős is. Itt 
élt a mult század első felében egy Weisz Sándo7' nevű orvos, ki a szabadság
harcz idején a typhusos honvédek ápolása közben vesztette ugyancsak 
typhusban életét és ki akkor, midőn e városban még semmi humanitárius 
intézmény nem létezett, úgy oldotta meg a szegény beteg-kérdést, hogy 
szegény be~egei számára maga járt házról-házra élelmiszereket és egyebeket 
kéregetni. Es a nemeslelkü orvost méltányolták is kortársai, meTt ő, a zsidó 
orvos, a város előkelő papságána.k és a polgári társadalom előkelőségeinek 
is orvosi tanácsadója volt, bizonyitván ekképen, hogy a kedély nemessége 
félszázaddal is megelőzhette a törvény betűjében kifejezésre jutott eman
cipati~t és receptiót. 

Es hogy valóban egy különös atmosphaira vette körül e városban az 
orvos életét és munkáját, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy midőn 
az idősebb Haiszler Gyö1'gy fentemliieit orvosi munkájának kiadására támo
gatást keresett, ezt a támogatást a veszprémi káptalanban találta meg, mely 
a munka első két kötetét kiadta. Mint a hogy munkája második kötetének 
előszavában mondja: ((A közhaszon vala főösztönöm, mely munkámnak első · 
darabját. készíttette velem, a tekéntetes káptalannak esméretes hazafisága 
volt ped1g azon hathatós eszköz, mely tárgyamhoz segitett•> . . . Káptalan, 
mely orvos-tudományos munkát ad ki: 110 évvel kell visszafelé haladnunk és 
talán ezt is csak Magyarországon és csak itt találjuk. És mintha ez valóban 
c~_ak 1 ~O évve~ ~zelő~t l~het~tt volna így! Mert miután Haiszler György 
kon~venek elso es masod1k kotete gyors egymásutánban 1800 és 1802-ben 
megi.elen_tek, ~ harm~nczöt évig, 1_837-ig„ kellett a der~k férfiunak várni, hogy 
a masod1k kotet utan a harmadikat kozreadhassa. Es ezt már nem is dedi
kálta töb?é a„ ~ápt.alannak, hanem előlapjára azt_ nyomatta ((fájdalom. 
~~ha~t a Joltevo._Arvan maradt~m·:• Me:t nem adta k1 a veszprémi káptalan 
to??e ~- ~u~kat, anna~ befeJezese 3b éven át lehetetlenné vált. Nyilván 
saJat koltsegen adta kr az akkor már öreg, 76 éves orvos a munka har
madik kötetét, mely «a gyermekkor és a nőnem betegséaeirőh szól és 
melyn~~ gyarló ,Papirosa is a~t m_utatja, hogy ((meghalt a Jóltevő•> és így ő 
munlrnJaval. árvan maradt .. Negy evvel azután, hogy az öreg orvos életének 
t~~aszta.lata1t, tai;iulmányamak egész emberöltőn át szerzett gyümölcseit 
kozrea9-hatta, 80 eves korában meghalt. 

Es_most ~épz~ljü~ e~, a mai világ ~zemüvegén át nézve, hogy egy egész 
h?s~zu elete~. at hivat~sat nem csupan kenyérkeresetnek tekintő, hanem 
keso aggkoraig tudomanyos törekvés és ambitio által sarkalt orvos félre
vonul az ország egy kis városába és ott dolgozik ; nem vágyódik a köz
P?ntba, a hol. e?yetem van, ~ ~101 .tudományos munkálkodásához jobban, 
~onn~ebbe~ kmal~oznak eszkozok, es a hol munkájáért is inkább ígérkezik 
es „varhat.o az ~l~smerés .... Képzeljünk ma el orvost, ki mint Haiszler 
G~orgy p~lya~utasat .a k~thohkus theologián kezdte és a győri papnövel. 
deben el IS ;ege.zte e~ ln_ otthagyván e pályát, melyen ambitióval és szor
galommal szaz. ~v elott is sokra lehetett vinni, átpártol olyan pályára 
~ely a theologiaval nei:n fu:ott párhuzamosan már száz év eiőtt sem és ~ 
kivel szemb~m a t~eo~o?.ia. h1vatáso_s ké-pviselői részéről mégsem nyilatkozik 
meg semmi nehezsz1vuseg, mert ime még az ő orvosi munkáinak kiadá-
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sára is egy püspöki káptabn vállalkozik. . . És képzeljünk el még egyet. 
Egy nagy képzettségü és tekintélyű videki orvosnak, kit tudományos ambí
tioja még aggkorában sem hagy el, van egy :fia, kit szintén az orvosi 
pályára szánt és kiben, mint ahogy azt késöbb a tények mutatták, szin
tén megvolt minden, a mi a kiváló orvosnak kelléke es ez az or.vosapa ezt 
a fiát nem küldi az ország fővárosába, hogy ott próbáljon szerencsét és ott 
érvenyesitse tehötsegeít. És képzeljünk el ambitiosus fiatal .orvost, kit nem 
ragad el, nem csábitanak a nagyobb városnak nagyobb sikerei. 

Nem ok nélkül ismétlem azt, hogy «képzeljük el•> ; mert mindezt 
ma már csak elképzelni lehet, mert a valóságban ezt ma már nem lát
hatjuk és mert valóban több mint száz évvel kell visszaképzelni magun
kat, ha a szép és consequens tények ily sorozatát meg akarjuk érteni. Ma, 
a midőn minden tehetség, sőt, amint korán elhunyt jeles irónk Péterfi/ Jenő 
oly találóan mondá, «a tudománynak minden kis zsebmetszője„ csak a 
nagy város sokadalmát találja magához méltó milieunek, ma csak élénk 
képzeletünk segélyével érthetünk meg nagy tudományu, nagy és nemes 
ambitio által ösztökélt orvosokat, kik távol a nagy közélet zaj ától, életük 
czélja ,számára elegendőnek tartják egy kis vidéki város munkattiret. 

Es a ki az öreg Haiszler Györgynek 1840-ben kelt végrendeletét 
olvassa, azt meghatja nem csupán az a mély vallásosság, mely abból 
sugárzik és mely azt mutatja, hogy az egykori theologus csak életpályát 
változtatott, de soha ifjuságának eszményéhez hűtlenné nem vált, de meg
hatja az egyszerűség is, mely az öreg orvos életsikerének anyagi részét jel-. 
lemzi. Valami csekély készpénzről rendelkezik e végrendeletben, azután 
ágynemüjéről meg ruháiról, melyek eladása után befolyó összegeket is 
unokáinak hagyja, mivel mint mondja, gyermekei, orvos íia és egy férjnél 
levő leánya már oly módban vannak. hogy azok erre nem szorulnak. Leá
nyának hagyja gyöngyházzal kirakott és ereklyékkel gazdagított feszületét. 
Ez volt a nttgyhirü és nagy gyakorlatu orvos hagyatéka. Tl/ndal, a nagy 
természettudós physikus mondja, hogy egy nagy amerikai kapitalista egy 
tudós embernek tett valami j óindulatu, nagy nyereséget igérő üzleti aján
latot és nagyon csodálkozott, midőn ez azzal az indokolással utasította 
vissza, hogy «el van foglalva az igazság keresésével és nincs ideje, hogy 
azt pénzkeresésre fecsérelje1>. De azért igazságtalan volna és elfogult az, 
ki a száz év előtti időket általában olyanoknak képzelné, melyekben a nagy
hirü és nagytudásu orvosok mind az öreg Haiszler mintájára valók voltak. 
Abban az időben is ily férfiak és orvosok mint ő, csak kivételek voltak, talán 
azért is, mert nem mindenütt kedvezett a talaj az ily férfiak életének és virág
zásának sem. 

És ily nagy orvossá fejlődött e talajban az öreg Haiszler GJ'.örgy. fia 
Haiszle1' [{ároly is, ki ha nem is irt tudományos munkát, m~g1s szm~e 
typusa az igazán elsőrangu gyakorló orvosnak. A magyar tudomanynak_ ~s 
a magyar igazságszolgáltatásnak ma is élő egy nagy férfia, az or~zágos bir?
sági vegyész, Felletár Emil beszélt nekem sokszor e na~y oi:v?srol.*, Fellet~r 
atyjának, a za.lamegyei főorvosnak özv~gye . ugy.~ms ferJe hal~la utan 
Sümegről Veszprémbe jött, hogy gyermekeivel itt konnyebben megelhessen. 

* A Haiszlerel;re vonatkozó adatokat Fell~táron kivül még Sándorfi Miksa dr.-nak, 
Veszprém megye tb. főorvosának köszönöm, k1 nagy buzgósággal kutatott a már tel·· 
jesen letűnt orvosi família története után . 
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És gyermekeinek betegségei körül segitette őt a nagy orvos, Haiszler Károly 
nemcsak tudományával, hanem erkölcsi támogatásával is. «Hogy belőlem az 
lett, a mi vagyok, mondja Felletár, egyenesen annak köszönhetem, hogy 
suba se felejtettem, mit adott tanácskepen utra a derék Haiszler Károly 
orvos, mikor hazulról távoztam, hogy tanulással és munkával emberré fej
lődjek. «Akármibe fogsz öcsém, mindig ~z legyen a törekvésed, hogy azon 
a téren a lehető legtökéletesebb légy. 11 Es mert hajlamom a vegyészet felé 
vonzott, azért nem értem be azzal a tudománynyal, melyet a gyógyszer
tárakban sajátíthattam el, -hanem az egyetemen egészítettem ki tudásomat 
és midőn később különösen a törvényszéki vegy1ant kedveltem meg, nem 
értem be azzal a tudással se, melyet a vegytan maga nyujtott, hanem az 
orvosi studiumot is elvégeztem és mindezt amaz erős suggestio hatása 
alat1, melyet reám az én gyermekkori orvosom buzdítása gyakorolt: hogy 
mindenben iparkodjam .a lehető legtökéletesebb lenni. 11 Igy jellemzi Haisz
ler Károlyt Felletár. Es azt a nemes ambitiót, melyet ő másokba tudott 
egy-egy mondásával egész életre kihatóan beoltani, ez töltötte el úgylátszik 
egész életén át őt magát is. 

Mert az 1803-ban született és a bécsi egyetemen 1833-ban orvossá 
avatott Haiszler Károly a mult század negyvenes és ötvenes éveiben 
Veszprém városának, de a megyének és a szomszéd megyéknek is leghí
resebb orvosa volt, ki e hírét meg is érdemelte. Typusa volt a nagy elméjű 
és a beteg emberben is mindig csak az embert és az egész embert tekintő 
orvosnak, kit éles látása és emberismerete messze a közönséges, csupán 
orvosszerekre támaszkodó orvosmesteremberek fölé emelt. 

Mert valóban úgy van, a hogy a nagy FrankLin mondotta : «He is the 
best doctor, who knows the worthlessness of the most medicines•, hogy az 
a legjobb orvos, ki legjobban ismeri a legtöbb orvosszer értéktelen voltát. 
A mit Haisler Károly az orvosi gyakorlatban érvényesített és minek nagy 
sikereit és nagy hii ét köszönhette, nem volt egyéb, mint a beteg ember 
nemcsak physikai, de lelki szervezetének is ismerete. Ugyanaz, a minek a 
mult században Magyarországból Párisba került kis zsidó orvos, Gruúer, kit 
aztán a francziák Mr. Grubynek kereszteltek el, világraszóló nagy hirét 
köszönhette és a mit a tisztán könyvtudományon élő kortársai nem is 
tu~tak. megb_ocsát~ni neki: az a. sajátságos behatolás a beteg ember kedé
lye~e es az. ily modon az orvosi tanács számára, mintegy büvészszerüleg 
va~azsolt bizalom - mely nagyobb hatást képes elérni, mint a mázsa
sz~mi;a .ren~el~. gyógys;:erek. _ _Gr~~y, kinek klientélájához a III. Napoleon 
cs~sza~·s~ga ideJene~ eg~sz szuletesi, szellemi és pénzaristokratiájit tartozott, 
elo~elo es_ a tunyasag a~t.al_ megvi~elt betegeinek pl. nem azt tanácsolta, hogy 
koran kelJenek,. sokat Jai:Janak es "ke~e~ebbet ~gyenek, hanem megparan
csolta, hogy baJnalban ~ar az elso. ~~sere menJenek el a Madeleine-temp
lomba,. onnan a. ,L.ouvreig csendes Jarassal, maJd vissza a templomig gyor
sabb. leptekk~! JarJa:iak; ~g:f Mia1yánkra megint a templomba térjenek és 
~-~utan a legkoz~lebb1 ka,vehazban csak egyszerű, világos kávéból álló reggeli
JUket fogyaszszak el. Es az így befogott betegek gyógyultak és Gruby 
a~t. sem ellenezte, ha ~ vallásos kedélyüek e gyógyulást nem az ő rende
lesene~, hanem a korai templombajárásnak tudták be. 

. . Es hasonlók __ voltak fegyverei Haiszler doctornak is a betegek bizal
maert_ f~lytatott. ki;tz~elemben: Mid_őn _ezelőtt néhány évvel ~ new-yorki orvosi 
Akademia fonnallasanak 50 eves Jubileumát ünnepelte, az Egyesült-Államok 
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akkori elnöke, Cleveland, szép üdvözlő beszédben hódolt az orvosi hivatás
nak, dicsőítve azokat a régibb orvosokat, kik a mai tudományos segédesz
közök hiján is derekasan szolgálták hivatásukat. uAz én időmbeli orvos, 
mondá Cleveland, a nagy tudomány hiányát józan itélettel, gondosan gyűj
tött tapasztalatokkal és a betegek lelkiismeretes ápolásával pótolta. 1> Mintha 
csak Haiszler Károly jellemzésére mondotta volna e szavakat. 

A mult században, abban az időszakban, melyre Haiszler Károly mun
kája esik, még nem volt annyira elterjedve a kopogtatás és hallgatódzás, 
a hőmérés, nyoma se volt a mai mikroskopikus és vegyi laboratoriumi 
vizsgálatoknak és a mit ma kicsinylő gúnynyaJ emlegetünk: a pulsus és 
a nyelv voltak a fő diagnostikus momentumok. Es lehetett-e ily gyarló esz
közök segitségével még csak fogalmat is alkotni a betegségről? A mint a 
tények bizonyítják, lehetett. A mmt Cleveland mondja, 11gondosan gyüjtött 
tapasztalatok, józan itélet segitségéveli> lehetett még egyedül a pulsusra is 
támaszkodni. Felletár mondja, hogy egyszer a vakáczióra Veszprémbe 
hazakerülve, itt hirtelen nagy lázzal betegedett meg. Haiszler a pulsust fogva 
kijelentette, hogy súlyos betegség van kitörőben és csakugyan négy hónapig 
tartó, typhusos bajjá fejlődöt1. Haiszler ez idő alatt ismételten az,t mondotta, 
hogy ha deczember g]l-ét megéri az ifjú. meg fog menekülni. Es a szegény 
ifju meg édes anyja is egész idő alatt esak azért imádkoztak, hogy a deczem
ber 21-ét érje meg és midőn ez nap meglátogatta őt Haiszler és kijelen
tette, hogy ))kint van a kutya a kertből>i, attól a percztől fogva mintha 
újjászületett volna és gyorsan gyógyult. A gondolkodó orvos előtt nem 
szenved kétséaet, hogy ha meg is tudta a pulsusból mondani az orvos, hogy 
súlyos lázban ° szenved a :fiatal beteg, melyből valami nagy baj is fejlőd
hetik, a deczember 21-iki terminus mégsem lehetett egyéb, mint a betegbe 
és környezetébe tudatosan beoltott és ezért időhöz rögzített bizalom a 
felépüléshez. Minden tapasztalt orvos ismeri az időpont megjelölésén~k, 
rögzitésének nagy szerepét az orvosi prognosisban, a jóslásban. Hisz maJ~
nem minden esetben a beteg azon kérdését, hogy meg fog-e gyógyulrn, 
nyomban követi a másik : mikorra várható a meggyógyulása. Az orv~sok 
átlaga erre a kérdésre vagy egyáltalában nem, vagy csak nagyon ova
tosan felel. Kovács József tanár felig tréfásan, félig komolyan azt szokta 
volt válaszolni, hogy ezt utólag jobban lehet ~udni, ~int el?r~. . .. 

A gyakorlati orvoslás müvésze azonban itt hatarozott 1dopon~ot Jelol. 
Igaz, hogy szószerint ugyanezt teszi a kur~zs~ó és a .c~al?, cha.rlatan o.rv?s 
is és mégis nagy a külömbség. Az orvos-muvesz tudasabol, _t~pasz~al~ta~o!, 
a betegség természetének ismeretéből meriti azt. a m~g~ö~eh~? valoszm~se
get, melyet a prognosisban .még a betegsé~ gyogyu~asi ideJenek megall~
pitása körül is kifejezésre Juttat. Jól tndJa, hogY: itt ~em lehet n~pra es 
órára jövendölni, de megközelitő_leg igen és a~t is t~?Ja, m1~y eros hor
gonya a beteg önbizalmának, mily hatalmas t~mogatoJa az it~ oly n~g_y 
szerepet játszó reménynek ez a_ rögzitett tern;imus. Nem csalm, de eros1-
teni akarja a beteget, támogatm abban a nehez harczban, mel~et sze~;e
zete a betegséggel kell, hogy megvivjon és melyben a kedely ereJere 
is oly, nagy szükEég van. . .. . . . _ 

Es ugyanezt teszi az ily orvosmuvesz _akkor is, , h_a _e~ye? oly esz 
közökhöz nyul, melyek teljesen eltérnek az iskola tamt~saitol es. melyek 
szintén veszedelmes szomszédságba kerülnek a kuruzslok sze~fenyvesz
i;ésével. E megye területén fekvő ú. n. Mezőségre hivták Haiszlert egy 
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vajudó asszonyhoz. A már ott levő két orvos Haiszl~r tanácsát és segit
ségét akarta igénybe venni, hogy a szegény nőt terhétől, a véleményük 
szerint már elhalt magzattól megszabaditsák. Haiszler kiadj a a rendeletet, 
hogy süssenek azonnal egy nagy rozskenyeret és ha elkészült, szóljanak 
neki. Addig is ő két collegájával és a nő férjével a szomszéd szobába 
vonult kártyázni. A súlyosan kínlódó nő, a már kétségbeesett fé1j és a nem 
kevésbé kétségbeesett orvoscollegák mind, meghajolva Haiszler nagy tekin
télye előtt, maguk is nyugodtan várták a fejleményeket. A rozskenyér 
elkészült és Haiszler azt kettévágva és lehűlni engedve, a vajudó nő 
hasára tette, mire rövid idő mulva az élő és ép gyermek megszületett. 
Könnyen készen volnánk a szemfényvesztő kuruzslás vádjával, holott ez 
nem volt egyéb, mint a tapasztalt és a helyzetet jól felismerő orvos 
taktikája, ki látta, hogy itt egy nagyon türelmetlen, mint ma mondanók 
((ideges asszonykával 1>, a felizgatott lelkű férjjel és mindkettőjük által 
ugyancsak felajzott kedélyű és az élő magzatot is már holtnak néző 
orvosokkal van dolga és hogy itt semmi egyébre nincs szükség, mint egy 
kis nyugodtságra, türelemre, szóval egy kis időre. melyet a rozskenyér 
süttetésével tölt ki és végül még a reárakott meleg kenyér súlyával és tem
paraturájával mozditja elő a kedvező, természetes kibontakozást. Még az 
időközben előszedett szórakoztató kártyajáték is beleilhk az okos oiTos 
strategiájába, melyet úgy mint az igazi harezmezőn a győzelmet, oly gyak
ran megmérhetlen apróságok irányitanak a siker felé. 

Mert az nem szenved kétséget, hogy ebben az egész kis hadjáratban 
nem a meleg kenyérbe és nem annak a hasra való rnkásába vetette az 
orvos bizalmát, hanem az összes szereplők kedélyének megfogása és 
tudatos irányitása volt a czél, melyhez ez az inscenálás is tartozott. Mert 
ha a szükség úgy kivánta volna, tudott volna ez az okos és a véres mü
tétek körül is járatos és ügyes orvos a vajudó nőn segíteni más módon és 
más eszközökkel is. 

És nem ingat meg, sőt megerősít engem ez utóbbi feltevésemben az a 
recipe is, melyet Haiszler egy még most is élő derék veszprémi férfmnak 
adott, midőn ez fiatal korában feltűnő «mérgességbenn szenvedett. Senna
levélből, mannából és glaubersóból mazsolaforrázatával készült hashajtó 
thea, melyet az illetőnek rendesen, tavaszszal és ősz szel kel lett beYenni, hogy 
«mérgességétől» szabaduljon. Az ideges ifju már alig várta az őszt és a 
tavaszt, hogy a jó hatásu orvosságot bevehesse és a bölcs orvos rendelése ki 
a fiatal, lobbanékony ifjut ily kissé csillapitó kúrának vetette alá, a (1 rn'ér
gesség1~ ellen csodákat müvelt. A gyógyszer reális hatását használta fel az 
o;·vos __ a t~stnek és. a kedé~ynek megnyugtatására és bizonyára annyi vagy 
tan tobb JOgosultsaggal, mmt a hogy ezt a ma divatos vizkúrákkal és min
denféle cso.daszerekk~l, bromidiákkal cselekedjük. 

, A mely embensmer~~ volt ennek a nem is öreg orvosnak bűvszere. 
M~r„akkor az egyetemre Jart és a zongorán is müvészien játszott Felletár, 
midon egy alkalommal ugyancsak a vakáczióra hazatérve Haiszler őt arra 
kérte, h?gy egy mindenfél~ b~~okban súlyosan szenvedő ~őbetegéhez jöjjön 
~l yele ~s annak a zongoran Jatszon. Felletár ezt megtette és azután ecry 
~deig n;mde_nnap i~mételte, miközben a nő súlyos állapota szemlátomá"st 
~avult .. es .sz.mte„gyog~ult~a~ .vol~ ;mondható. A nő, ki férjhezmenetele előtt 
J?nevu szme~zno volt es ki ferJe -~1vanatára elvált a színpadtól, e fölötti bána
taban lett sulyosan melanchohas beteggé. A művészi zene kedélyét felélén-
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kitette és mégis megnyugtatta és mint valami gyógyszer varázsolta belé a 
megnyugvás al járó gyógyúlást. Mostanában az angol orvosi sajtóban egy
mást éri a ok közlemény, melyek a zenének feltirnő gyógyhatásáról 
szólanak. A veszprémi orvos több mint félszáz évvel ezelőtt nem elmélet, 
nem is tapasztalat, hanem mély orvosi belátása, intuitiója ala.pján aján
lotta és alkalmazta orvosszerü] a zenét. Nem a nyeglességgel rokon csoda
orvoskodás ez, hanem az igazi, a valódi orvosi müvészet, az eredeti 
felfogás, a ablontól való felszabadulás, attól a sablóntól, mely átlag min
denütt uralkodik és a mely mellett az orvos jól folytathatja ugyan foglalkozá
sát, a nélkül azonban, hogy igy egyéb volna, mint mások tudományának 
közveti tő kereskedője. 

De, hogy nem csupán ebből és ilyenekből állott Haiszler orvosi müvé
szete. azt az a tíz epekő bizonyitja, melyeket a jeles orvos halála előtt 
egy évvel Felletárnak vegyelemzés végett adott át és melyeket_ ő egy idős~b_b 
beteg nő epebólyagjából műtéttel távolitott el. Ez epekovek analysiset 
ismerteti Felletár a Gyógyászat 51 év előtti számában. Epekőmütét több 
mint félszáz év előtt egy vidéki magyar városban! Szinte alig volna hihető, 
ha a legszavahihetőbb ferfiak egyike 50 év elő~t _n~m 'i.rta volna meg. A. ma 
legmodernebb mütétek egyikét végezte egy v1dekl magyar orvos .felszazad 
előtt, nyilván oly viszonyok és körülmények közt, melyek ma meg a leg
bátrabbnak közülünk is kezéből kivennék a kést. 

De mindez nem lett volna elég arra, hogy Haiszler az a nagy orvos 
legyen, mint a minő igazán volt, ha hiányzott volna belő~~. ~z, mit _a m~g 
fiatal Virchow· doctori disserat1ójának abban a sentent~a~aban feJez k}: 
((Nur der liebevolle Mann kann das wahre Wesen der Med1cm erfassen». Es 

' Haiszler e téren is egész orvos volt. A szegények iránt o~y jószivü,, ho~;Y 
ezek imádták. ((Utolsó filléreit is betegeinek adá, hogy a gyogysze~·ek es ero
sitő tápszerek költségeit fedezzék» ezt. mondja ról_a az 50 ev előtti .ne.krolog. 
De nem vitte a jóságot a bárgyuság1g. Ha az, ln tehette, n~m meltanyolta 
eléggé segélynyujtását, azt nem hallg~tta el csendesen, mmt a hogy azt 
többnyire tennni szoktuk, hanem kemenyen _megt?1:_olta. , . , 

Ezt tapasztalta egy berhidai betege is, kitol a szep lovakat. ~at to 
Haiszler bonorariumul egy kocsi szénát kötött ki, mit a kúra után mag~t az 
ígéret alól félig felszabadultnak érző patiens. úgy teljesített, h?g!, penes~es 
szénát küldött az orvosnak. A lecrközelebb1 alkalommal, mido.~ m.egmt 

0 k · l "tt ' ngo formtot Haiszlerhez fordult, ez nem indult elébb utna , mie o szaz pe , , ' 
eav az idő szerint igen nacry összeget nem fizetett le a megszoruli, halat-
"" . 

0 
· • tt h a hamisságot akarta lan ember. De Hatszler nem a penzre vagyo " anem. . , . , . 

megtorolni és ott Berhidán átadta az öss~eget _a, helyseg biraJa~ak a szeg~l 
nyek közt való szétosztás végett, kioktatvan a buot,„hogy ezt a_z os~z~g_~ at~~ 
a bizonyos embertől azért hajtotta be, mert ez ot becsapm sz~n e ozo · 

És ez a jellemvonás, a pénznek nem ~ pénzér~ való szere~ese,, hanem 
a saját orvosművész értékének felbecsülése is mutatJa benne az iga:zan nagy 
orvost. Távol volt a kapzsiságtól mely hivatásunknak szintén eg~ik fattyu-

' k t · 11 " · 't vonas hanem hajtása S napjainkban már nem csupán egyese e Je „egzo IU .
6 

. f T'd""tt 
valósággal hivatásunkat megfertőző, meg~ételyez? corr~:p~1 .va eJ ~es~ · 
Ép olv távol volt ettől Haiszler Károly, mmt orvosi munk~Jatol a nybebg k tg: 

+.. , • h d ·'k 0 ·vos nem ert nagyo or ' eis annal nagyobb kar ogy e eie 1 . 
férfikora derekán aiig 57 é;es korában meghalt. Nem érte el atyJa. magas-

' · · ·1 t 'b abban a v1szony-korát. Valami különös tragikum vonult veg1g e e e en, 
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ban melyben ugyancsak nagy orvos atyjához állott. Mig atyját abban a.kápol
náb~n temették el, melyet a veszprémi temetőben állíttatott a _Jambor 
lelkületü orvos a maga és családja számára szánt sírbolt fölé, addig fia e 
kápolnán kívül kívánt eltemettetni.. . . , . .. . . 

Nem példátlan ily sajátságos viszony ep hazai tudosamk kozt ~s szmte 
biressé vált az a viszálykodás, mely két világbirü, genialis matbematikusnnk, 
Bólyai Farkas az apa és még genialisabb fi.a között dult és melynek 
alapja az apa féltékenykedése valóban nagyobb fia irányában volt. Ez >olt-e 
oka a két Haiszler feszül1ségének, az apai tekintélyt az orvosi térre is át 
akarta-e vinni az egyik, ezt a tekintélyt vonakodott-e elismeTni a másik: 
nem tudható. De az bizonyos, hogy midőn Haiszler Károly, 1860· ban meghalt, 
emlékét már csak egykori híres kúrái tartották imitt-amott fenn, de még 
sírjáról is megfeledkeztek és csak 29 évvel kesőbb, a ferenczrendiek főnöke, 
Tomasko állíttatott a már-már teljesen eltűnt sírra egy kis, gyermeknek illő 
sírkövet e felirattal: «~z egyszerű sírkővel jelölték kegyelet és bálábol egykori 
orvosuk, Haiszler Károly hirneves orvostudornak, a ki született 1813-ben 
október 1-én és meghalt 1860. junius 8-án 1öbb évekig elhagyatott sírját 
a veszprémi szt. Ferencz-rendiek 188~1. évben. Nyugodjék békében és az 
örök világosság fényeskedjék neki.» Igy szól a sírkő felirata és e kő alatt 
porladt el az, a mi ebből a nagy, derék orvosból halandó volt. 

A mult évben az egyik angol orvosi szaklapban, a Brit. med. 
Journalban egy vidéki angol orvos meghatóan szép élettörténetét ismer
tette egy collegája, ki annak a kis városkának sírkertjében reáakadt a 
sírkőre, melyet bálás bi vei, betegei és azok, kiknflk egészségét egész életén 
át szeretettel gondozta, sírja fölé állítottak. Minden egyszerűsége mellett 
is e sirkő és a feliratában megnyilatkozó szeretet és tisztelet a legszebb 
monumentuméval vetekszik. Minden szava igaz bála és ragaszkodás tanu
sága. Erre a sírkőre emlékeztet az, melyet e napokban Haiszler Károly 
sírja fölött láttam és mdyet az egyszerű, derék francziskánusbarátok, kik 
orvosukat halála után 29 évvel sem felejtették el, emlékének emeltek. Bizo
nyára volt sok jeles orvos szerte ez országban, kinek fényesebb kő és szebb 
epitapbium disziti sírját, de a maga nemében ez bizonyára egyedül álló 
sirkő és néhány keresetlen szava minden dicsérő versnél beszédesebb. 
Valóban egyik sugara ez annak az örök világosságnak, mely az igazán 
nagy orvos emlékének fényeskedik. 

Veszprém városa önmagát tiszteli meg, ha a francziskánus barátok 
szerény, de szeretetteljes síremlékéhez a maga szerető gondozását csatolja. 
Talán évszázadok mulva ez a sírkő lesz hírmondója réa elmult idők igazi 
culturájának . . . 

0 

-+< 

~időn Ha~szler Kái:oly az ő kedvencz üdülőhelyén, Almádiban lehunyta 
szemeit.' Ves~p~ember; ~ar emelkedőbe? volt ~gy orvosi testvérpárnak hire. 
Az egyik, Pillitz Davtd, az akkor meg osztrak tartozéku Páduában szer
zett orvosi diplomával 1857-ben telepedett meg szülővárosában· a másik Pillitz 
Benő Bécsben végzett orvosi tanulmányok után két évvel ké~őbb 1859-ben 
követte bátyja példáját és keresett orvosi tudása és munkája szimára tért 
ott, hová őt gyermekkori emlékei és családjának derék traditiói vonzották. 
Mert a két Pillitz testvérnek már a nagyapja is e város zsidó communi
tásának nagytekintélyü rabbinusa volt a 18. század végén, oly jámbor, 
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vallásos életü férfin, kinek ép ezért régi szokás szerint két sirkövet állí
tottak sírjára. Atyjuk is rabbitisztet viselt a községben és a tudomány tisz
telete meg a tanulás vágya öröklődött ezen gyermekeiben. 

Pillitz Dávid dr. mint hátramaradt levelezéReiből kitűnik, ritka idealis 
lelkületű férfiu, úgy látszik gyenge szervezetű volt és már mint deák, 
Páduában is sokat betegeskedett; nem sokáig bírta Veszprémnek üde bár, 
de a Bakony felől járó szelek miatt érdes k.limáját és a dombos-völgyes 
talaján kétszeresen nehéz orvosi gyakorlatot. Még fiatalon, alig hat évi gya
korlat után, 1863-ban meghalt. A másik, Pillitz Benő dr. volt az, ki a 
család régi nevének és a rabbi hivatást abban felváltó orvosi hivatásnak, 
ősei korát túlérő bosszu életén át becsületet szerzett és ki ezelőtt két évvel 
85 éves korában válva el övéitől, még frissen él azok emlékezetében, akik 
évtizedeken át megszokták, hogy hozzá, mint a nagy orrns és nemes ember 
mintaképébez tekintsenek föl. 

Eredetileg Pillitz Benő is, mint annak idején az idősebb Haiszler, a 
theologiára készült és itthon atyjánál meg más neves rabbiknál a zsidó 
tbeologia alapvető tudományába : a talmudba avatódott be. Szó szerint~ 
követte. ha nem is egészen szabad akaratból, de kényszerűségből, a régi 
zsidó bölcsek előírását, mely szerint «kenyéren és vizen élni, a pmzta 
földön hálni és e mellett az Isten igéjét tanulmányozni, az igazi boldo · 
gulás utja>1. De neki magasabb ambitiói is voltak. Mialatt Szegeden egy 
ugyancsak Pillitz nevü rabbi rokonánál folyt.atta t.~eolo~iai .tanulmá~ya.1t, 
az akkori idők szokása szerint a gymnasmm targya1t rnkola nelkul, 
magánszorgalommal sajátította el és ~zután Ke~skem~ten. ~z ú9yneve~ett 
pbilosopbiai tanfolyamot elvégezve, mmden tantargybol k1tuntetessel vizs-

gázott. . . cl , 'b . 'lb ·1 " , 
Igazán tudós akart lenm a vallas tu omanya an es ,e cze o o meg 

bátyját megelőzve Paduába ment, 1847-ben, hogy ott koranak legnagyobb 
zsidÓ tudósánál, a világi tudományok terén is kiváló Luzatto rabbmál- .a~ 
iménti olasz miniszterelnöknek, Luzattinak ősénél -- fejezze ?e tbeologi~1 
tanulmányait. Azt remélte, hogy Paduában ~ajd. csak fol~atJ.a azt, a mit 
itthon kezdett és a tanulás mellett megkeresi maJd kenyeret is. Csakhogy 
ez azért nem volt lehet.séges, mert ott nem dívott a. magyarföldi szokás, 
nem szabadon éltek és haltak a talmudtanulók, hanem mternatusban, ol:r,~n 
convictusban, melynek ellátásáért évente 200 f.ori?tot .előre ~ellett ~zetmok. 
Ezt előteremteni Pillitz Benő nem volt képes es igy bar a szep tudasu fiatal 
embert a nagy Luzatto csakhamar megszerette. és becs~~ ~jánló. levélle.~ 
is ellátta, kénytelen volt hazájába visszatérm. Az a1anlo levelne~ ~ 
azonban többé hasznát nem vette, mert szárnyaszegetten nem akart tobbe 
a tbeoloaiánál maradni és más irányt keresett. . . 

Az 
0

újonnan alakult magyar kormány a hazai népoktatást. is fel akarvan 
lendíteni, elhatározta, hogy a külföldre, nev~zetesen Be;lmbe , 12 ~a~al 
embert küld, a kik ott a népoktatást gyakorlatilag tanulmany?zzak.. P1lhtz 
Benő ki úgyszólván gyermekkora óta nemcsak tanult, de tamtott is,. erre 
a ta~ulmányutra képesnek érezte magát. A kec.skeméti c.ollegium. igaz
gatója, Karika Antal, ki két éven át látta, illlly eredmenye~~t ert ~l 
Pillitz az ő gondjaira bízott tanítványokkal, a l~gmeles~?ben aJanlotta is 
őt Szőnyi Pálnak, a népoktatásügyi osztály akkon ;ezetoJe;i.e.k. . . . 

Uj idők jártak, a szabadság és felvilágosodas . s~ello)et. erez~ek es a a 
kiküldendő ifjakra vonatkozólag is úgy szólott a palyazaü bHdetes, hooy 
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<1valláskülömbség nélkül». Ezért mert pályázni Pillitz és jellemző azokra 
az időkre, meg Pillitzre is, hogy folyamodványának .. megszólítása csak 
igy szól : <1 Miniszter ur ! >> és végén csak igy hangzik : <1 Onnek Miniszter ur 
tisztelő polgártársa Pillitz Benő~. De azért mégis. a szép idők daczára 
is Pillitz itthon maradt, mert valószinüleg voltak mások, kiknek felekezet 
dolgában elnézésre nem volt szükségük. 

A szabadságharcz lezajlása után aztán egyenesen nekivágott Pillitz Benő 
annak az iránynak. melyben testvére már elöl haladt. Orvosnövendéknek 
iratkozott be a pesti egyetemre, de az nkkor itt uralkodó viszonyok közöti 
tanácsosabbnak látta ő is, mint sok más pályatársa, hogy Bécsbe vonuljon. 

_ 1\Iert ott nemcsak nagyobb hirü orvosi iskola, jelesebb tanárok, de szaba
. dabb, nyugodtabb, azaz a rendőrség és hivatásos kémek által nem zakla
tott élet igérkezett a magyar származásu egyetemi tanulónak. Itt mohón 
szedte magába a.z új tudomány tárgyait és a nagy anatomus, Hyrtl úgy 
indexében, mint külön bizonyitványban is el ismeréssel nyilatkozik a boncz
tan terén tanusitott buzgóságáról es haladásáról. Persze, hogy Bécsben is 
nemcsak tanult, de tanitott is; még festről is vitt fel magával egy kis 
diákot, kit ott oktatott. De még így is tah\,lt időt arra, hogy a polytechnikumra 
is beiratkozzék és ott két éven át az aingol nyelvet tanulhassa és igy a 
német, franczia és olasz mellé, mely nyelveket már elébb elsajátitotta 
volt, még ezt -a hatalmas culturnyelvet is csatolja. 

Szigorlatai végeztével még a nagy bécsi beteggyüjtő-intézetben, az 
Allgemeines Krankenhausban mint segédorvos gyakorolta magát jövő hivatá
~ára és azután 1859-ben egyenesen haza, Veszprémbe jött. Itt gyorsan ter
Jedhetett híre és gyakorlata, miben bizonyára volt i·észe Haiszler korai 
elhalálozásának is. Nem ugyanaz a kaliber volt ugyan Pillitz Benő. Nem 
az a megkapó, elbűvölő genialitás, hanem egy más, a maga nemében nem 
kevésbé értékes orvostehetség. Haiszlernek csapongó ötletessége, Pillitznek 
nagy, fegyelmezett tudása, folyton előretörekvő, mindig a kor színvonalát 
kereső tudvágya. A régi talmudtanuló bonczoló elméjét a természettudo
mányo,k művelése úgyszólván classikusan cs~szolta. 

Es tudománya mellett Pillitznek is az emberismeret volt égyik hatal
mas fegyvere. Haiszler elragadta betegeit, Pillitz ellenállhatlanul meggyőzte. 
Rohamosan emelkedett tekintélye. Az alkotmányos korszak legelején, 
1867-ben Veszprém megye már tiszti főorvossá álasztotta az első zsidó 
·kinek e megyében ily megtiszteltetés jutott. És hogy e tisztében miként járt 
el, azt Kun alispánnak hozzá két év mulva intézett bucsuzó levele bizo
nyi_tja. A legközelebbi választásnál ugyanis az előterj esztésben őt dicsérték 
legmkább és őt ajánlották, de a mint az már gyakran meoesik, mást válasz
tottak meg. Később újból több cycluson át volt főorvos és a városi kórház 
vezető orvosi állását is reábizták. Ezt a tisztet 17 éven át viselte minden 
dijazás nélkül. . · 

Az _ily ingyen ti~zt~éghez is gy~kran szó fér. Nem ritkán ez a dijmen
, tes ~zolgalat csak qzeger, a mennyit fizetnek érte, ép annyit ér és inkább 
. az ugynevezett mellekkeresetek révén kamatozik dúsan. Pillitznél ez ki volt 
zárva. Az ő j~lleme e munkát annak tekintette, a mi: nobile. officiu111nak, 
a_melyet annal n~gyobb buzgósággal, minden hátsó gondolat és érdek nél
ln~l kell ellátni. Es midőn 17 évi ily munka után visszavonult, a Yáros 
~hs_mert.e, ~ogy <) a kórházat primitiv állapotából a kor szinvonalán álló 

· mtezette feJ lesztette és még ő hálálkodott a városnak azért mert meoenoedte 
. • - e e 
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~ekf, ~ogy mint mondja 11h~sszu időn át tudományát a szegény emberek 
Jav~ra is gyak?r~lhatta)). HáláJát még azzal is kifejezésre juttatta, hogy 1000 
fonntos alap1tvanyt„ tett, me~ynek kamataiból a kórházat elhagyó szegény 
betegek segelyezendok : oly el.Járás, melyet ő maga egész kórházi működésé
nek ideje alatt gyakorolt és melybt a főváros Samaritanus-egylete két évti
zeddel ő utána karolt fel és honositott meg. 

Megrendült egészségére hivatkozással vonult vissza a kórháztól és 
törvényszéki orvosi megbizatásáról is, melyre őt nagy tudása és hozzá
férhetlen becsületessége kiválóan qualifikálták, egy idő mulva lemondott. 
Iratai közt találtam egy fasciculust e czimmel: Dicetá philosophica, mely 
classiknsok mondásaiból szerkesztett életrendszabályokat tartalmaz. És nem 
hiába állította össze e philosophus diretát; ő maga is hasznát vette. Nem 
csábította őt el és nem vesztegette meg őt a siker, melyet orvosi gyakorla
tában elért. <t 7e légy az első, ki az í~jat felkarolja és ne légy az utolsó, ki 
a régit elhagyja.>> Ennek a philosophus szabálynak is hódolva, ő tudomá
nyát minden évben felfrissiteni m~mt az ő kedves bécsi iskolájába és kór
házaiba és onnan mindig az újak ismeretével és a régiek becsülésével tért 
Yissza Az orvosi továbbképzést, melyet most országosan akarnak életbe
léptetni, ő a maga részére már negyven év előtt is intézménynyé fejlesztette. 

<t flz on•os, ki nem egyéb mint orvos, még csak nem is jó orvos.)) 
Ennek a philosophikus szabálynak megfelelően ő soha életében nem merült 
ki a saját hivatá ának gyakorlásában. Az orvosi foglalkozás testet-lelket 
fárasztó munkájától ő mindig két frissitő, üditő forráshoz tért vissza: a 
régi zsidó bölcsek munkáinak tanulmányozásához és egy újabb szerel
méhez : a botanikához. 

dVaturce rei uni contemplatio quamvis non f acit rneclicurn, aptiorem 
tamen merlirinae reddat. >> A természet tárgyainak tanulmányozása nem 
teszi ugyan az orvost, de mégis alkalmasabbá teszi őt hivatására. Igy 
-szól egyik philosophus szabály és ennek követése vitte őt, még mint igen 
öreg embert is, minden év nyarán hetekre a Bakonyba, melynek fioráját 
tanulmányozta és melyet nálánál jobban senki nem ismert. A <•scienti~ 
amabilist» a szerett-tre méltó tudományt, mint a hogy a botanikát nevezm 
szokták, ő komolyan művelte és az orvosoknak azon ma már kivesző fajá
hoz tartozott, kik nemcsak névleg, de valóban <1 o'rvosok és természet-
vizsgálók» voltak. ' 

És midőn Veszprém megye nionografiájának megírása került ezel?tt 
több évvel napirendre, a megye fiorájának megírása k?r~l má_sról, .m:nt 
Pillitzről nem ís volt szó. Nem volt erre alkalmasabb ferfiu. mint P1llitz, 
ki magas, 70 évet meghaladó korban vállalkozott a munkára és nem sokkal 
halála előtt át is adta, sajtó alá rendezte azt, mire örömmel vállalkozott 
és mit, becsülettel' megoldott. .. . , , . 

Es kedves mellékfoglalkozása volt felekezete ugyemek ap?l~sa is. 
Philosophikus diretájának élBn e mondat áll: <1 Ora et labon~, dat ~ibi Deus 
-omnia bona)). Imádkozzál és dolgozzál! A nagyobb culturaban es nem a 
vallástalanságban és hitehagyásban látta ő felekezete s_zá.~á:a is a. lial~dást . 
A zsidó iskolabizottságnak egy ideig vezetője vo_lt. , M1d?n wn~n. is. :1ssz~
vonult, 2000 forintos. alapítványt tatt oly fiuk szamara, kik a zs1do nep1skola-
ból a középiskolába lépnek át. . . , , 

Minden felekezet irányában elfogulatlan és llber~li,s, a mag~~t ~ele
gen szerető · másnak vallásos megayőződését respektalo, a magaet h1ven 

' o. 
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őrző: a hajdani rabbinusok utóda nem vált szégyen ére őseinek, mert ő 
maga is a jóban és igazban, az apái hitéhez való hűségben tanitója maradt 
népének. A danvinista természetvizsgáló, úgy mint a nagy Darwin maga, 
nemcsak szokásból és lelki szükségből, de meggyőződésből maradt meg 
igaz th tlistának. Néhány beszélgetés, melyeket az évek folyamán vele 
folytattam, ilyennek mutatta őt nekem. A természetben, melynek titkait 
erdőn-?Tiezőn kutatta; annak nagy Urát felismerte és egész lelkével imádta. 

Es philosophus düetájából meritette ő azt is, mikor kell az élettel 
is békén, szépen leszámolni. Egy évvel halála előtt rendezte iratait, melye
ket hátrahagyni óhajtott. Áttanulmányoztam azokat. Sok mindenről szólnak 
ez iratok. Legtöbbet családj áról, melyet, mert maga csa ládot nem ahtpitott, 
annál m~legebben szeretett és testvéreinek gyermekeiből derék embereket 
nevelt. Es sok egyéb dologról is szólnak ez iratok, csak egyről nem: 
betegeiről. Egyetlen betü sincs, mely a hosszu élet en át oly sokat látott, 
tapasztalt , oly sok ember és család titkát ismerő orvos ilyféle tapasztalatairól 
szólna. Az orvosi titoktartás nemes kötelességét ő életében és halála után 
is szen1nek tartotta. 

Irt botanikáról, irt héber tárgyu tudományos kérdésekről közlemé
nyeket, tanulmányokat, sőt könyvet is. Csak orvosi tárgyut nem. És ha 
talán az orvosi tudomány szempontjából szemére hányhatnók azt, hogy nagy 
tapasztalatát és tudását, a betegágy körül szerzett ismereteit nem értékesítette 
irodalmilag, úgy ezt is megérthetjük és megbocsáthatjuk. 

Haiszler Károly és Pillitz Benő nem irtak semmi orvosit. Az orvosi 
gyak?rlat úgy vi szonylik az orvosi irodalmi működéshez, mint a friss, szárán 
élő vnág a növény-gyűjteménybe rakott, száradt példányokhoz. Ez utóbbiak
ból is lehet tanulni, hisz azért teszik el, hogy tanulni lehessen belőlük ; de 
az igazi kertész még soha herbariumból nem, hanem csak az élő növénye
ken tl!'nulta meg mesterségét. 

Es Pillitz is a mi hivatásunk nagy kertj ében ily igazi, képzett és becsü
l~tes _kertész volt. Egész férfiu és egész orvos. Mint a hogy philosophikus 
d1rntáJának, utolsó tételével mondj a : « Vix i et quam dederat curstlm natura , 
peregi !» Eltem és a mely utat a természet számomra kijelölt, bejártam! 
B~~~ület~_sen é~ nagy sikerrel járta be. A nagy angol sebésztársulat nagy
hm~ elnoke Szr Asthley Cooper, a mult század l„gn agyobb sebészeinek 
egyike, a kö>e~~ező üdvözlettel szokta volt a társulat új tagjait fogadni : 
«Gentleman! On egy nobilis és nehéz pályára indul. Az ön sikere e 
pályán ~~rom ,tényezőtől fü~g. ~lős~ör: Hivatása tárgyának jó és beható 
JSmeretetol. Maso~szor : E h1vatas kötelességének buzgó telj esitésétől. Har
madszor: Jelle~tisztaságának megőrzésétől. Az első, a tudás nélkül. senki 
~em kiván~at Onnek sikert; a második, a buzgó munka nélkül. Ön nem 
~rhet e~ sikert é~. a harmadik, a_ tiszta charakter nélkül, még ha érne 
is el s1k~rt, ez Onnek nem nyuJthat boldogságot.» Pillitz Benő élete 
azt m?tatJa, hogy a nagy angol orvos által oly élesen körülírt feltéte
~eket i_smerte, megértette és egész nagy, nemes lelkével követte. Mert tel
J ~~en is:r;n-e~·te hi~atását, mert egész életén át buzgón telj esítette e hivatás 
k?t~lessege.~t~ azert , volt pályafutása sikeres és m ert charakterének ti szta
sagat megonzte, azert volt hosszu, sikerdus életének teljes a boldogsága. 
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Kitűzött feladatom végére jutottam. E város két jeles orvosáról akar
tam megemlékezni. Többről is lehetGtt és kellett volna, sőt talán ezekről 
is többet. De hálásan köszönöm, hogy ennyit is meghallgatni méltóz-

. ta~tak. Ke~J'.eletb?l te~ték. , Kegyeletből azok iránt, kiknek zöld gyep fedi 
mar hantJaikat es mar-mar a moha alól kellett e lőkeresnünk emléküket. 
De a mi hivatásunk becsületének és e város polgárainak is igaz érde
kében óhajtandó, hogy a sírokat boritó zöld gyepet ne verje fel a gyom 
és a moha ne hatalmasodjék el emlékük fölött. 

Az orvosokról is áll az, hogy minden kornak és minden társadalom
nak olyan orvosai vannak, mint a minőkt:lt megérdemel. Azok, kiknek em
lékét ma néhá!IY vonással fölelevenitettem, a legjobbak és legderekabbak 
közül valók. Erdemükből, kiválóságukból mitsem von le az, hogy vidéki 
orvosok voltak. A fény a vízcseppben ugyanazon törvények szerint törik, 
mint az Oczeán vizében. Sőt épen a működési tér kicsinységének tudható 
be, hogy munkájuk, egész életük orvosi munkája az orvosi hivatásnak 
mintegy költeménye volt. E poesisnek kedvezett a város multj a. Élj en 
és viruljon e poesis e talajban jövőre is . 

Régi keleti példabeszéd mondja, hogy ' a vándor a fát, ·melynek 
árnyékában megpihent, melynek gyümölcséből jóll akott és a tövénél bugyogó 
forrásból szomját csillapitotta, távozásakor úgy áldotta meg, hogy azt kí
vánta : soha se apadjon el mellőle a forrás és minél sürübben nőjj enek 
körülötte a magjából fakadó, hasonló derék fák. , 

A magyar Orvosnk és Természetvi~sgálók vándorgyűlése, mely e város
ban gyüjtott új erőt munkájához és tovább vándorlásához, nem köszönheti 
meg hálásabban e Város vendéglátását, mint ha azt kivánja, hogy erős tala
jában, üditő éghajlatában mindig éljen és erősödjék az igazi nagy orvosok 
nemzedéke és traditiója és váljék valóra e város n agy orvosfiának, Vesz
prémi Istvánnak klassikus jeligéje: <<Exoriare aliquis ossis ex nostribus 
ultor1>, igazságos emlék és új élet is fakadjon a r égiek hantjaiból. 

7. 

TITKÁRI JELENTÉS 
a X X.X VI. vándorgyiUés lefolyásáról. 

Előterjeszti KEREKES p,U: dr., központi választmányi titká~-. 

Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy veszprémi vándorgyűlésünk 
az előre megállapított programmnak megfelelőleg folyt le, úgy hogy pro
grammunktól még a részletekben sem kellett eltérnünk. 

Aug. 25-én tartott megnyitó nagygyűlésünk ünnepé_~ye_s külső képe 
méltó folytatása volt eddigi megnyitó-gyűlésünknek s Elnokunk ta~·talmas 
megnyitóját, a Kovács József és Chyzer Kornél emlékelőadásokat a szmházat 
szinte a sz01·ongásig megtöltő díszes közönség feszült figyelemmel, komoly 
érdeklődéssel hallgatta végig. , . , 

Ugyanily komoly érdeklődésre találtak ~ugusztus , 26~an, szmte~ a 
szinházban elhangzott adress-előadásaink, valammt az estenkmt tartott nep
szerü tudományos előadásaink, melyeken egyetlen üres hely n em maradt 
egy este sem. 

7 
Vándorgyűlés munkálatai. 
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Külön kell kiemelnem a Társadalmi ~úzeum !.gazg~tójának S~á~t?, 
Menyhért - most m ár választmá)lyunk ~agi~nak --:-- faradsa~ot ~em.k~mel~ 
tevékenységét, hogy nemcsak. Be?t~y .L~~zl?. keiesk??.eler:iugyi„. ~1msz.ter 
urat megnyerte az e~ső n~pe.ge~zsegugy1 .kial~ta~ eszmeJ~nek, de. fo~ep azert, 
hogy a munkában k1tarto tarsaval, Pekar M1bal.y cl r. va~as~tn~a:1Y1 . t~gunk
kal éjt napot egygyé téve, a kiállitást rend~~~z~sukre allo rov;d ido ~~a~t 
telj esen és tökéletesen elrendezté~, me~J'." kialhtasn~k csak .a ~ancl?rgyules 
tartama alatt több mint 10000 latogatoJa volt. Ez evben palyazatamk sem 
maradtak meddők mert a vidéki kórházak épitéseinek alapel>eire hirdetett 
500 korona pály;clijunkat J endrassik Alfréd osztálytanácsos műépitész érde-
mes munkájának kiadhattuk. . . 

A szakosztályokban összesen 86 előadás tartatott meg. Es ped1g: az 
orvosi szakosztály 4 szakcsoportjában ö6, a t ermészettudományi szako z
tályban 20, a társadalomtudományi szakosztályban 5. Hozzávéve a meg
nyitó és záró nagygyűléseken, valamint a népszerü tudományos estélyeken 
elhangzott 3 orvosi, 2 természettudományi és 1 társadalomi előadást, ösz
szesen 97 előadás tartatott. 

Meg kell emlitenem, hogy daczára a kedvezőtlen időjárásnak, >ándor
gyűlésünk szórakozási ré~ze is sikerült s az aug. 26-iki almádii kirándulá
son majdnem az összes tagok, 27-ikén a zirczi kiránduláson 184, 28-án a 
balatonfüredi kiránduláson 154-, aug. 29-én Keszthely-Hévizi kiránduláson 
98 tag vett részt. 

A vándorgyűlés eddig beiratl!ozott tagjainak száma 348, mely szám 
az utólag beiratkozottakkal remélhetőleg meg fogja haladni a 350-et. 

Nem hagyhatom emlités nélkül, hogy elnökünk, báró Hornig Károly
nak vánclorgyűlésünk iránti érdeklődése nemcsak abban nyilvánult meg, 
hogy nyilvános gyúlésünk mindegyikén részt vett és bőkezűségével nagy
értékü irodalmi és műtörténeti becscsel biró kiadványokhoz juttatta a 
vándorgyűlés tagjait, de főként abban, hogy a vándorgyűlések czéljaira 
2000 koronát adományozott s ezen nagylelkű adományával lehetővé tette, 
hogy vándorgyűléseink alapitóinak Bugát Pál és Bene F erencznek emlé
kére a. ~ovác~- és ~hyzer-érmek mintájára arany emlékérmet alapithassunk 
s emlekuket erdemeikhez méltóan örök időkre maradandóvá tehessük. 

.A bezáró nagygyűlés csak köteles háláját rótta le, midőn őt gróf 
And;·a~sy Dénes~e,l , együtt - ki az 1000 koronás adományával a Chyzer 
emlekerem alapitasat t ette lehetővé - örökös tagjává választotta. 

x. 

AZ ORVOSI SZAKOSZTÁLYOKBAN TAHTOTT 

ELŐADÁSOK. 

, 

7 ' 
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lllOMkNvos A ntv 3 

KÖNYVl~ 

1. 

AZ ORVOSI TUDOMÁNYSZAKOK HATÁSA EGYMÁSRA .. .. .. ' 
KULONOS TEKI TETTEL A SEBÉSZET FEJLŐDÉSÉRE. 

(.ii. Magyar Orvosok és Természetvizsgálók XXXVI. veszprémi vándoi
gyiblése orvosi szakysoportját megnyitó előadás.) 

l\IAKA.RA LAJOS dr., egyetemi tanár Kolozsvárt. 

Az a szinte forradalmi átalakulás, mely az orvostudományt a mult 
században, különösen annak második felében alapjában fölforgatta, alig érez
tette gyümölcsöztető hatását a belorvosi gyógyitás terén, sőt a belbeteg
ségek kórboncztanának megismerése eleintén a Skoda-féle nihilismushoz 
vezetett; ellenben a narcosis és az antisepsis föltalálása elháritotta a sebészi 
gyógyitás két legnagyobb akadályát, a műtéti fájdalmat és a sebfertőzést s 
ezzel megnyitotta a sebészet szédületes haladásá.nak útját. · 

A sebészet átalakulása annyira a közelmultban folyt le, hogy mi 
idősebbek átéltük e fejlődés legtöbb phasisát. Láttuk még az antiseptikus 
sebkezelést mystikus gőzködével, láttuk miként alakul az át fokozatosan a 
mai, úgynevezett aseptikus kezelésmódba, s még ma is szemünk előtt folyik 
e módszer tökéletesbitése, a hibaforrások fokozatos kiküszöbölésével. A nar
cosist mind több esetben sikerül helyettesiteni helybeli érzéketlenitéssel. 
1884-re esik a cocain érzéketlenitő hatásának fölfedezése; Koller először 
a szemészetben alkalmazta e szert, de csakhamar tért hóditott az minden 
tudományszakban. Bámulattal láttuk a fájdalomérzés teljes megszűnését a 
befecskendezés nyomán, de még meglepőbb volt a gerinczagyi érzéketleni
tés hatása. 

Nem kevésbé értékes eljárásokkal gazdagodott az utolsó évtizedekben 
a. sebészeti diagnostika. Sokan emléks~ünk arra ·a bámulatra és érdeklő
désre, melyet a Röntgen-képek első időben keltettek. De tán a legvérme
sebbek sem látták a találmányt olyan jelentősnek az orvostudományra, hogy 
az ma úgy a belgyógyászati, mint a sebészi diagnostikában nélkülöz
hetetlen. A mi korunkban szerkesztette Nietze a cystoskopot, mely lehetővé 
tette a hólyagbántalmak biztos fölisf?.erését, az ureterkatheterismus. utján 
pedig a vesesebészet fejlődhetett oda, hogy ma a veseműtétek a mmden
napi esetek sorába kerültek. Nem kisebb érdem illeti meg a többi endoscopiás 
eljárások fejlődését, a közvetlen laryngo-tracheo-rusophago- és gast1·oscopiát, 
"Valamint a rectoscopok tökéletesedését. 

Ezen közben a kórszövettctni, baktmiologiai vizsgálatok, valamint 
a vér cytologiai és serologiai vizsgálatai mindennapos és nélkülözhetetlen 
eljárásokká lettek a sebészetben is. 
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Mindezeket áttekintve láthatjuk, m ennyire más a mai sebé z i meret-
. ondolatköre mint eleinké volt, a mikor még a sebé zet csak a .zoro an 
es g ' · · 't · 'b áll tt vett sebészi bántalmak ismertetésében es gyogy1 asa an . o , m1~ ma e 
tudományszak az orvostudomány minden ágával szoros v1 zonyba lepett, s 
azok .vivmányait saját haladasára kihaszn~lta. „ „ • • • . „ 

Igy az érzéketlemtés tana, a narkologia kulon tudomany zakka feJlO
dött gyógyszertani, méregtani, kórta:ni és élettani_ vonatk~zá okkal. ~ gy?gy
szertani ismeretek vezettek a combmált narcos1sokra es helyette Itettek a 
cocaint kevésbé mérgező vegyszerekkel. . , . . " . 

A sebkezelés is csak tudományos megalapozas utan tudott kifeJlodm. 
Semmelweisnak a gyermekágyi láz megelőzésére vonatkozó genialis meg
figyelései és következtetései mindaddig hatás nélkül mar~dtak a ebk.eze
lésre, mig Pasteur vizsgálatai a szerves anyagok boml~ 1 folya~ata~nak 
lényegét ki nem derítették. Ezen alapon épitette föl Li te1· anh ephkns 
sebkezelő módszerét, melyben, mivel Sernmelwei. tanait ő em i merte, 
sokáig el volt hanyagolva a legfontosabb, · a kézzel okozott infectio, mig a. 
levegő útján keletkező fertőzésnek azt m eg nem illető fontos ág tulajdonit
tatott. 

Lister módszerének hibáit és tévedéseit is rnndszeres laboratoriumi 
vizsgálatok deritették ki. Ko ch módszerével sikerült a sebfertőzé okozóit 
fölfedezni. Kiderült a chemi,ai antisepsis tökéletlensége, vi zont a thermo· 
antisepsis megbízhatósága. Igy fejlődött ki fokozato san a mai, úgynevezett 
aseptikus sebkezelés szigoru prophylaxisával. 

Mivel számos, fáradságos vizsgálatból megtanultuk, hogy a bőrt nem 
tudjuk sterilissé tenni, tehát alkoholos oldatokkal kezeljük, minő a jódtmk
~~ra is s így nehezítjük a bakteriumoknak a bőr felszinére jutását és véd
JUk a sebzés területét a betegtől, a mütőtől és a segédektől; a ebbe csak 
eszk~z~el . vagy kezt:yüs ~ézzel nyulunk. Mivel a kisérletes viz gálatok és 
a khmka1 tapasztalas kimutatták, hogy a szöveteknek ártanak a vegy
s~erek, a kiszáradás, a durva erőművi behatások, mellőzzük az anti ep
hcumokat s a :finomult, gyors mütevés visszaszerezte régi jogait. 

>f.. 

. , A seb,és~et. ~ejlődésével . arányosan minden szakmában terjedt a gyó
gyitas sebeszi iranya, s mmd nagyobb m értékben sikerült a sebészetnek 
a köz?nség _bizalmát is megnyerni, mert az orvostu domány többi' fegyverei 
nagyreszt bizonytalan hatásnak. Az orvosi szakmák fokozatosan odafejlöd
te~, ho~y az egye.~ ember sem idejével, sem physicumával n em birja, hogy 
~mdemk?.en, kell~ tapasztalatot gyűjtsön, a diagnostikához és a gyógyi· 
tashoz szuksege~. ug:y~sségeket elsajátítsa; kifejlődtek t ehát a szaktudo111d· 
nyak s az?k :i;nuvelo1 a szr:il~.orvosolc. ~zen szaktudományoknak a sebész~t 
sok . haszna:t , latt~, mert kulonleges vizsgáló módszereikkel tökéletesítettek 
'.!' diagno~tikat, kisebb területen munkákodván, a műtétek részletkérdéseit 
Jobban ~1~olgozhatták s, ezáltal megteremtették a specialista műtéteket is. 

, ~ik~zben a„ ~elg~ogyászatból és a sebészetből lehasadt külön szak· 
~ak latszolag szukite~tek ~z anya~udományok kereteit, valójában azok az 
ISmeretek megsokasod~s~ kovetkezteben inkább tágultak. Mert bármennyire 
e~.tag?zó~tak ~z orvos:1- 1s~~r.~te~: nem ~zünt m eg köztük a szerves össze
~u1~~s: h~-~ mm~annyian kozos torzs haJtásai. Az általános orvosi ismeretek 
eJ 0 ese 1„ at m1~den szakmára, a különleges szakmák találmányai is vissza

hatnak a torzsre es a testvérágakra. Csak az anyaszakmák telj es elsajátítása 

.„„„ ... _____________ ~ 
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után lehet valaki jó specialista, e nélkül tudása egyszerü mesterséggé válik, 
szűk gondolatkörével nem lát szakmája keretén túl s ezen egyoldalusá
gának nem ritkán a beteg vallj a karát. 

Különösen érdek es viszonyba került egymással a belgyógyászat és a 
sebészet. Ma, mikor minden belső szerv műtétileg hozzáférhetővé vált, alig 
maradt belbetf.'gség. mely egyik-másik szakában vagy vonatkozásában sebészi 
beavatkozást ne kivánna. Ezáltal elmosódott az éles megkülömböztetés 
a belgyógyá zati é sebé~zi betegségek közt. Eredetileg is a gyógyitás iránya 
határozta meg a belgyógyászatot és sebészetet, ezen irány szerint osz
tályozódtak a betegségek is belgyógyászatba vagy sebészetbe ta.rtozókra. Ma 
ezen elkülönítés a betegségekre vonatkozólag elhomályosult. A sebésznek 
tehrít nwy kell tanulni a belgyógyászat cliagnostikcti módszereit és them
peutikus ell'eit, vis::.ont a belgyógyá.,zokba bele kell nevelnie a sebeszi gon
dolkodást, mely szerint a gyógyításban lehetőleg a legegyszerübb módsze
rek választandók, a mechanikai akadályokat legkönnyebben mechanikai uton 
lehet megszüntetni, a sebészi vonatkozásu betegségek stadiumait sebészi 
értelemben kell megállapitani. E szakaszok lehetnek hosszantartók is, de 
némely betegségnél igen gyorsan változnak, úgyhogy ilyenkor ór~k mulasz
tása is végzetes lehe~ tehát gyors elhatározásra van szükség. Ugy a bel
gyógyá znak, mint a sebésznek ismerni kell szakmájuk képességeit, hogy 
a beteg érdekében a legjobb módszert válaszszák, ?e '.1' hiába val? mű.téttő~ 
is tartózkodjanak. A sebésztől manap nemcsak techmkai, hanem 1.elJeS klm1ka1 
képzettséget is megkivánhatunk, hogy helyes itélettel és érett tapasztalással 
elöntsön a belbeteg sorsa fölött. 

A belgyógyász megállapítja a betegség seb~sz~ . v?natk?z~~át, e~yütt 
állapítják meg a műtét szükségességét ; annak ideJet es ~odJat ped.ig, a 
sebész határozza el. Persze kényelmesebb annak a sebesznek az allas
pontja, ki c ak a technikáva.l jár_nl a beteg gyógyi~á;á~oz, a mű~ét ?ndi
catiójának, idejének sőt tán a módJának a me.ghatározasat is a „b~lgyog!aszra 
bizza. De az ilyen sebészet tisztán mesterseg, melyben a mutetek valtoza-
tos leleteinek megítélésénél sem lehet bizni. . „ . 

lllig a műtétnél szüksége volt a belgyógyászna.k a sebeszre, a m.utet 
után a betegség további alakulása megitéléseben, a bonyodalm~k me?a~la
pitásában szüksége lehet a sebésznek a belgyógyász szakavatott tamogatasara, 
tanácsára ; ma tehát kölcsönösen egymásra vannak utalva. , 

De nemcsak a tudományszakok igényei nagyobbak ma a sebe.sze~ 
iránt, mint hajdan, hanem a sebészet igényei is 11iegnöuekecltek .ci .t?,b~i 
tuclományszakoir irányában s . e.~ ~l~a~ .im~ulsussal szolgáltak azok kifeJlode-
sére, s meghatározzák azok feJlodes1 iranyat. . . . 

Így ha az anatomiát tekintjük, a régi s~bes~ek a ~·es~letekkel nem 
sokat törődtek. Még boldogult főnököm, Ko vács is szi~te hatranyosnak tar
totta a sebészben a nagyobb foku anatomia.i. képz~t~sege.~. mert azt ta,P~sz
talta, hoay az anatomiai ismeretek zavar.Jak mutet ko~ben a határoz?t~ 
sebészi ~unkálkodást. Mikor hozzá kerültem, rólam, mmt volt anatomiai 
tanársegédről dicséretkép mondta, hogy kivételesen nem rontott meg az 

anatomia. . 1 1 · bb . · · chirur-
Minclen curiosuma daczára van ebben valami, ega a a regi 

giára vonatkozólag volt. Mert a ki nem ismeri a v~szélyt, a mel! fe~ye
geti, sokkal ügyesebben és gondtalanabbul mozog, mmtsei::n a veszely mi~~t 
aggályoskodó. Ámde még biztosabban mozoghat az, a ki pontosan tu Ja 



104' 

a veszély rejtekhelyeit is. Tehát nem a túlsok, hane~ a hé~~~os. anatomiai 
tudás veszélyes a sebészetben, különösen manap, a mikor muteternk sokszor 
a legrészletesebb anatomiai tudást kívánják. Kocher is arról panaszkodik 
műtéttana előszavában, hogy az anatomusok még nem dolgoz,ták ki pon
tosan a boncztan azon részleteit, melyek a chirurgiát érdeklik. Igy ma még 
hiányos az idegágak oly pontos topographiája, a milyenre az érzéketlenités
ben szükség van; nem ismerjük eléggé a belső szervek, pl. a ve ék függesztő 
készülékeit. 

Az üregekbe, izületekbe a helyes behatolás útját a pontos anatomiai 
tudás határozza meg, miért is a sokféle műtéti módszer kiselejtezendő; a 
mozgató idegek mindenkor kimélendők, az izmok eredésük yagy tapadá
suknál metszendők át. 

A nyirokpályák tüzetesebb tanulmányozása is jórészt a sebészek érdeme. 
Különösen a carcinomás betegségek sarkaltak a szájüreg, a nyak, az emlő, 
a gyomor, a méh és a végbél nyirokútjainak földerítésére. E tanulmányo
kat maga a pathologiás folyamat is elösegitette a nyirokutak kóros fel
tüntetésével. 

Nem kevésbé · érdeklik a sebészt a vérerek viszonyai, s itt nemcsak a 
főtörzseket értem, mert ezek viszonylata régóta tisztázva van, hanem a 
mellékágakat és végső elágazódásokat. Mert pl. a bőrerek kímélése határozza 
el a plastika sikerét; a bélerek viszonyában van sok pathologiai jelen ég 
kulc.sa, ez a vezére. a bélműtéteknek; a végerek vagy collaterali pályák 
szerrnt , kell ~lak?lm ~· parenchym~s szervek bemetszésének stb. A {ascirili 
~an?l~anyozasa is legiobban a chirurgust érdekli, mert a gyuladá ok ter· 
Jedeset, a termelt szenynyes folyadékok eloszlását tovajutását ezek szabá-
lyozzák. ' 

-i\ltalán az an.atomiát ~s a segédtudományszakokat életre kell ser
~~ntem „a„ gyakorlati tudomanyoknak, a mint ezt örvendetesen látjuk az 
UJ.abb kulon.leg.es sza~mák monographiáiban, a hol az odavágó anatomiai, 
k?rboi::icztam, elettam, kórszövettani fejezetek a legpontosabb földolgozásban 
reszesulnek. 

De nemcsak kérünk mi sebészek a mások tudásából mi 'is adunk értéke 
tapasztal'.1-to~at a ~öbbi iudományszakoknak, hisz műtéte'ink az experimentalis 
pathol,ogia J ellegevel bírnak. 

. ~gY: a seb~szet. , ~!lapito~t~ .. meg műtéti tapasztalataival az e111ber 
~e~eb1 al~~ „tor.og1 aphia7at. A seruleseknél, daganatoknál szerzett tapasztala-

t~k· k~ kutl~nose~ a Ho~sley kezdeményezte kisérletes góczizaatások épitet· 
e i e eren ismeret01nket. 0 

A műtt c~·a~\0,crebr~ili.<; „ l?pographia is el~ő ~orban a sebészt érdekli. 
ellenőriz~e.. a i :e~:~lo o~:tokelt, a ~o~t,os helyi diagnostikára, mig a műtét 
vaa k' t . g mega~lapitasanak helyességét. Az agyroncsolások 

oY ~~e szesek tap.~sztalatai megmutatták az agyállomán külömbözö 
fontos1a%at, az ag~~e~uletek nagy he.lyettesitő képességét. y 
tak la'tt okponyamk utetek t~pasztalatai ma.s tekintetben is tanulsáaosak vol· 

' u a oponya es agy v · . ll · t, · · 0 

folyadék viselkede'se't t telt k e~e a asi viszonyait, a Cel'ebrospinalis 
·, apasz a u smus s· "l' k 'l l' . delmét Kitünt h .1 - eru ese ne a egemboha vesze· 

· • ogy mi yen vesrndelmes 1 h t t· . „ . 
daczára a látható közlekedési ut k. k. e e a ~aro is .commums lekotese, 
a jobboldali jugularis l k''t' a nla ' tapasztalas szerint veszedelmesebb 

Az a , „e o ese, ~nn~ e nagyobb tágassága miatt. 
gynyomas tunettana is foleg a cbirurgust érdekli, mint a ki annak 
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meg zünteté érn közremunkálkodhatik. Úgy a sérüléseknek, vérzéseknek, 
mint a gyuladásoknak és daganatoknak fontos kisérőtünete az acut vagy 
chronikus agynyomás. Az agynyomás okának megállapitásában fontos szerep 
jut a J.Yeisser és Pollák-fé1e koponya próbapunctióknak, melyeket ma 
még anínylag ritkán gyakorolnak, holott nem nagyobb beavatkozások, mint 
az egyebütt kiterjedten alkalmazott másnemü próbapunctiók. 

A gyökeres műtétre alkalmatlan agydaganatoknál is még segit a 
fejfájáson és megelőzi a megvakulást az úgynevezett clecompressiós trepa
natio, melylyel a chronikus agynyomást megszüntetjük.* 

A koponyaműtétekbez hasonló érdekességüek a gerinczműtétek, de e 
téren a tapasztalatok szerényebbek, mert maga a gerinczagysebészet csak 
a legutol ó években kezdett föllendülni. A lumbalis punctio diagnostikus 
értéke közismert, alkalmazása mindennapos. Spastikus bénulásoknál nagyon 
szépen megalapozott műtét a Förster-féle; valósággal experimentalis patho
logia, mikor a túlizgatott érző idegpályákat a gerinczcsatornán belül 
átmetszve szabályozzuk az izmok tonusát. Sikeresen operáltak daganatokat, 
sérüléseket, némely gümős eredésü gerinczagynyomást. Szomoru azonban a 
sorsuk azoknak, kiknél a gerincztörés a gerinczagyat teljesen keresztbe 
roncsolja; ezeken eddig nem tudunk segíteni. A gerinczagy varrásának 
k1sérlete eddig eredménytelen maradt, de reméljük, idővel mégis sikerül e 
szerencsétlenek sorsán javítani. 
, A nyabebészet is több érdekes adattal gazdagította az orvosi tudást. 
Igya golyvaműtétek vezettek a kachexia thyreopriva megismerésére, kiderült 
ennek azonossága a myxredemával. Ugyane műtétek állapították meg a 
glandulai parnthyreoidere jelentőségét s ezzel a tetania okát. 

A th1;reosi.~ok tana a legújabb kor érdekes fejezete, melyen a bel
gyógyász, 'neurologus és sebész együtt munkálkodásától várhatjuk még sok 
meaoldatlan kérdés tisztázását. Kocher mindenesetre sokat közremunkálko
dott e kérdések tisztázására s nagy érdekűek diagnosis és prognosis tekin~ 
tetében a fehérvérsejtelemek és a véralvadás megváltoztatására vonatkozo 
tapasztalatai, de eddigi ismereteink nem elegendők még arra, hogy a 
gyógyitás irányára vonatkozón merev álláspontra helyezkedjün~~· .A nyaksebé
szet fényes fejezetét képezik a gége-, garat- és oesophagus-mutetek~ mel!8k 
a Gluck-féle technikával elvesztették veszélyes jellegüket. A teljes gege
kiirtás után is megmarad a betegnek bizonyos hangképzése) ?arath~n~jáv.al 
meg tudja magát értetni környezetével a kell~m~tl?n ID1~geg~ nelkul i.s. 
Tehát az eredmények itt is megzcáfolták a pess1mi~takat, kik fole?, ~ranczia 
oldalról, a teljes gégekiirtást sokáig nem tartottak humanus mutetn~k. 

Nem részletezem a mellkas- és tüclősebészet haladását, mert Dollmger 
tanár úr külön előadásban foglalkozik e tárgygyal, csak fölemlitem a 
nyomáskülömbség mellett alkalmazott na~·kosis~k )elentőségét, a Höntgen
cliagnostika haladását e téren is, s hangsulyozm kivánom, ~ogy a, mell.~as 
különösen az együttmunkálkodás területe lett a bel~yóf!yász es s~be~~ kozt. 

A hassebészet első sorban értékesítette az úJkon sebkezele~ ,J o e.red
ményeit s előre nem is remélhető haladásokat tett. Tapasztalatai altalanos 

*!\'.fog kell mécr emlékeznünk a szemtükrözés jelentőségéről a~ agybeteg~égok 
diagnostikái'ában 8 a;on érdekes összefücrgésről, melyben némel:i: szem1d?ggy~ladas az 

• ' 
0 k . b · "t't mecrcryoay1tasa meg-orr melléküregeinek gyuladásával van. Ilyen or az oir a.i. ~u e 1 oo <>. „ , 't 

menti a látást is. Ezen esetek is illustrálják a topographia1 vonatkozások .ielentosege · 

1 1 
t 1 

1 
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orvosi szemponto kból is nagyon tanulságosak. Itt derült ki a zsigeri savós
hártyák fájdalmatlansága, vagyis a beleket úgy mint a tüdőt is lehet varrni, 
égetni fáj dalom érzés okozása nélkül. Kiderült a peritoneum sérülékeny
sége a kiszáradás és chornikáliákkal szemben, viszont nagy védekező képes
sége s e tapasztalatok alapozták meg a genyes hashártyagyuladás modern 
kezelésmódj át és sikereit. 

A gyomorbéltractus műtétei során láttuk a teljes gyomoreltárnlitá 
lehetőségét, a bélcsonkolások határát. · 

A tápcsatorna Röntgen-vizi:,gálatai míg egyrészről fontos diagnostikus 
adatokkal szolgálnak, másrészről sokban móclositották eddigi fölfocrá un-
kat az emésztés mecbanismusáról. 

0 

. A máj .~s ~~eut~k; valam~nt a pancreas sebészete sok pathologiai kér-
d~sre a~ott fo~vil~gositast: Ép igy a vakbélgyuladás fontos fejezetét az appen
d~x sebes~et tisztazta; mig azelott e betegségre vonatkozólag számos bibás 
tetelt ta~alunk .a kórbonc~tanol~ban ~s. a belgyógyászati könyvekben, mert 
a betegsegnek epen kezdo stadrnmai ismeretlenek voltak. Elismeréssel kell 
m~g~m~éke~nünk ~ bassebészetnél a gynaekolor;usok munkálkodásáról zak
m~tetei~ ki~olgoza.sa tekin~etében és az asepsis tökéletesitése körül. A nőgyó
gy~s.~ati sebeszkede.s mutatJa egyuttal legjobban, hogy a pecialistának kész 
m~tonek kel~ lenm. A has~e?észe~ a di.agnosis nehézségei miatt részekre 
al~g tagol~a~o, a ~yn~kolo.~ia1 sebeszet is oly szoros vonatkozásban áll a 
hupszerv1 es a belc?uur?iaval, . ~ogy ezen műtétek technikájában a nőgyó
gyasz-op~r~t~m:nek is teljesen Jaratosnak kell lenni. A diagnostiku mód
szerek„ kifeJl?d.es.e te~te lehetővé a hólyag-, vese- és uretersebészet nagy
fok~ follendules~t, viszont a tapasztalatok sok értékes adattal gazdagitották 
a korboncztant es pathologiát. 

„ . ~lég legyen , a veset1.ibe1"C:tüosis fejezetére utalni, melynél szintén a korai 
muteti beavatk.o~asok dentettek föl a betegség kezelő stadiumait a kórformá-
kat, a patholog1a1 vonatkoza' sokat A v t " · '. · · i „ • . • • · ese acii geni;es fertozesemek formait 
s a mute~e.k tisztaztak. Az úgynevezett essenlialis vesevérzések körül a 

decapsulat10val szerzett kedvező tapasztalatok meofeJ'tés · · tali 
földolgozásra vár. o e meg expenmen , s 

~ prostatakihámozás, a prostatekt01nia m "t 't · 1 · · bb k 1 t" · eredmenye a s · b u e e is egnJa e e u, ze en sorsu · · · · · · életmentő E „ ? y e~egie, ki magat nem apolha1p, egyenesen 
10 . . f"lf. . mutket tapasztalatai sok tekintetben módositották régebbi patho-

giai o ogasun at. Az endoves· l' . t t k . . . . 
mutatt · k h . . ica is P1 os a e ·tomia eredmenye1 peclig azt a ogy a vizelet k „ .„l · 't „ 
nem a b~lső sphi'nct .b 'lmrn ese elsosorban a perineal1s záróizom s er sza a yozza. 

Az orthopaecliai sebészet h 1 cl· · t · . . 
Az izületek mecbanism , t . a a asa„ ~~m is lehet egykét szóval vázolm. 
s ennek transformálód~::t' az .izmok eroi;nuta~át, a csontok fölépitési módját 
orthopreclek tanulmány; t \ s_zov~~t/hys_iolo~ia számos hiányos fejezetét az 
nyomorékok ezrein se ft ~t 'k v~ e e~ es ver~s műtéteikkel a külömben 
eredményeket. értek el g s eke · e ~10phylaktikus .módszereikkel is fényes 
házi és klinikai műtétek 0 

k ~yomornsagnak vehetik elejét. Habár a kór
orvostudomány továbbhalnaed. i? mkegvan. a~ exp~rimentalis jellege, mégis az 
. . . asana forrasat a t t · · l' b" 1 giai es chirurgiai kutatások 1 . .k . isz an expenmenta is 10 o-

:1-merikát illeti, hol dús Mrece~f ezi · .E .. t~.r~n ~z előmunkálkodás érdeme 
ilynemű feladatokkal foofalk ksokM ~i~uno mte~eteket létesitettek, melyek 
e munkálkodásnak az érva ~.~nakb ~ ans sok v1vmányát élvezi a sebészet 

11 aso an, a csont- és izület átültetések javitá-

107 

sában, a zervtransplantiók sikereiben ; mindezek ma már mindenütt gya
koroltatnak. Nagy ércleklőcléssel és várakozással nézi az orvosvilág a sejtek 
és szöveteknek a szervezeten ki vül folytatott élet- és szaporodási viszo
nyaira VO:(latkozó vizsgálatokat is, és fontos kérdések megoldását remél
hetjük ez uton. Sajnos ilyen nagyarányu, tisztán tudományos munkálkodást 
csak nagy és gazdag államok fiai gyakorolhatnak. 

E vázlatos adatokkal inkább a sebészet haladását és vonatkozásait a 
többi tuclományszakokhoz kivántam megvilágitani. Jól tudom, hogy e váz
latom is hiányos s hogy orvosi szakmák nem sebészi irányban tán még jelen
tősebb haladá t tettek tudományos tekintetben. de sajnos a tudományos 
haladással - a műtétektől eltekintve - nem állanak ai:ányban a gyakor
lati gyógyitás eredményei. Talán az orvosi vegytan és biologia haladásának 
van fönntartva e téren is egy szebb jövő megteremtése. A belső gyógyitás 
zámos új, de még eléggé nem i mert fegyvere kecsegtet reménynyel. Az 

organotherapiá szerek bámulatos hatása, a hormonok, az újabb szerves 
jod- és arsen-vegyiiletek felől szerzett tapasztalatok, a Röntgen- és fény
sugarak, a radium- és thoriumvegyületek hatásai, a fehérjék faji és egyéni 
rejtélyes külömbségei, melyek az auaphylaxiában nyilvánulnak és biologiai 
reactiókkal kimutathatók - mindezek sejteni engedik a távol - jövőt, amikor 
belorvo ilag is kiszámitottan és czéltudatosan gyógyitandjuk ama beteg
ségeket is, melyeknek gyógyitás-kulcsát a véletlen tapasztalat eddig nem 
adta. Ezen perspectivából nézve mindenesetre kivánatos, hogy az orvosi 
fakultások az orvosi pbysika, vegytan, valamint a biologia fejlesztésére 
minél nagyobb súlyt helyezzenek. 

De lássuk még, miért nem áll annak arányban az orvostudomány 
haladásával a gyakorlati eredmények. . . . . . 

:Mindenekelőtt az orvostudomány haladáta és v1vmanyamak gyakorlati 
értékesítése két külömböző dolog. Az ismereteket tanulással el lehet sajáti
tani, de a módszerek begyakorlásához sokszor hosszu idő és sok ügyesség 
szükséges. Manap a betegek is rendszerint ismerik a legujabb mó.dszen1k.et, 
s megkivánják azok alkalmazását akkor is, mikor arra g~akorlatilag szuk
sécr nincs vaay a mikor a módszer alkalmazásához nmcs meg a szak-

o ' 0 'h k' avatott ember. Az első esetben a betegek többféle kellemetlen, ne a aros, 
de mindig költséges vizsgálatot állnak ki ok nélkül;, a másik esetben az 
avatatlan vizsgálótól hibás diagnosist é~ :rele ro~.sz tanac.so.t kap~~k. . . 

Mindebben nagy szerepe van a reg1, becsuletes haz10r~os1 rntez~~ny 
háttérbe szorulásának. A betegnek teljes bi:r.alommal kell len.rne orv~sa uan~. 
Az orvosnak ismernie kell nemcsak a betegséget, de betegenek ~gesz eg~e
niségét, életviszonyait, gondolatvilágát, természetét és ~ö.rülményeit. ~ specia
lista a maga egyoldalu fdfogásával sokszor ne~ . latJa ~ betegsegn~k ~~ 
összszervezetre gyakorolt hatását, vagy nem veszi e~zre mas szer; eg~ideJU 
megbetegedését. Fontos továbbá az orvoslásba?- a b1zalo.m? a gyo~ulasban 
az önsuggestio. A beteg bizalmát megszerezm: ez egyei;ii tehetseg, ~e~y 
nincs mindig az orvosi mesterséghez kötve. Ez m,agyarazza: hogy mmdig 
megvolt s meg is lesz az ilyen tehetséges kuruzsloknak. a sikere. . 

De a mindennapi sebészet sikerei sem állanak . aran~ban a . ~ebeszet 
mai haladottságával, mert a gyakorló o~·vo~nak ~em ig~n all módJ~ban az 
apró fogásokat elsajátitani, s tanuló eveib.en rn„ ~e~es ;olt az ~lkal:U-a 
erre s ezt se jól használta ki, ~ert a.zo~ Je~~~toseget me~„ n~~„ JSii;ierte. 
Kisebb műtétekre a műtéti asepsis mai forma1aban egyszeru korulmenyek 

-------~-~--~-------~~-----------------------· 
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közt is szinte feltétlenül megbizható. De ?agyobb műtét.eknél , akkora 
iskolázottságot, összetanulást, előkészület~t kiv~n, hogy ~ b1zto?sag „csak 
intézetekben érhető el. Szóval míg a sebeszet kidolgozo.ttsaga .~md ~ob?e
ket képesit a műtétek elvégezésére, a sebészet gyak0rlasa :neg1s . m1.nclin
kább az intézetehe korlátozódik. Azért szükséges, hogy ilyen mtezetek 
minél .nagyobb számban és helyes hely1~ajzi elos~tó~ással ,leg;renek az. ~;s~á?
ban. Örömmel látjuk vidéki kórházamk sebesz1 osztalyamak feJ_lodeset, 
örvendünk, hogy azokban megbizható, ügyes sebészek dolgoznak eleg nagy 
számmal, de azért a kórház-ügyünk még csak a fejlődés kezdetén _vai:. . 

Nagy baja kórházainknak a túl~si;if~ltság. ~ost csak„ a ~eb~sz1 oszta
lyokról szólva ez okozza úgy a khmkakon, mmt ~ koz~orha~akban a 
tömegmunkálkodást, e miatt a betegek gondos ta~ulmanyozasa s_zmte lehe
tetlen s így a műtéti indicatiók latolgatása is csak fogyatekos lehet. 
A sebészek lassanként elszoknak a belgyógyászati gondolkodástól; a min
dennapi esetek ellátása is sok kivánni valót hagy, látunk rosszul gyógyult 
töréseket, rendszertelen kötésváltásokat, a műtéti sebek máodlagos befertő
zését stb. Egyik terhét a sebészi osztályoknak az előhaladott rákos betegek 
képezik. E szerencsétlenekről nem gondoskodik sem a törYény, sem a 
közjótékonyság, szabadulni igyekszik tőlük mindenki. A sebésznek néha 
megesik a szíve s olyan műtétekre is vállalkozik, melynek sem a beteg, 
sem az osztály hasznát nem látja. A sebészi osztályokba csak a gyökere
sen gyógyítható rákbetegek valók, a többiek részére külön osztályokat kel
lene berendezni, külön intézetéket felállitani, a hol a rákosok ápolást 
kapnak, otthonjukból elkülönithetők, a hol palliativ gyógyiiásukkal is 
behatóbban foglalkoznának, minek tán a rákgyógyitás kérdése is előbb
utóbb hasznát látná. E téren elől áll Czerny rákgyógyító intézete, de az 
elosztott, kis osztályoknak nagyobb socialis jelentősége volna. 

A másik oka a sebészi osztályok túlzsufoltságának a sok mirigy-, 
csont- és izülettuberculosisban szenvedő, a kik közt számos, sem a konser
va1iv, sem a csonkító műtétre még vagy már nem alkalmas eset van, kik
nek halálát a kórházi tartózkodás csak sietteti. 

Mennyivel helyesebb volna a sebészi gümősöknek is sanatoriumokat 
állítani, a hol kihasználhatók volnának a czélszerü orthoprediás és egyéb 
konserváló kezelésmódok mellett mindazon gyógytényezők is, melyek magá
na~. a tuberculosisnak gyógyítására általán hatásosak, milyenek különösen 
a JO, szabad levegő és a napfény. Rolier, Calot s mások intézeteiből elfo
gulatla~ lát~gatók fényes eredményekről i·eferálnak. Külföldön, különösen 
Francz1aorszagban nagyszabásu sebészi gümősintézetek, sanatoriumok van
nak tengerpartokon és hegyekben. Nekünk sem szabad e téren sem elmarad
n::i-nk anr:ál k~vésbé, mert a gümősök czélszerü ellátása a közegészség 
~ovetel~ei;iye is; . de. meg a s.ebészi tubel'Culosis helyes velebánás melle~ 
JO~? kilatassal g7og,yitha~ó~ mmt a tüdő tuberculosisa, pedig közegészségi 
t~kmtetb~~. a„ nemetorszag1 eredmények e téren is meglepők. Mindenesetre 
vandorg~ule~u~k legszebb emlékét képezné, ha ilyen intézet létesitésének 
kezdete mnet mdulna ki. 

~ás oldalról is azt látjuk, hogy hazánkban feltünően el van banya
g?lv~ mtéz~tek. tekintet~ben az orthoprediai sebészet, a sok nyomorékon 
nmc„ hol es nmcs a k1 seg1tsen ; - ez az orthoprediás osztályok feladata 
voii::a,. e be~egek ~osszas és fáradságos kezelése egész embert kíván, ezt a 
sebesz1 osztalyok JOl megoldani nem tudják. 

Mindezen bajokon akkor fogunk segithetni, ba az egészsegugy1 es 
orvosi vonatkozásu kérdések teljesen az orvosok ügykörébe fognak tartozni, 
ba az orYo képzés sok sallangjától megszabadítva a gyakorló orvosok és 
egyuttal a nagyközön ég érdekeit szolgálja. 

Az orvostudomány fej lettsége méltán feljogositja az orvosokat, hogy 
mai suborclinált helyzetükből emancipálják magukat. Megkivánbatják, hogy 
az orvosi ügyeket csak szakemberek intézhessék; megkívánhatják, hogy 
orvo i állásokra a kínevezés joga csak a kormányt illesse meg, da a 
kinevezé a szakközegek véleménye alapján történjék, mert csak így kerül
het az orvo a hatóságokkal coordinált helyzetbe, a mi az orvos társa
dalmi helyzetének és a közügynek csak hasznára lehet. 

A tudomány és a gyakorlati élet nem fedik egymást. Megkívánjuk, 
hogy az orvostudomány mívelői, előre vivői tudósok legyenek, de a min
dennapi élet jó gyakorló orvosokat ·kiván. Manap · az orvosnövendék sok 
elméletet hallgat, mig a gyakorlati fogások elsajátításában magára van 
hagyva; pedig jobb volna, ha a gyakorlati fogások elsajátításában volna 
támogatója, az elméletet könnyebben elsajátithatná maga is s arra gyakor
lati ismerete is sarkalná. A mai orvosképzés sem tudósokat nem nevel, sem 
a gyakorlatban helytálló orvosokat nem. Nem tagadhatjuk, hogy a kötelező 
gyakorlati évnek megvan a maga haszna, de e kérdés is tán czélszerüb
ben volna úgy megoldható, mint Udránszky tanár is mondta, ha a g:fak.or~at 
megelőzné é nem követné a vizsgákat. Szóval az orvosok gyakorlati kikep
zésére mindenesetre nagyobb súlyt kell helyezni. Persze ez a túlzsufolt 
egyetemeken nem lehetséges. 

Mert ha az orvostól meg is kívánjuk a természettudományi gon
dolkodást, nem kevésbé kivánhatjuk meg a gyakorlati ügyességek tud~sát.: 
Igaz, hogy az orvostudomány haladá a tán inkább. füg? ,a labo~-a~o.1:rnm1 
kutatásoktól mint a betegészleléstől; de a haladás igazsaganak bualo.Ja a 
betegészlelé~ marad, s az orvos egyéni tudása helyes észlelése ará~~ában 
növekszik. Foglalkoztassuk tehát az orvosnövencléket általános orvosi rnme
retekkel, laboratoriumi vizsgálatokkal is, de minél k?r~b,b~n szoktass~k a 
betegviz gálatra, - észlelésre s apró ügyességek elsaJatitasara a b~tega~o
lásban. Ne feledkezzünk meg a betegek czélszerü táplálkozásának, eletmod-
jának fontos gyakorlati tanításáról sem. . . „ 

Mindez megoldható czélszerübb tanulmányi beos.z~as~al an?lkul, ho_!SY 
akár az orvosképzés idejét meghoszszabbitanók, aká~ az ifJusago.t ~ulterhelnok. 

r emcsak az orvosi téren de mi:nclen gyakorlati szakban k1vanatos, hogy 
a :fiatalság túlterheltség néikül, teljes erejében. és ifjuság~ban kezdhesse 
meg életpályáját. A gyakorlat embereitől kö-yetelJük, meg. sz1goruan ~, g1~
korlati életben szükséges ismereteket, de adJunk m~dot i.s azok elsaJ8'.t.~ta
sához. De ez nem elég. - Neveljük is az orvosnove~dekeket, nevelJunk 
bele ethikát és humanismust mert csak így nevelt garda lesz az em~e
riség hasznára, ·csak ez szer~zheti meg az orvostudomá.nyn.ak azt a vezer
szerepet, mely azt az emberiség sorsa intézésében meg1llet1 ! · 
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A KÓROKOZATI GONDOLKOZÁSRÓL. 
- KIVONAT. -

JENDRASSIK ERNŐ dr.-tól. 

Az előadó a bevezetésben kifejti, hogy a kórok fürkészése >oltaképpen 
minden időben uralta az orvosi gondolkozást, de régebben csak filozófiai 
levezetések s előre szerkesztett rendszerek keretébe szorították a betegsé
geket; igy keletkeztek a jatrokémikusok, a jatrofizikusok, a jatromatema
tikusok rendszerei, igy a szolidar- és humoralpatológiai felfogás, igy a 
cellularpatológia. Ujabban a fertőző betegségek kórokának megismerése s 
a vírusoknak közvetetlen és közvetett befolyásának klinikai és kisérleti 
adatok alapján való tanulmányozása kóroki gondolkozásunkat jelentékenyen 
megváltoztatta. Tekintve ezen gondolkozási irány oly nagy fontosságát a 
gyógyítás irányítására: szükséges, hogy időnkint átalakítsuk rendszerünket. 
Mai ismereteink alapján a betegségek egy részét külső, fizikai vagy kémiai 
traumából; más, igen jelentékeny részét fertőzésből eredőnek fogjuk fel. 
Ezen kivül azonban van még a betegségek elég nagy csoportja, a melynek 
kóroka nem illik bele a vázolt keretekbe. Ezek között szerepel a belső 
trauma és a hereditás. Az előbbit legnagyobb részt a luesz közvetve okozza, 
az utóbbit pedig mint hereditásos szöveti gyöngeséget kell felfogni, a mely· 
nek következtében a szervezet egyes elemei, más egyéme még nem káros 
traumának nem képesek ellenállani. Ezen utóbbi csoportba tru:toznak pl. 
az arteriosklerosis, a cirrhosisok, stb. 

3. 

A RÁK CHEMOTHERAPIÁJA. 
SZÉCSI ISTVÁN d.T.-tól. 

4. 

A COLI ÉS TYPHUS SEPSIS. 
- KIVONAT. -

FEJES LAJOS dr.-tól.* 

~lőad.á~áb~n ~lőször is a sepsis általános fogalmát, ennek az ujabb 
baktenolog1ai. vizs_g~lat?k. hat~sára történt kialakulását fejti ki. A rend
~zere~ bak~enol~~:~1 very1zsgalatok derítették ki, hogy nemcsak a szervezet 
alta.lanos mfecti~Javal Járó fertőző betegségek, de olyanok is, melyeke~ 
e~dig lokalos .goczra szorítkozó megbetegedésnek tartottak, a kórokozo 
v1;1·usnak a keni:ig~ v~rb.e átlépésével jár. Hasonlóképen nem fertőző beteg
segek pl. cholehth1as1s is alkalmat szolgáltathatnak a fertőző vírusnak 11 

* Megjelent az Orvosi Képzés 1912. évi deczemberi számában. 
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keringésbe átlépésére. Előadó a coli bacillus s a typhus virusának ily 
szempontból szereplését részletesen fejti ki. 

5. 

AZ EMBERI TEST NORMÁLIS HŐMÉRSÉKLETÉRŐL. 
DETRE LÁSZLÓ dr. -tól. 

6. 

AZ A APHYLAXIÁRÓL TEKINTETTEL A SERUMBETEGSÉG 
GYAKORLATI VONATKOZÁSAIRA. 

DETRE LÁSZLÓ dr.-tól. 

7. 

A FEHÉR VÉRSEJTEK SZÁRMAZÁSA 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYES LYMPHOIDSEJTEK KÖZÖTT 

FENNÁLLÓ KÜLÖNBSÉGEKRE. 

- KIVONAT. -

SzÉcs1 ISTVÁN dr.-tól (Heidelberg). 

Rámutat arra, hogy a lumbális folyadékban már olyankor is talál
hatók változások (pleocytosis, fehérjemegszaporodás), a mikor még semmi 
egyéb testi vagy lelki tünet nem áll fönn. Ezen elváltozások már igen 
korán a syphilitikus megbetegedés után találhatók. Ezért szükséges volna 
a syphilitikusoknál gyakrabban lumbális punctiót végezni s az esetben ha 
a folyadék elváltozást mutat, antisyphilitikus vagy egyéb (tuberlmlin, 
nunleinsavas natrium) gyógyító elj árást kell megkezdeni. Az előadó által 
emlitett, periarterialis infiltratiót nem vérlymphocyták, hanem in loco kelet
kezett szöveti lymphocyták és plasmasejtek okozzák. 

8. 

MENNYIBEN VÁLT BE AZ ENURESIS NOOTURNA 
ORGANOTHERAPIÁJA. 

- KIVONAT. -

KoNRÁDI DÁNIEL clr.-tól.* 

Előadásában utal a miskolczi vándorgyűlésen tartott ily tárgyu elő
adására, a melyben kifejtette volt, hogy Williams igen kedvező eredményei 
után 7 esetben a pajzsmirigykivonattal kisérelte meg e baj orvoslását, de 

*Megjelent a Gyógyászat 1912. évfolyamában. 
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teljes gyógyulást csak 3 esetben észlelt. ~ semmi eredményt sem mutató 
4 esetben Serralloch ajánlatára a didymin~ alkalmaz_ta, de ezze~ e~yetlen 

t t Sem tudott meggyógyitani legfelJebb annyit tudott elerm, hogy 
egy ese e ' k"h · '· . · ne'mileg gyérebben J. elentkezett, azonban a szer 1 agyasa ULan az enmes1s . . 'lt · 
rögtönösen visszatért. Az eredménytelenség okn:t , ugy .ve e ~~gma_g~rai·a~-
hatni, hogy nemcsak egy, hanem több belső k1valaszt~ssal biro _mmgybol 
készitett organotherapiás készitménynyel kell ezt. a .baJ.~ onosolm, _m~rt. ~ 
tulajdonképpeni oka az enuresisnek az összes verkepzo szervek mükodes1 
elégtelensége. Ezért az utóbbi 2 év alatt ugyanazokon a gyer~ek~ke~ ~oly
tatta további észleléseit és örömmel tapasztalta, hogy az elso e_loadasaban 
gyógyultnak minősitett három esetben a b~j cs~kugyan nem J~lentke~e~t 
ujra, ellenben a többi 4 esetben naponkent Jelentkezett a b~J ·. Ez~k~el 
megkisérelte az arsen, lupulin-chinin, ferrojodlecithin alkalmaz~sat k~1lon
külön, majd thyreoidinnel kombinálva, de erecl~ényt csak ~~nyi?an latott, 
hogy a baj gyérebben jelentkezett akkor, mikor thyreo1d1?t IS_ szedtek. 
Ekkor a thyreoidin és ferrojodlecithin m ellett thymi~.s tablettakat is -~ezdett 
adni, mire hatlirozott javulás mutatkozott, 7-11, sot 21 napos szunet. ~s 
volt, de jóllehet állandóan szedték á gyermekek ezeket az organother~~rn~ 
készitményeket a ferroj odlecithin mellett, a baj visszatér: s 1-3 ew~1 
jelentkezés után ismét hosszabb szünet, de teljes gyógyulast ~em, e~edme
nyezett ez az orvoslás sem. Előadó négy évi tapasztalata alapJán allithatJ_a 
tehát, hogy Williams u. n. «drámai batásá» -ról F'ZÓ sem lehet az enure,_1, 
organotherapiájában. Ugyanerre az eredményre jutottak legujabban Ruhrali 
Baltimoreban és Firlh Londonban. 

9. 

A NŐI TEJEN rrÁPLÁLT CSECSEMŐK EMÉSZTÉSI 
ZAVARAIRÓL. 

- KIVONAT. -

TORDAY FERENCZ dr.-tól.* 

A női tej, daczára, hogy a legjobb csecsemőtáplálék, nem zárja 
azt ki, hogy a vele táplált csecsemők emésztési zavarokban meg ne bete: 
gedjenek. Ennek oka ugyszólván soha; sem keresendő a szopott női teJ 
alkalmatlanságában. Az emlőn szopó csecsemők dyspepsiáinak java resze 
enterális vagy parenterális infekczió következménye. 1\íás részüket tultáp
lálás okozza. Női tejen táplált csecsemők idült emésztési· zavarainak oka is 
t~bbnyire ~ultáp~álás vagy éheztetés. Nagy részüknél a tartós. semmiféle 
km~._uta:~h-~to .. ok altal ~el nem tételezett em észtési zavar genesisét szerve
zetuk oroklott, veleszuletett, konstituczionális anomáliájában kell keres
nünk, melynek főkép neur.opathikus és exsudativ diatesises typusai és ezek 
kombinácziója a leggyakoriabbak. 

. Kül~n csoportban tárgyala.nclók a női tejen táplált azon csecsemők, 
a kik elozet~s~:n mes.ters.é~es táplálás mellett könnyed vagy sulyo~ab,b 
heveny vagy idult emesztes1 zavarokban szenvedtek és kik gyógyitás okabql 

* Megjelent a Budapesti Orvosi Ujság 1912. évfolyan:á.ban. 
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kerültek női tejre. Ezeknél a női tejen táplálás sikere egyrészt az elszen
vedett zarnrok sulyosságán, másrészt a csecsemő-szervezet alkatán fordul 
meg. f:.. , női tej mil7ens~~e nem_ játszik szerepet, de elöntő befolyásu a 
menny1segnek, ep azert aJanlatos ilyeneknek lefejt női tejet nyujtani. 

10. 

A HUGYSAVAS DIATHESISRŐL. 
- KIVO 'AT. -

SZÁNTÓ l\JA.Nó dr.-tól. 

Kimutatja az orvosi gyakorlat sokszor hibás megítélését e kérdésben. 
e akis a kellő diaita és vizelet- analysis ad e kérdésben felvilágositást. 
Három napi purinmentes diaita után bir a hugysavelválasztás mennyi
sége értékkel s csakis ilyen vizsgálat után tudjuk a kellő di::etát, therapiát 
megállapitani. 

11. 

A TÜDŐSEBÉSZET UJABBKORI HALADÁSA. 
- KIVONAT. -

DOLLINGER GYULA egyetemi tanártól.* 

A tüdősebészet ujabbkori nagy haladását ismerteti, a melyet különösen 
három felfedezés tett lehetségessé. Az első az, hogy képesek vagyunk 
azáltal, hogy ritlütott levegőjü operáló kamarában dolgozunk, vagy pedig 
a beteggel süritett levegőt szivatunk be, a mellkast ugy megnyitni, hogy 
a mellett a l égzés nem szünetel és aközben a légző tüdőn operácziót 
végezhetünk. A i;násodik a helybeli érzéstelenités, a mely most annyira ki 
van fejlesztve, hogy a mellkast a beteg altatása nélkül ki tudjuk nyitni 
anélkül, hogy a beteg fájdalmat érezne. A harmadik · a Röntgen-technika 
olyan kifejlesztése, amely a különböző tüdő és m ellhártya betegségek fel
ismerésében és lokalizácziójában nagy segitségünkre van. 

Felsorolja azután a különböző mellhártya- és tüdőbetegségeket, a 
melyeket ma sebészileg gyógykezelünk. A mellhártya-genyecléselmél sürgős 
műtét végzendő, a melyre a régi nagy műtétek helyett a saját kis műtétjét 
ajánlja. Ez egy vékony drain cső bevezetéséből áll, a melynek alkalmazása 
mellett a genyedés három-négy hét alatt megszünik. Ha ezt idejekorán 
elmulasztják, akkor néha a t.üdő már nem bir kitágulni. Ezért ajtót kell 
nyitni a mellkason és a tüdőt lehámozni, mire az kitágulhat. 

A t.üdő betegségei közül nagy haladást képez a tüdő~ei;iphyse~a 
sebészeti gyógykezelése. Az erősen kitágult mellkas bordapor~za1?ol az egy1~ 
rngy mindkét oldalon 5-8 czentiméter hosszu darabokat tavoht el, a rn1 
által a mellkas mozgékonynyá és a légz~s könnyebbé válik. Igen fontos 
haladást jelent a tüclő'Guberkulosis gyógykezelése azáltal, hogy az olyan 

* l\Iegjelent Kétly tanár jubileumi kötetében. 

Vándorgyűlés 11rnnkálatai. 8 
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esetekben, a melyekben a tuberkulosis az egyik tüdőre szorítkozik, a mell
kast kicsiny nyílással megnyitjuk és a beteg tüdőt nitrogénnel annyira 
összenyomjuk, hogy a légzésben csak alig vesz részt, egyszóval nyugalom
ban van és miután ezt az összenyomást évekig fentarthatjuk, a tüdőtuber
kulosis meggyógyul. Kiemeli itt, hogy a tüdőtuberlrnlosis gyógykezelésében 
ugyanazon elv győzedelmeskedett, a melyet Balassa János állított fel elő
ször a tuberkulozus ízületekre n ézve. 

Fontos lépés történt a tüdőtályogok és a tüdőüszkösödés gyógykeze
lésében. A tüdőtályog helyének felkeresésében a kopogtatás és a hallga
tódzásnak egy hatalmas segédeszköze a Röntgen-fénykép , a mely többnyire 
pontosan megmutatja a tüdőtályog h elyét. Erre a tályog helyén megnyitjuk 
a mellüreget és a tályogot kifelé ürítjük. Minél gyorsabban történik ez, 
annál nagyobb a valószinüség, hogy a, beteget sikerül a sulyos bajból 
kigyógyítani. 

A tüdő mély részeibe került idegen testek, továbbá a tüdődaganatok 
·és némely élősdiek, ugymint a tüdőechinococcus és a sugár gombatelep eltá
volítása hasonló módon történik. 

A tüdősebzések gyógykezelése vette eddig ezen modern haladásnak 
még legkevesebb hasznát, mert itt kitünt, hogy a mellkas megnyitása nél
kül kezelt szurt és lőtt. sebek sokkal jobban gyógyulnak, mintha minden 
esetben válogatás nélkül a mellkast megnyitjuk és a tüdő sebét maaát el 
akarjuk látni. Egyes kivételes esetekben it t is szükségessé válhat a 

0

mell
k_~s "m~gr;yit~sa, de . na?yjában még ma is áll itt azon felfogás, hogy ha a 
tudo loves- es szurasnal a sebzett azonnal vagy a legelső tizenkét órában 
meg :iem hal, a.kkor sikeTül is őt és pedig többnyire konzervatív gyógy
kezeles mellett eletben tartani. 

12. 

A SEBÉSZET A TÜDŐVÉSZ GYÓGYTANÁBAN. 
KIVONAT. 

OKOLICSÁNYI KUTHY DEzső dr.-tól.* 

~ direct_ tüdősebészet, mely régebben cavernotomiák és tüdőcsucs
resecti?k alakJá?.an gümőkóros tüdőmegbetegedéseknél is próbálkozott, rossz 
eredmenyekk~l Jart. A fels.zinesen fekvő tbc-s barlangok megnyitásai, mivel 
~ cav~rna ,~zmte. soha~em az egyedül j~lenlévő gümős gócz, mindössze há-
101?-. Yo g} ogy:ilast aduak, a. csucsresect1ók statisztikája pedig 7U % mor
ta~~t~st eredmenyezett. ~ direct tüdőchirurgia tuberculosisnál ilyenformán 
csodo~ 1:1ondott s ma mar maga Gane is Bonnban, mint személyes nyilat
~rnzatabol tudom, csupán az u. n . indirect tüdőgümőkór-sebészetet tartja 
Jogosultnak. 

Ez a mellhárt:f~ üregét s a mellkasfalat támadja meg s a .legáltalá
nosabban vallot~ ?zelJa: a kóros tüdőfélnek nyugalmat biztosítani. Mint-

t~~~y ezt azzal :n ~~' ~?gy a bete~ ~.ü~őnek módot nyujt megfelelő retrac-
10ra, collapsusra, sot rnszben a tudoveszes pulmót c .· ·1· · " col-lap . . . , · . . ompnma Ja is. 

sus, vagy comprnss1os thempia elnevezessel illetik a gyógyító beavatko-

* Megjelent a «Budapesti Orvosi Ujság• 191c:l. évfolyamában. 
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zások e csoportját. Ide tartorznak, a ma mindinkább megbecsült mester
séges légmell-kezelés és az u. n. extrapleuralis thoracoplastica. Előbbi a 
kó~·os. tüdőfél pleUJ:a-ür~gé?e ~teril ni~rogent vezet be s azzal comprimál ; 
utobb1 az elvaltozas kiterJedese szermt kisebb-nagyobb számu bordának 
extrapleuralis resectiója utján collabáltatja a kóros mellkasfalat s a benne 
fekvő tüdőt. Ide tartoznak a Wilms- és Friedrich-féle műtéti eljárások. 
Amaz kímélőbb, csak a felső néhány borda partiális resectiójára vonatko
zik ; ez igen mdicális, a kóros mellkasfél valóságos csonttalanitásban áll 
e?y igen vér:s b~avatk~zás kíséretében. A_ Wilms-mütét, egyébként gyógyu~ 
lasra nem buhato felso lebeny-tuberculos1sok esetén, kétségtelenül szóba 
jöhet; a Ffiédrich-féle heroicus mütét jogosultságáról, bár kezdeményező
jének vannak számbavehető eredményei kiterjedt, féloldali, lázas, magas 
Geffky-számu, cavernás phthisisek különben elveszett eseteiben is, a be
avatkozás sulyosságánál fogva csak a jövő fog véglegleg ítéletet mond
hatni. 

. E két műtéti eljárás theoreticusan jól meg van alapozva; a minden-
b1zonnyal hasznos tüdőnyugalmat igyekszik a beteg oldalon létrehozni, s 
a gyógyuláshoz szükséges tüdőretractiót elősegíteni. 

Mindenkinek feltűnhetett, a ki az indirect tüdőgümőkór-sebészettel 
foglalkozott, hogy van ennek keretében egy műtét, a Freund-féle, a melyet 
Freund után ma is általánosan az ellenkező elven, a tüdőmobolisátió bá
sisán, állva akarnak megindokolni. Freund ugyanis abból indulva ki, hogy 
a felső thoraxnyilás szükülete disponáló és sulyosbitó körülmény csucs
tuberculosisra, prophylactice és gyógyczélból egyaránt már régen azt aján
lotta, hogy az első borda chondrotomiajával törjük meg a szük felső csontos 
gyürüt. Ezzel mozgékonyabbá tesszük - ugymond - a disponált vagy 
már beteg csucsot, javítjuk a vérkeringését és védjük a megbetegedéstől, 
illetve elősegítjük a gyógyulását. A műtét prophylacticus czélból, mint azt 
Tendeloo is elismeri, ekként teljesen indokolva volna, de nem így gyógy
czélból. Mert nem a fokozott activitás az, a mire a lobos tüdőcsucsnál 
törekedni kell, hanem ellenkezőleg, a fokozott nyugalom. Itt tehát egy 
contradictio előtt állunk, a melyből elsősorban az következnék, hogy a 
Freund-féle műtét, a már megbetegedett csucsra nem fog haszonnal járni. 
De Kausch és Seidel eredményei az ellenkezőről győztek meg bennünket 
s így feltétlenül a régi magyarázat helytelen. Kétségtelenül arról van szó, 
az u. n. Freund-féle mütétnél is, hogy a beteg csucsnak módot nyujtsunk 
a collapsusra s a, sanativ retractióra. A felső thoraxgyürü (az első borda
párnak a gerinczoszloppal és a szegycsont markolatával képezett csontgyü
rüje) ugyanis akkor szokott főképpen szük lenni, ha az első bordák por
czogói idő előtt elmeszesednek, elcsontosodnak, a csontos mellkas felső 
nyílása tehát merev, retractiós folyamatokra nem hajlandó. Az első bor
dához igen gyakran odanőtt gümőscsucs, tehát egy merev csontgyürüben 
kifeszítve fekszik, nem zsugorodhatik, a mire a gyógyulás folyamán szük
sége lenne. Ha már most átmetszük a merev gyürüt chondrotomiával. vagy 
pláne, mint azt Kausch s részben Seidel is végezték, az elsőborda porco
gójának, sőt magának a bordának partiális resectiója utján, akkor a beteg 
csucs kiszabadul e kifeszített, kipányvázott állapotából s a retractióra alkal
mat talál. 

Tendeloo és Dollinger professzor is joggal akadtak fenn a Freund
féle mütétnek a többi extrapleuratis tüdőtuberculosis-műtétekkel antago-

8* 
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nista magyarázatán s mint utólag meggyőződtem, az irodalomban már 
Karewsky előttem rámutatott e magyarázat valószinű helytelenségéée. Ma
gam a fenntiek alapján teljes határozottsággal vallom azt a nézetet, hogy 
a Freund-féle műtét ugyanazon alapon indokolt, a csúcsra lokalisált ma
kacs, egyébként gyógyulni nem hajlandó, sőt tovaterjedési hajlamot mutató 
esetekben, a mely alapon kiterjedtebb, vagy az egész féltüdőre kiterjedt 
gümős elváltozásoknál a Wilms- és Friedrich-féle műtétek indokoltak s 
ekként a Freund-mütét tulajdonképpen nem egyéb, mint az extrapleuralis 
thoracoplastica legenyhébb formája, a mellyel ugyancsak a beteg tüdőrész 
collapsusát czélozzuk. Részemről tehát nem is keresném azt, hogy va:jjon 
szük-e a felső thoraxgyürü vagy sem. csak azt, vajjon el van-e csontosodva 
az első bordák porczugója s ha a RöntgenvizFgálat azt mutatja, hogy igen, 
úgy belorvosi kezelésre nem gyogyuló. sőt a mellett is előhaladó tlidő
csucstuberculosis esetén jogosultnak találom az I.. esetleg a II. bordák 
partialis resectióját, ezt a gyakorlott sebész kezében veszélytelen műtétet. 
Így majd nem kell a jövőben összetett kézzel néznünk, hogyan válik a 
rosszindálatu csúcsfolyamatból az egész tüdőfélre s utóbb mindkét tüdőre 
kiterjedő gyógyithatatlan phtisis, ham'm módunkban lesz az életveszélyes 
folyam.~tot idejében megállítani. 

Osszegezi•e az elmondottakat, megállapitbatjuk, hogy a mesterséges 
légnek igen :figyelemre méltó, s a betegr~ nézve a legtöbb esetben nagyon 
hasznos therapiai beavatkozás, s hogy ti.i.dőtuberculosis therapiájában hatá
rozott haladást jelent. 

Az alkalmazásánál igen körültekintőlmek kell lennünk, s ujból hang
sulyozom, hogy inkább előbb ajánljuk a betegnek - a féloldali megbe
tegedéselmél - mint később a mikor a jó kil{Ltásokat más körülmény gá
tolja. 

13. 

A TÜDŐTUBERCULOSIS KEZELÉSE MESTERSÉGES 
PNEUMOTHORAX SEGITSÉGÉVEL. 

- KIVONAT. -

PEKÁNOVICH ISTVÁN clr.-tól.* 

Midőn a tüdőtuberculosisnak mesterséges légmell utján való keze
léséről akarok szólani, örömmel kell konstatálnom, hogy a tuberculosis 
therápiában végre egy oly ponthoz jutottunk, a hol már positiv ered
ményekről is számolhatunk be. Ha végigtekintünk ezen betegség gyó
gyitását czélzó törekvéseken, még az optimista szemüvegén keresztül 
nézve is az eredményeket, minduntalan tapasztalhattuk, hogy a the
rápiánk nagyon is labilis alapokon nyugszik. Nem szólok a tbc. elleni 
gyógyszerekről, a mik tulajdonképen nincsenek is, hanem az ujabban ismét 
divatossá vált specifikus kezelésre, a serum-kezelésre és a tuberculin-keze
lésre gondolok. Az ily módon elért gyogyeredményekre nézve jellemző, 
hogy szinte évről-évre ujbb és ujabb tuberculinkészitményekkel találko
zunk, a melyek az előbbiek mérgező tulajdonságait volnának hivatva csök-

*Megjelent a •Budapesti Orvosi Ujság• 1912. évfolyRmában. 
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ke.nteni vagy gyógyitó hatását növelni. S azt, hiszem nem vagyok. tulzó, 
IDidőn azt mondom, hogy a tuberculin-készitményeknek a gyakorló orvosra 
nézve meglehetős problematikus értéke rnn, s haszonnal azt csak a kli
nikus vagy a specialista használhatja. i\Iég ennél is kevesebb eredmények 
voltak ott, a hol magát a tüdőt sebészi uton akarták radikálisan kezelni. 
A halálozás ezen műtéteknél oly nagy volt, hogy manapság már a tüdő
höz csak a legritkább esetben nyul a sebész. Sokkal több eredményt mu
tathatnak fel azonban a tüdővázán, respective a bordákon, mellkasfalon 
therápiai czélból véghezvitt sebészi beavatkozások, a melyek, mint ilyenek 
a mesterséges légmell készítésére szolgáló Murphy-Brauer-féle műtéttel, 
mondhatnám, mintegy rokonságban vannak, s vele egy kalap alá vonhatók. 
A czél ugyanis úgy a bordák resectiójánál, mint a nitrogén-befuvásnál 
ugyanaz, t. i. a tüdőnek mesterséges uton összeesésre, collapsusra való 
k~nyszeitése. 

Nem akarok itt magukkal a műtétekkel foglakozni, azt az előttem 
szóló sebész urak már ismertették), csak azokról a tapasztalatokról leszek 
bátor beszámolni, a melyeket a Kétly Károly professzor igazgatása alatt 
álló budapesti I. számu belgyógyászati klinikán észlelt esetekben nyertem. 

Klinillánkon kizárólag a Brauer-féle műtét utján történt az első nit
rogen-befuvás. Hogy miért részesitettük a Brauer-féle műtétet előnyben a 
többi felett, azt az eljárás veszélytelensége könnyen érthetővé teszi. Tudva
levő, ugyanis, hogy a Brauer-féle, jobbanmondva a 1\1urphy- Brauer-féle 
műtétnek mmtalitása 0, mig ellenben a régibb keletü Forlanini-féle meto
dusnál - habár az egyszerübb is, - a gázembolia veszélye Damokles
kardként lebeg állandóan a szemeink előtt. Klinikánkon a műtéteket Bor
széky Károly m. tarnb· ur volt szives végezni. 

1\Iielőtt az elért eredményekről szólanék, az indicatio felállitására le- . 
szek bátor néhány szóban kitérni. Az eredeti Brauer-féle felfogás szerint 
csak a legsulyosabb s kétségbeesett egyoldali esetekben kisérelték meg a 
mesterséges légmellet. Lassanként azonban mind tágabb és tágabb határok 
között kezdett mozogni az indicatio felállítása s mind több lett azon ese
tek száma, n melyeknél a légmellet több-kffrnsebb ereeménnyel megkisé
relték, azonban, a mi az eljárás lényegéből is könnyen megérthető, főleg, 
vagy majdnem kizárólag az egyoldali megbetegedéseknél alkalmazták. 
A kinek nagy beteganyagot van alkalma megfigyelni, észre vehette, hogy 
aránylag milyen ritka az olyan egyoldalu megbetegedés, a hol az egyik 
csucs ép volta mellett a másiknak előrehaladó jellegü megbetegedését kon-

- statálhatjuk. Azért, ha szigoruan az eredeti indicatiokhoz akarunk ragasz
kodni, nagy beteganyag mellett is, aránylag igen kis számban fogunk olyan 
alkalmas egyéneket t!tlálni, a kiknek a tüdőbeli állapota a megkivánt fel
tételeknek megfelel. Igy történt ez klinikánkon is, a hol sok száz beteg 
közül alig akadtunk alkalmas esetekre. Hogy csak mindössze 10 esetről tu
dok beszámolni, annak oka azonban azon körülményekben is rejlik, a me
yeket egy klinikai betegnél és egy ilyen hosszu egy-két évet igénybe vevő 
kezelésnél okvetlenül tekintetbe kell vennünk, annál is inkább, mert a ke
vesebb intelligencziáYal rendelkező betegek egynémelyike (mint a milyenek
ből a klinikai beteganyag javarészben kerül ki) mihelyt egy nehány nitro
gen-befuvás után jobban érzi ma.gát, többé nem jelentkezik utántöltésre s 
így az észlelésre nézve elveszettnek tekinthető. Ilyen esetek nálunk is for
dultak elő. A kinikusok lassankint azonban rájöttek arra, hogy az egyik 
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oldalom applicált mesterséges légmell a legtöbb esetben kedvezően befolyá
solja a másik oldali kevésbbé betegtüdő állapotát is, sőt annak nemcsak 
javulását, hanem annak gyógyulását is eredményezheti. Ilyen eseteket már 
Brauer, Forlanini és mások is közöltek. Ezen kedvező hatást Brauer a fo
kozott ventilátióból magyarázza. Sokkal valószinübb azonbnn br. Korányi 
Sándor azon nézete, ·hogy a pneumothorax által létrehozott általános javu
lás utján jön létre a másik tüdő gyógyulásra való hajlama is. Ezen körül
mény tehát már ismét nagyobb területet nyitott meg az indicatio felállitá
sának s elfogadott lett az az álláspont, hogy ott is alkalmazhatunk pneu
mothoraxot, ahol az egyik tüdő sulyosabb megbetegedés mellett a másik 
csúcs minimális affectioja van jelen. Ezen bővitett álláspontot annál is in
kább helyesnek vélem, mert hiszen az egyik tüdő nagyobbfoku megbetege
dése esetén a másik tüdőnél ép csucsról csak relatíve beszélhetünk, mert 
anatomiailag ép tüdőcsucsot itt aligha fogunk találni. Ezen körülményt már 
Klemperer is hangsulyozta, de a kórboncztani leletek pedig úgyszólván na
ponta bizonyitják. Az indicatio kibővítésének szükségességére már báró 
~orányi Sándor és Benedickt is rámutattak a pár hónap előtt a budapesti 
kir. Orvnsegyesületben tartott pneumothorax-vita alkalmával. A klinikánkon 
szerzett tapasztalatok pedig arra tanítottak meg, hogy ha pneumothoraxot 
~lkalmazzunk, inkább tegyük az korábban, mint később, midőn a baj már 
jo?ba~ elhatalmasodott, annál is nkább, mivel egy régi tuberculosisnál, a 
mmt lSmeretes, a toxinoknak a szívre való hatását már nagyon is számba 
kell vennünk, a mint azt az idei sebész congressuson Scharl Pál egyik fel
szólalása alkalmával hangsulyozta. Egy ilymódon elfajult sziv mellett al
kalmazott mesterséges légmellnél a tüdő gyógyulásra nem sok reménnyel 
kecsegtet, mert az egyik tüdő összenyomásakor a szívre fokozott munka 
hárul, a melynek az adott esetben természetszerüleg eleget tenni nem tnd, 
a beteg rendszei:int nagyfoku dyspnoeval küzd és állapota javulás helyett 
csak rosszabbodast mutat. Nagy mértékben szembeötlő eme jelenség akkor, 
h~ a PJ?-eum?thorax a baloldalon van, a hol bár kis mértékben is úgy a. 
sz1v, mmt reszben a nagyerek fokozott nyomásnak vannak kitéve. Mind
ezek~ől tehát az köve.tke~ik, hogy régen fennálló sulyos - habár egy
oldali - megbetegedesnel a mesterséges légmell contraindicált. Az imént 
elmondottakat egybevetve saját tapasztalataimmal, azt vélem, hogy minden 
olyan ~setben, -~ hol ~z egy1k csucsnak megbetegedését konstatáltuk, nyu
godt lelekkel ajanlbatjuk a betegnek a mesterséges pneumothoraxot, ezáltal 
nemcsak h?~Y, a _betegség tovaterjedésének vetünk gátat, a mikor már talán 
~evesebb kilatasamk lehetnek a gyógyulásra, hanem inkább elérhetjük azt 
is, hog~ a l~gtöbb ~setben főként egyoldali betegséget kell gyógyitanunk, 
m~r~ bar, n:imt emh~v~. v?lt, a pneumothorax. jótékonyan befolyásolhatja a 
mas1k oldali beteg tudot is, megsem lehet teljesen közömbös a másik oldali 
t~dő bet_e~sé.ge s n~ t~vessz~k szem elől, hogy sok esetben tapasztalták, 
sot a ~h~ikankon is e~zleltuk eg~ alkalommal, 110gy a r elative épnek jel
zett tudobe~ a ?etegseg progredialt a pneumothorax alkalmazása után. 

. H_aszna~atjuk _a mest~rséges légmellet még igen sulyos tüdővérzé
sekne~ is ultima r~t10 gyana~t, a 1:1ikor a .vérzést semmiféle belgyógyászati 
k_ezelessel sem tudjuk megszuntetm, termeszetesen csak akkor ha előbb 
t1sz~~ba jöttünk azzal, hogy melyik oldalról történik a vérzés.' Ennek fel
dentese nagya:ányu vérzé~eknél s a klinikai diagnostika mai segédeszközei 
mellett, azt hISzem nem is okoz nagy nehézségeket. Mi egy alkalommal 1 „ 
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szintén csinált~k .hasonló okból mesterséges légmellet s az erndmény az 
volt, hogy a verzes, a melyet azelőtt napokon keresztül nem voltunk 
képesek csillapitani, hirtelen megszünt, sőt 24 óra multán a beteg teljesen 
fehér, illetve vértől mentes köpetet ürített. 

Ezek volnának azok, a mit műtét indicatiojára vonatkozólag bátor 
voltam megjegyezni, contraindicatio gyanánt az imént emlitett elfajult 
sziv~n kivül az organikus szívbajokat, a nephritist s a gégetuberculosist 
óhajtom csak megemliteni, mint a melyek a leggyakrabban előforduló 
szövődmények. 

Végül pár szóval az elért eredményekről teszek említést, megemlítve 
azonban, hogy eseteinkben hat hónap és egy év között váltakozó idő óta 
áll ~eni;i a pneumotborax. Az eredmények általában véve jónak mondhatók, 
statisztikát azonban nem állitottam róla össze, mivel úgy az esetek -
aránylag kevés - száma, mint az észlelés elég rövid ideje miatt azt úgy 
sem tarthatnók véglegesnek, vagy teljesen megbizhatónak. Kedvezőnek 
mondom az eredményt azért, mert az operált betegeinknek több, mint a 
fele fönnjár, teljesen láztalan, súlyában gyarapszik, nem köhög, alig köp, 
nem izzad s jó étvággyal rendelkezik és a mit a legfontosabbnak tartok, 
mindenik végzi a rendes napi munkáját és e mellett teljesen jól érzi magát, 
holott azelőtt mindegyik munkaképtelen volt. Ezek közül csak hármat 
emelek ki : egyik egy földmüves, a ki pneumothoraxa daczára részt vett az 
ezidei aratásban s a többi mezei munkába.n s evvel szemben hőmérséke 
alig éri el a 37 °-ot, testsúlya, ha nem -is sokat, de gyarapszik, köhögése 
és kiköpése teljesen megszünt, egyszóval teljesen egészségesnek érzi magát 
(s elég intelligens ember lévén, havonta egyszer szorgalmasan jár után
töltésre.) Hasonlóan van egy erzsébetfalvai lakatossegéd, a ki már mester
ségénél fogva is nehéz munkát végez, továbbá egy irodai alkalmazott, a ki 
vidéluől jár be töltésekre. 

Majdnem mindegyik esetünkben alkalmunk volt észlelni a mesterséges 
pneumothorax jó hatását, azokat, a melyeket minden evvel foglalkozó orvos 
felemlit vagy leir. A hőmérsék rövidebb-hosszabb idő leforgása alatt a 
normalisra szállt alá, csak néha fordult elő , hogy egyes utántöltéseket 
követő napokon ujból emelkedett - a mit az összenyomás útján, a vér 
és nyirokáramba került - toxikus anyagok hatásából könnyen megmagya
rázhatunk magunknak. Hasonlóképen javult a közérzet, a testsúly az eleinte 
kissé bő köpetürülést pedig csakhamar annak lényeges megfogyása követte. 
Sok esetben a köpetben található saválló baczillusok száma is csökkent, a. 
mit szintén a compressio eredményének tartok. A sok oldalról leirt kompli
kácziókat, mint a pleura-schokk, pleuritis, va.gy exsudatum, eddig egyetlen 
esetben sem volt alkalmam tapasztalni, a mit inkább a steril, körültekintő 
dolgozásnak, az asepsisnek, mint a véletlen szerencsének tnlajdonitok. 

Egy esetben bronchiektasiánál is megpróbálkoztunk s , itt sikerült 
annyit el is érnünk, hogy a nagy robustus alaku betegnél, a ki már hetek 
óta naponta nagy mennyiségü vért üritett, a vérzés gondos és gyakori 
utántöltésekre teljesen megszűnt és a hőmérséke is a normalisra szállott 
alá. 'feljes eredményt azonban sajnos, nem tudtunk elérni, mert a bron
chiektasiás gócz, a mely a jobb oldalon volt, oly erősen össze volt a pleu
rával s ez a mellkasfallal kapaszkodva, hogy a várt elválasztás nem tör
tént meg, a compressio nem lehetett tökéletes és újabb vérerek arrodálása. 
után néhány hét mulva a vérzések kisebb fokban bár, de újból jelentkeztek_ 
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A beteg reményét vesztye távozott a klinikáról s így további sorsa ezideig 
ismeretlen. 

Tuberculosisnál teljesen sikertelen esetünk kettő volt. Az egyik a már 
emlitett súlyos tuberculosis, a hol a sziv részéről lépett fel a légmell 
alkalmazása után gyengeség. A beteg, a ki 1911 julius havában vette észre 
baját, klinikánkra jött, a hol két izben is lett tuberculin készitményekkel 
kezelve, látszólagos javulás után azonban rövid idő multán mindig rosszabb 
állapotban jelentkezett, mig végre saját határozott ki>ánságára s többszöri 
kérésére 1912 junius 12-én mesterséges légmellet készitettünk nála a bal 
oldalon. A beteg pár napig elég jól érezte magát, de állandóan magas 
lázai voltak. A műtét utáni 7-8 napra dispnoe lépett fel, a mely lassan 
bár, de egyre fokozódott, úgy, hogy a további utántöltésekről le kellett 
mondanunk. A beteg végül julius ~7-én magas lázak és dispnoe közben 
hirtelen meghalt. A kórbonczolat a baltüdő súlyos cavernas tuberculosisát, 
a jobhtüdő csucsinfiltratióját találta. Azonkivül gümős fekélyekkel volt tele 
a béltractus s a hypophisisben solitar gümő volt látható. Az aorta semi
lunaris billentyüjén kölesnyi csomó. 

A második esetben a baltüdő súlyosabb és a jobbtüdő minimális el
,·áltozása mellett próbálkoztunk a pneumothoraxxal. Itt kezdetben határo- . 
zott javulást láttunk, lázak eltüntek, köpet keYesebb lett, a beteg jól érezte 
magát, sőt hizott is; 1-2 hó leforgása alatt azonban a láz újból vissza
tért, a betegnél egy elég gyorsan kife1lődő gégetuberculosis jelentkezett, 
majd a jobboldali, addig alig infiltrált tüdőben a betegség tovaterjedését 
vettük észre. Ilyen körülmények között az utántöltéseket abbanhagytuk, 
ennek daczára azonban 2-21/2 hónap után is fennállott a pneumothorax, 
alig szivódott fel belőle nlami, a beteg állapota változatlan. 

14-. 

A TÜDŐSEBÉSZET FEJLŐDÉSE ÉS MAI ÁLLÁSA. 
- KIVONAT. -

LoBMAYER GÉZA dr.-t6J. 

Sok és indokolt r eményre jogosit fel a tüdőtuberculosis sebészi keze
lése, a megbetegedett tüdőfél összenyomásával, nitrogen gáz segélyével. 
Hasonló jó eredményeket tapasztalunk a tüdőtályogok és tüdőüszkösödés 
sebészi megnyitásánál. A tüdőtuberculosis ily módon való gyógykezelése 
azonban hos~zú ideig,_ év~kig tartó s. ezért fontos, hogy a vidéken gyakor
latot folytato orvos is atvegye az ilyen betegek utókezelését. Minden a 
légcsőbe vagy tüdőbe jutott idegen test azonnal eltávolitandó és a sebészet 
mai állásánál még az igen mélyre lejutott idegen testek is minden esetben 
el is távolithatók. 
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15. 

ADATOK A SZEM ÉS AZ ORRMELLETTI ÜREGEKNEK 
EGYMÁSKÖZÖTTI KÓROS YISZONYAIHOZ SZEMORVOS[ SZEMPONTBÓL. 

- KIVONAT. -

FEJÉR GYULA ch-.-tól." 

Szerző a szem és az orrmelletti üregeknek egymásközötti viszonyait 
boncztani alapon tárgyalja, felemliti az irodalmi adatokat és kutatókat, 
kik e tárgygyal beható~n foglalkoztak és e tan kiépitése körül maradandó 
érdemeket szereztek. Osszcgezi mindazon nézőpontokat, melyek alapján 
az ilyen eseteket szemorvosi szempontból megítélni lehet és melyek alapján 
az indicatiókat, a beavatkozás szükségességét fel kell állítani. Nem foglal
kozik a szem függelékeinek betegségeivel, ú. m. a könyszervek, szemhéjak
nak az orral való összefüggésével, hanem classikus példákat sorol fel, mi 
módon befolyásolhatja valamely rostasejt vagy ikőből gyulladása vagy 
genyedése a látóideget, vagyis az egyén latóképességét. Első esete egy 
28 éves leányra vonatkozik, ki negatív szemfenéklelet mellett majdnem 
megvakult, ha idejekorán nem sikerül a genyet tartalmazó hátsó rosta
sejtet és iköbl0t megnyitni. Második esete egy 29 éves férfinál fordult elő, 
ki egyik szemén látóidegsorvadásban megvakult .és másik szemének teljes 
látását a melléküregeknek teljes feltárása és kitisztitásával sikerült meg
menteni. Harmadik esete már szerencsétlenül végződött, mert a 26 éves 
nő a xinus cavernosus thrombosisában elpusztult, mert rnlószinüleg nem 
sikerült a genyet taJ:talmazó füeget idejekorán megnyitni. Negyedik ese
tében egy 30 éves férfinál súlyos retrobulbaris gyuladás exophthalmus, 
papillitis, rázóhideg és nagy láz fejlődött, kiindulva a melléküregekből, 
azaz egy cariosus fogból. Az eset a melléküregek kitisztitása után rövi
desen teljesen meggyógyult. A kórtörténetek részletes közlése eredeti dol
gozatomban találhatók. 

Mindenesetre felhivja gyakorló orvos kartársainak figyelmét arra, 
hogy egyoldali látáscsökkenésnél, egyoldali látóideggyulladásnál vagy sorva
dásnál, látáscsökkenésnél, melyek idegbajra vagy alkati betegségre nem 
vezethetők vissza, vagy a szemfenéken objectiv lelet hiányzik, mindig 
gondoljanak az orr és melléküregeire és az orrot, annak melléküregeit 
megvizsgálni, átvilágítani soha el ne mulaszszák. 

1G. 

MEDDŐSÉGGEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK. 
- KIVONAT. -

PARÁDI FERENCZ c1r.-t6J.* 

Azon esetekről referál, midőn meddő házasságoknál a férj azoosper
rniában szenvedett s ennek daczára a feleség éveken át a legkülönfélébb 

* Megjelent a Gyógyászat 1912-ik évfolyamában. 
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kezelésben részesült, sőt egy esetben műtétet is állott ki. Kivánatosnak 
tartja, hogy meddő házasságoknál a sperma gondosan vizsgáltassék meg 
s azoospermia fennállása esetén erről a házastársak fel legyenek világosítva. 

17. 

AZ EPEHÓLYAG ÁTFURÓDÁSA ÉS AZOK KEZELÉSE. 
- KIVONAT. -

RÓNA DEZSŐ dr. -tól. 

Ismerteti az átfuródások fajtáit és módját (traumas, lobos, kövfls) és 
kórisméjét. Kezelésük gyanánt a műtéti beavatkozást és leggyakrabban az 
epehólyag teljes kiirtását ajánlja. Végül kiirtott epehólyagokat mutatott be. 

18. 

A RÖNTGENOLOGIA KÖRÉBŐL. 
- KIVONAT. -

ALEXANDER BÉLA clr. -tól. * * 

Az x-sugaras vizsgálatot bizonyító és a talált viszonyokat magában 
foglaló dokumentumok, t. i. az x-sugaras képek helyes megbirálása három 
szempont alapján történik. A fényérzékeny réteg helyes birálásának isme
rete alapján, az x-sugaras képek keletkezési módjának ismerete alapján és 
az anatomiai viszonyok helyes ismerete alapján (vegyészeti, physikai és 
anatomiai ismeretek). 

Előadó ezen ismeretek hiányosságából keletkező hibákat példákkal, 
bemutatott eredeti képekkel illustrálja. 

Ezek után a klinikai vizsgálat és x-sugaras vizsgálat között előforduó 
ellentétekre tér át és eredeti képekkel illustrálj a a mondottakat, ezután 
a mellkasi és hasi kép összehasonlitására tér át, hangoztatva azon ada
tokat, melyek az utóbbiak nehéz olvasásánál utbaigazitók (előadó oly hasi 
képeket ért, melyeknél a gyomorban vagy bélbep. elhelyezett és az x-suga
rakat elnyelő fémvegyületek képei nincsenek jelen). 

Végtére áttér előadó oly esetek illustrálására, a hol hibás olvasás 
eredményezett nem helyes klinikai diagnosist más vizsgálati módszerek 
használata daczára, a hol képes volt egy szerv bántalmazottsága a másik 
szerv elváltozását elfödni, mely körülmény szintén tévedést eredményezett. 

* Megjelent a Gyógyászat 1912-ik évfolyamában. 
** Megjelent a Gyógyászat 1912-ik évfolyamában. 
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19. 

MÓDOSITOTT GYPSZKÖTÉSEK HÁTGERINCZGÖRBÜLETEK
NÉL ÉS CSIGOLYAGYULADÁSNÁL. 

- KIVONAT. -

WIDDER BERTALAN ch-.-tól. 

1\Iódositott gypszkötéseket ajánlott, részben rögzitéseknél, töréseknél, 
a füző és gépek helyettesitésénél. A módositás abból áll, hogy a Binger 
műszerész által ajánlott aluminium-hálót helyezem két vékony réteg gypsz
pólya közé és rendkívül jól simul a végtaghoz vagy a törzshöz a kötés. 
Ily módon kitünően extendálhatok és a kötés jól tart, könnyű, tiszta, 
jól levehető és esetleg kapcsokkal ellátva fűzhető is és így mindennemű 
műszerész által készitett tokot pótolhat. Különösen erős scoliosisoknál 
ajánlom. 

20. 

A K01VIPLIKÁLT FELKARTÖRÉSEKNEK GIPSZSINNEL VALÓ 
GYÓGYKEZELÉSÉRŐL. 

-- KIVONAT. -

DOLLINGER BÉLA dr.-tól. 

Az előadó a komplikált felkartöréseknél alkalmazott azon gipszsines 
eljárásról értekezik, melyet 1908 óta, Dollinger tanár kezdeményezésére 
az I. sz. sebészeti klinikán használnak. 

A sin a következőképen készül: Mindenek előtt egy gipszsint készi
tünk melynek hossza megfelel a tört végtag és kóros mellkas hosszának 
együttvéve. (A sin mellkasi részé: szélesebbre szabJuk.) Ezutá,?- .. huz~s 
mellett a törvégeket egyesitjük es a felkart a honalJ ban korulbelul 
30 fokig abdukáljuk, a könyököt 90 fokban behajl~tjuk. és a.z. alka~-t .eny
hén supináljuk. E helyzetben alkalmazzuk a pu~a ~s meg haJhthato g1ps~
sin szélesebb felét a beteg mellkasnak oldals.Q reszere, a keskenyebb .felet 
a tört végtag hajlitó oldalának egész felszinére és husszár~. A végtagot 
most tetszés szerint distracháljuk az által, hogy a hónaljban (esetleg 
vászonpólya segitségével) huzást gyakorlunk, mig a behajlított . alkar~-a 
ellenhuzást alkalmazunk. A sin megkeményedése után ezen d1stract10 
állandósul. A distrachált végtag a mellkasfelőli gipszsinrész ben jó ellen· 
támaszt nyer. A felkar külső oldalára ezenkivül egy rövid gipszsint 
illesztünk. -

E gipszszines kezelés előnyei tehát a komplikált felkartöréseknél, 
röviden összefoglalva a következők : 

1. Az eljárás egyszerűsége. A sin .~lőállitás~h.oz két dolog „ s~üksége~, 
meleg víz . és gipszpólya, ezeket mindenut~ feltala~JUk. 2. Az ~lJ~ras · ol~s?
sáaa. Az . eaész szerkezet alig kerül egy-ket koronaba. 3. A kotest a tores 
m~gtörtént~ után azonnal alkalmazhatjuk és nem kell a műszerészünktől 
függenünk és a drága komplikált gép elkészitésére várnunk. 4. A beteg 
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e kötésben aránylag könnyen mozog és nincs megkötve. 5. A distractio 
_pontossága. Az eltolódások könnyű és egyszerű kiegyenlitése a törYégekre 
gyakorolt direkt nyomás folytán. 6. Könnyű Höntgen-ellenőrzés és utó-
kezelés. · 

Az előadó egy e kezeléssel klasszikusan jól gyógyult esetének Röntgen
li:épeit és magát a gipszsint mutatja be. 

21. 

PRIMÁR TYPHLITIS. 
- KIVONAT. -

ÜBÁL FERENCZ dr.-tól. 

Mióta a mult század negyvenes éveiben Albers (Bonn 1838) felhivta 
a figyelmet arra, hogy a jobb csipőárokban székelő gynladások a ccecum
ból indulnak ki, azóta mintegy 50 éven keresztül általánosan elterjedt 
azon nézet, hogy a megbetegedés oka a pangó bélsár s a folyamatot 
typhlitis, illetve perityphlitis stercoralisnak nevezték. 

Amerikai szerzők (1886) Weir, i\Ic. Bnrney s az élükön Reginald Fitz 
az akkor már nagyszámu műtétek folytán megállapitották, hogy a gyula
dás .kiindulása nem a . ccecum, hanem a pr. vermiformis s a folyamatot 
appendicitisnek nevezték. Ezen nézet c3akhamar az egész világon elterjedt, 
olyannyira, hogy a legtöbb szerző egyáltalában tagadta a primar typhlitist, 
mint typhlitis stercoralist (Sonnonburg, Strümpol stb ). 

Ezen szerzőkkel szemben újabban mind több esetet közölnek (Renvers, 
Küttner, Jordán, Cordes, Tölken stb.), hol pontos klinikai műtéti és kór
szövettani vizsgálatok alapján megallapittatott a primar stercoralis typhlitis. 

A budapesti II. számu sebészeti klinikán volt alkalmam egy esetet 
észlelni, a hol a műtét, a górcsövi vizsgálat minden kétséget kizárólag 
megállapitották a primar stercoralis typhlitist, a hol a nagyfoku perforatió
val járó ccecum destructio mellett az appendix absolute ép volt. 

A felhozott szerzők és klinikailag észlelt esetem kapcsán nincs kétsé
gem aziránt, hogy a primar stercoralis typhlitis mint önálló kórforma 
létezik, a hol a folyamat létrehozásában főszerepe a bélsárpangásnak van, 
melyben lefolyó erjedések, szétesések s beszivódás által létrehozott erosiók, 
exulceratiók alkalmas kapui lesznek pathogen csirok behatolásának és 
súlyosabb gyuladások megindulásának. 

Bélsárpangás, a ccecumban physiologikus körülmények között is van, 
miután a ccecum és colon ascendens bélsárral való "telődése az öszes colon 
partie-k között a legnagyobb a fi ex ura hepaticaig. A ccecum anatomiailag 
izomszegényebb volta prredisponálja azt passiv tágulatokra, atoniákra, 
s nyálkahártyáját fertőző lobos megbetegedésekre. A folyamat létrehozá
sában gyakran szerepet játszanak a tagulási fekélyek (Sehnungsgeschwüre), 
melyek körüfüt bélrészletek túlnyujtása folytán jönnek létre. Egyes esetek
ben a ccecum veleszületett anomaliai, a mesenterum túlrövid vagy hosszú 
volta, vagy ez utóbbiból folyó cmcum mobile oka a pangás és a nyálka
hártya táplálkozási zavarainak. 

Elősegíthetik a folyamatot mindazon okok, melyek a cmcum egyenlőt-
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len odanövését eredményezik, melynek következménye a bélfal egyenletlen 
tágulata s túlnyujtása. 

Tünetileg a ccecum ezen isolált gyuladása nem választható külön az 
appendicitistöl, s rendesen annak kórképe alatt észleltetik, enyhébb vagy 
súlya abb alakban. A mennyiben a kettő közötti külömbség ritka esetben 
tünetileg külön választható, az csupán theoretikns tudományos értékü, mert 
a mütéti beavatkozások fedik egymást. 

22. 

A NE1II BETEGSÉGEK ELLENI KÜZDELEM EGY ÚJARB 
AKCZIÓJÁRÓL :MAGYARORSZÁGON. 

- KIVOXAT. -

WErss EMIL clr.-tól. 

A kulturhistorikus előtt is mindenkoron maradandó érdeme lesz 
:J.Iagyarországnak, hogy a venereás betegségek elleni védekezés tárgyában 
hazánkban történt az első kezdeményező lépés. Ugyanis jóval az első 
18\)!)-ben Brüsszelben megtartott internationalis congressus előtt mintegy 
öt évvel dr. Feleky Hugó budapesti egyetemi magántanár számos hirneves 
orvos és humanista közbenjöttével alapitotta a «Teleiátl), vagyis ama első 
magyar rendelő-gyógyintézetet, a mely a nemi betegségek ellen gátat vetni 
hivatott volt. Ezen intézet a gyógyitás útján iparkodott czéljának meg
felelni, ·a mely fop.tos nemcsak azért, mert a fertőzött egyén · egészségét 
visszaállítani igyekszik, hanem azért is, mert ily módon a tovább történő 
fertőzés esélyei is csökkentve vannak. Az idők folyamán ezen nemes inten
tióju egyesület egymagában elégségesnek nem bizonyult, az ország 63 tör
vényhatósága védtelenül áll, a syphilisben szenvedők száma meghaladja 
az országban a két milliót, vagyis az összlakósság mintegy 10 % fertőzött 
nemi betegségekkel, vagyis nyolczszor annyi a venerikus, mint a tüdővészes 
beteg l\fagyarországban. Ez okból szükséges egy olyan újabb actio, a mely 
a gyógyitás kizárásával a szerzett és jogos érdekek megbántása nélkül 
kizárólagosan prophylaxissal foglalkozik. Előadó vázolja ama összefüggést, 
mely az alkoholismus, a tüdővész és a syphilis között létezik. Nemcsak 
ezen betegségek következményei és okozata között, hanem azon social
hygiénikus kapcsolat nagy jelentőségét magyarázza, a mely ezen három 
népártalom leküzdése tekintetében fennforog. Előadó kiemeli, hogy magukban 
véve absolnt sikerrel ezen küzdelmek egyike sem jár, csak akkor, ha az 
bizonyos mértékben kapcsolatosan történik. Nagy érdeke a görvélykór és 
a tüdővész elleni küzdelemnek, hogy a syphilis ne létezzék. Reámutat, 
hogy Budapesten nemrégiben számos előkelő fővárosi professor és társa
dalmi előkelőség közbenjöttével alakult egy új országos syphilis elleni 
védőegyesület, a melyre nagy hivatás vár. I smerteti ezen új egyesületnek 
10 pontból álló alapszabálytervezetét, mely nemcsak ifjuság és munkás
védelmi szempontokból, hanem a tervszerint a törvényhozási úton lúeszköz
lendő olyan házasságvédelmi új institntiókat megvalósítani törekszik, mely
lyel részben mi is nemcsak a legmüveltebb államok sorába léphetünk, 
hanem azokat sokban felül is mulhatjuk, úttörő példák bemutatása által. 
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23. 

AZ ÉLELMI ES ÉLVEZETI SZEREK HAMISITÁSÁRÓL, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZOK MEGFESTÉSE ÁLTAL ELŐIDÉZB'l"r 

VISSZAÉLÉSEKRŐL. 

- KIVONAT. -

RözsÉNYI IvÁN-tól. 

Az előadása során reámutat arra, hogy az 1895 : XLVI. t.-cz. életbe
lépte csökkentette a hamisitások számát tartósan, kiemeli a többi közül 
a tejet, a melynek hamisitása a törvény életbelépte után következő évek
ben csökkent, majd 1903-tól folyton emelkedik. Konstatálja az előadó, 
hogy a többi mezőgazdasági czikkel is hasonlókép áll a dolog, valamint 
hasonló a helyzet az 1876 : XIV. t. -cz. hatálya alá tartozó többi czikkre 
nézve. Majd áttér a festéssel elkövethető visszaélések tárgyalására és azon 
véleményének ad kifejezést, hogy a festés sok olyan esetben visszaélésnek 
minősitendő, a mely esetek az 1905. évi 35,556. sz. belügyministeri r en
delet 4. §-ába ütköznek, bár azok ezen szakaszban taxatíve felsorolva 
nincsenek. . Konstatálja, hogy ma sok olyan festőanyaggal festett húsnemü 
kerül forgalomba, a mely orange II-vel festett, vagyis olyan festőanyaggal, 
a mely az idézett rendelet 1., illetőleg 2. §-ában mint ártalmas, élelmi
czikkek festésére tilalmazva van. 

A szeszes italok sorából különösen a nemes pálinkafélék megfestését 
perhoreskálj a, miután a festés a vevő és fogyasztóra m!)gtévesztő. Hivat
kozik a német élelmiszergyárosok és kereskedők állásfoglalására, a mely 
megegyezik a tudományos felfogással, azonban ellentétes az itteni érdekel
tekkel 

Az aszalt gyümölcsök kénessavval való kezelését a festés egy n emé
nek tekinti és ezért miután ezen művelettel a jobb minőségű áru látszata 
idézhető elő és miután szinbeli változások okozója, e müveletet a fenti 
rendelet 4. §-ával ellentétesnek tartja. 

A gyümölcsizek és szörpök megfestése hamisitás, mivel a festéssel 
takarható az áru minősége, ezt egyébként az országos közegészségi tanács 
is már kimondotta. 

A felhozott indokok és példákból kifolyólag ajánlja a festett gyermek
játékszerek és egyéb használat~ tárgyaknak szigoru ellenőrzését, ezt lehe
tővé is teszi a fenti rendelet. Es tekintve, hogy az ellenőrzést egyáltalán 
nem tartja még megközelitőleg elégségesnek sem, azon javaslatot terjeszti 
elő, hogy a vándorgyülés mondj a ki : 

Először az élelmi és élvezeti szerek megfestésével járó visszaélések 
megszüntetésének a szükségességét és hogy e czélból a nagyméltóságu 
belügyminister ur felkérendő az 1905. évi 35,556. számu rendeletének 
fokozottabb mértékben való érvényesitésére és másodszor arra, hogy miután 
ezen rendeletben nincsenek az egyes esetek taxative felsorolva, hogy pótló
lag állapittassa meg ezen eseteket egyenként és tekintettel arra, hogy az 
élelmi és élvezeti szerek hamisitása mindinkább terj edőben, kéressenek fel 
a nagyméltóságu belügyminister és a földmivelésügyi minister urak, hogy 
az általános tápszertörvényt sürgősen készittessék el. 
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24·. 

ADATOK A JELENLEGI POLIOMYELITIS-JÁRV ÁNl'HOZ. 
- KlvONAT. -

Gnósz GYULA dr.-tól. 

Köztudomásu dolog, hogy az elmult 1911. 'évben Magyarországban 
számos gyermekbénulás fordult elő, több, mint az előző években, sőt egyes 
vidékeken csoportosan. 

A Bródy Zsigmond- és Adél-gyermekkórházban az elmult 1911-ik 
évben 76 poliomyelitis:esetet észleltünk, 1912-ik é>ben eddig (augusztus 
közepéig) 15 esetet. Eszleléseink tehát összesen 91 esetre vonatkoznak. 
Betegeink egyrésze a fővárosból és a környező szomszédos községekből, 
másik ,része pedig az ország külömböző részeiből jutott hozzánk. 

Eszleléseink szerint volt: 0- 1 évig 12, 1- 3 évig 60, 3- 6 évig 13, 
6- 9 évig 3 és 9- 12 évig 3. A legtö b esetet a spinalis-csoportba soroz
hatjuk, számszerint 78. Leggyakoribb az alsó végtagok bénulása, az egyik, 
esetleg mindkét alsó végtagé. Az alsó végtagokéval gyaluan kombinálódik 
a felsőké és pedig vagy az ugyanazoldali, .agy pedig kereszteződve. Gya
koriság szempontjából következik a törzs és a has izmainak a bénulása. 

A végtagok bénulásait a következő csoportba foglalhatjuk össze : 

1 alsó végtag bénulását észleltük ____ ___ _ 30 esetben 
2 (( (( (( -- -- --------·- 21 (( 
2 és 1 felső végtag bénulását észleltük __ _ __ 4 
2 és 2 cc cc « 11 
Felső és alsó végtag keresztezet bénulását észleltük 1 
2 felső végtag bénulását észleltük ·-· „ .. __ ____ _ ·- _ 1 
1 (( ·- -- --- - - -- -- 10 

Összesen _________ 7_8_ e-se_t_b-en- .-

Egy kifejezett polyneuritises alakot észleltünk egy 41/2 éves leánynál, 
a kit javultan bocsátottunk el. A meningeális alaknál a kórképet külö
nösen kezdetben meningeális tünetek (hányás, fejfájás, tarkómerevség, 
görcsök, strabismus, somnolentia, öntudatlanság) uralják, melyek későbben 
visszafejlődnek és megj elenik a betegséget jellemző bénulás. Egy gyógyu
lással ,végződött meningeális esetet észleltünk. 

Eszleléseink arra engednek következtetni, hogy a járvány nagyrésze 
Budapesten és a környező községekben folyt le. 

1911-ben az esetek hónapok szerint a következő elo ztódást mutat
tak: Január 0, február 0, márczius 1, április 5, május 1, junius 6, 
julius 7, augusztus 25, szeptember 12, október 10, november 7, deczember 1. 
1912-ben pedig a következő: Január 2, február 1, márczius 3, április 0, 
május 0, junius 2, julius 2 és augusztus közepéig 5 eset. 

25. 

A KALIOM TITRIMETRIOUS MEGHATÁROZÁSA. 
ZALAY DEZSŐ dr.-tól. 
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26. 

A MODERN GYÓGYSZERÉSZET UJABB PROBLEMÁI. 
- KIVONAT. -

DARVAS FERENCZ dr.-tól. 

Történelmi áttekintést nyujtva a gyógyszerészet fejlődéséről, kimutatja, 
hogy a multban a gyógyszerész mindenkor korának kiváló természettudósa 
volt s mint ilyen találta meg munkájának anyagi és erkölcsi honorálását 
a társadalom részéről is fejlődött ki a gyógyszerészet, a közegészségügy 
fontos tényezőjévé. Ma, a midőn a gyári ipar, a kereskedelem rohamos 
fejlődésében mindenhova utat tör magának, továbbá midőn a létérti küz
delem egészen uj socialis viszonyokat teremte'.;, - a modern gyógysze
részet uj feladatokkal áll szemközt. - E feladatok közül elsősorban jelöli 
meg előadó a gyógyszerészetben a helyes üzleti szellem megvalósítását, a 
gyógyszerészek gazdasági szervezkedését s külföldi példákkal igazolja, hogy 
a gyógyszerészet csak azon államokban nyujt tagjainak erkölcsi és anyagi 
jólétet, hol ezen feladatok megoldásra találtak. Ugyancsak főfeladata a 
modern gyógyszerészetnek, hogy laboratoriumában azt a munkakört, melyet 
a gyári ipar és kereskedelem tőle elvontak, más a gyógyszerészet tudo
mányos irányával összeegyeztethető munkálkodással pótolja. Erre önként 
kinálkozik a gyógyszerészet ·rokon tudományágainak a gyógyszerészi gya
korlatba mtensivebb bevitele, mely által a gyógyszerész munkájának nem
csak anyagi ellenértékét találja meg, de a közegészségügyet ezáltal abban 
az irányban is hatékonyan támogatja, hogy a therapiában is házi haszná
latban gombamódra szaporodó sok értéktelen specialitást a szakemberek 
tervszerű kutatása alapján előállitott hasznos gyógyszerek váltsák fel. 

GJ7. 

A GYERMEKKORI LÚGKŐMÉRGEZÉSEK OKAI KELETKE
ZÉSI MÓDJA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. 

- KIVONAT.-

FRITZ SÁNDOR dr.~tól. 

A gyermekkori lúgkőmérgezés többnyire háztartási mérgezés, melyet 
többnyire a hozzátartozók gondatlansága idéz elő. Az ellene való védeke
zés nagyon nehéz, csak ezen iparczikknek a háztartásból való kizárása 
utján lehetséges. Budapesten évenként körülbelül 400 gyermek eszik lúgkő
darabkát, vagy iszik lúgkőoldatot, ezeknek 10 % -a el pusztul, 90 %-a pedig 
ho~szu ideig tartó életveszélylyel járó gyógykezelés utján szabadul meg 
baJától. Törvényes intézkedéstől várható javulás, a mely, mint a külföldi 
államokban a baj keletkezési okát megszünteti. Az előadó ez irányu hatá
rozati javaslatot terjeszt be. 

í 
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28. 

METHYALKOHOL KIMUTATÁSA JETHYLALKOHOL MEL
LETTI KÜLÖ FÉLE G YÓG YSZERKÉSZITMÉNYEKHEZ. 

- KIVONAT. -

LŐRINCZ FERENCZ clr.-tól."" 

A megvizsgálandó gyógyspirituszokat, tincturákat, fluidextractumokat 
stb. előbb ledestilláljuk. \Tinctura jodit destillálás előtt natriumthiosulfát 
oldattal elszintelenitjük, Linimentum saponato camphoratumot kénsavval 
közömbösitjük.) A ledestillált alkohol 1 cm3-nyi mennyiségéhez 1 cm3 

25%-os kénsavat és 8 cm 3 1
/ 10 normal K'J ~Vln2 0 8 oldatot adunk. Körül

belül tiz percznyi állás után megfiltráljuk. A filtratum 1 cm3-jéhez 1 cm3 

3 % -os ferrum albuminatum oldatot (esetleg vizzel higitott tejet s egy csepp 
F2 Cl6-ot) adunk, azzal összerázzuk s óvatosan 2 cm 3 conc. H

2 
S0

4
-at 

rétegezünk alá. Methyalkohol esetében a kénsav és a felette levő folyadék 
érintkezési felületén intensiv ibolyaszinü gyürü keletkezik; ha methyl
alkohol nincs a vizsgált folyadékban, akkor ibolyaszinü gyürü és ibolya
színeződés nem észlelhető. 

A reactio lényege az, hogy a methylszeszt a legczélszerübb módon 
formaldehyddé oxidálva formaldehydet egy charakterisztikus, specifikus és 
igen érzékeny r eactio segitségével mutatja ki. Ez a reactio a Héhner-féle 
reactio módosítása. Ennek a reactiónak chemiai magyarázata: A fehérje 
vegyület két indoxil csoportját a formalidehyd conc. kénsav jelenlétében, 
mely mint vizelvonó szerepel, intensiv ibolyaszinű festékké condensálja. 

Kísérletei bizonyítják, hogy a formaldehyd fehérje reactióban az Nff! 
csoportot tartalmazó glycocoll, tyrosin és leucin nem vesznek részt. A re
actio csak indoxillal sikerül, melyben egy autochromo ( OH) csoport van. 
A chromophor CO csoportot tartalmazo formaldehyd a ( 0 H) csoportnál 
kép ez összekötő hidat két indoxil molekula között. 

2!:>. 

SZEMELVÉNYEK AZ EGYETEMI KÖZEGÉSZSÉGTANI 
INTÉZET ÉLELMISZER-HYGIENIAI LABORATORIUMÁNAK MŰKÖDÉSÉBŐL. 

- KIVONAT. -

ANDRISKA VIKTOR dr.-tól. 

Először sikérsütési kísérletekről szól, mely kísérletekből kiderült, hogy 
a sikér süthetősége s a lisztből előállítható kenyér térfogata között össze
függés van. 

A szerző ezután saját kisérleteiről számol be, melyeket a különböző 
móclon előállított theaitalok vizsgálatával végzett. E vizsgálatokból kiderül, 
hogy a legélvezetesebb italt a chinai módszer szerint előállitott theaital szol-

* Megjelent a Gyógyszerészi Folyóirat 1912. évfolyamában.· 

Vándorgyűlés munlrátatai. 9 
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gáltatja, ennél gazdaságosabb azonban az oroszthea készitési módszer. Ezen
kivül egy uj Koffein készítési módszert ösmertet. 

Majd azon kísérleteket ismerteti, melyek alapján kimutatható, hogy 
a talaj növényi eredetű szennyezéseinek termékei minőségileg nem külöm
böznek a talaj állati eredetü szennyezéseinek termékeitől. 

Végül még az intézetben lefolytatott egyéb vizsgálatok eredményeit 
ismerteti. 

HO. 

A PARALYSIS INCIPIENSRŐL. 
- KIVONAT. -

FISCHER IGNÁCZ dr.-tól. * 

Ma már a paralysis progressiva kórképe mintegy minden irányban 
teljesen kido~gozott, jól felismerhető megbetegedés állitható oda, melynek 
úgy a somatikus, mint psychikus alkotó elemei jellegzetesek s csak mint 
ezen kórformára j ellegző sajátosságok fogadhatók el. Az évek hosszu során 
át történt beható buvárlatok, a klinikai képnek erős vonásait, a szövettani 
dolgozatok e~en kórképe a jellegző elváltozások sorozatát, mint megdönt
hetetlen s valtozatlan, csak ezen kórképre jellegzetes sajátsáaokat :fixiroz
ták, a cJ:tol?giai s se~·?l?giai vizsgálatok ezen betegségre szintén jellegzetes 
s hasonlo tunetekkel Ja.I'O megbetegedéstől meakülönböztető phenomeneket 
hoztak felszinre. 5 

Ezen b.eteg:<>ég bevez~tő sza~ában a j ellegzetes tünetek csak egy része 
mutatható, ki, neh.a nem is a legJellezetesebbek, úgy, hogy bizony tapasz
~~latra s ~le~en lató sz~mre v.an szü~ség, hogy a fennforgó tünetek alap
Jan megcsmalhassuk a diagnosist. Pedig nagyon fontos ma már nemcsak 
socialis sze~pontb.ól,. haneJ:?- , therapeutikus beavatkozás szempontjából is 
ezen betegseg korai diagnos1sanak megtétele. A prodromalis tünetek közül 
legfontosabbak a pupilla zavarai. 

. Ki.~l.~~ös :figyelemmel kell lennünk: 1. a pupillák tágságára; 2. azok 
~1fferentiaJara; 3. az~k reacti~~ára. Ezen utóbbi tünetcsoportban különösen 
Jellegzetes a reflectonkus pupula merevség. 

, Következő. tételt ~llitj,uk ~el: Ha e~y kö~épkoru 35-55 éves egvén-
n_el ~evepyen, Jelentkez?, latszo~ag funct10nahs neurosis, vagy psychosis 
letesi:l s ai;inal refl.~ct?nkus pupillamerevség, vagy pupilladifferentia renyhe 
re.actióval es~lelheto, u?y akkor azon egyén nagyon gyanus arra, hoay 
nala paralys1s progress1va van fejlődő félben. 0 

A ther.ap,iás, elj árással is elég jó eredményt lehet elérni. 
A p1~p1llak .al!apota mell~tt nagy j elentősége van a térd s Achilles

inreflex VISelk~desenek paralyükus roham felléptének, a facialis innerva
tionalis zavaranak, a nyelv s kezek remegésének a beszédzavarnak 
( dysai·t~ria~ s ~rás . ~lválto~á~án~k. Va~:mak. azonkiviil egyes nemalgiás fáj
dalma~, m!nt. ISclu~s, occ1pitah~ s tr~~emmus területén fájdalmas érzetek, 
mely~~ ~zi~ten m.ai· a paral:ys1s eleJen mutatkoznak, de ezek fennforgása 
az olobb1 tunetek Jellegzetessege mellett erősen háttérbe szorul. 

* Megjelent a Budapesti Onosi Ujs!Í'g 1912. évfolyamában. 
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A psychikai tünetek közül fontosak: 1. a jellem s magaviselet meg
változása; 2. a munkaképesség megfogyása, mely az emlékezőtehetség 
decadelásában, az ítélőképesség megfogyatkozásában nyilvánul. Ugyanakkor 
az ::asthetitai s ethikai érzetek is erősen megfogynak, az altruistikus érzetek 
elenyésznek s. sexualis eltévelygések mutatkoznak. Szórakozottság, :figyelem 
concentrálásainak képtelensége, nagymérvű befolyásolhatóság szintén elő
futárja lehet az agylágyulásnak. Felmagasztalt vagy hullámzó kedélyállapot 
mellett nagyzási téveszmék jelentkeznek. Utóbbi tünetek jó része nemosi
soknál is előfordul, de differentiák diagnostikus módszerrel az elhatárolás 
nehézségbe nem ütközik. 

31. 

SALVARSAN AZ IDEGRENDSZER SYPHILITIKUS ÉS META
SYPHILITIKUS MEGBETEGEDÉSEINEK KEZELÉSÉBEN. 

- KIVONAT. -

DONATH GYULA dr. előadása.* 

Előadó 1910 októbertől 1912 januárig 107 betegnél alkalmazta a 
salvarsant. Ezek közül 48 betegnél állott fenn a központi idegrendszer 
valódi bujakórja. Itt nem érhetők el oly fényes eredmények, mint a bőr
és nyálkahártyák, a periost és csontok syphiliseinél és ez főkép az ideg
elemek magasan differentiált voltában rejlik, a mienk .következménye, hogy 
ezeknél már aránylag csekély sérülés súlyos, ta~tós műkö~lészavarhoz 
vezethet azonkívül vicai·iálás sem történhetik oly könnyen, mmt egysze
Tüb b szÖvetelemeknél. Mindamellett itt is szép eredményeket láthatunk, 
különösen ha a kezelést erélyesen és korán foganatositjuk, mielőtt szövet
rnncsolás következett volna be. 

A bénulások közül előadó különösen a syphilitikus hemiplegiáknál 
és paraplegiáknál látott lényeges javulásokat (a hemiplegiáknál az esetek 
2 / 8 -ában), bujakóros epilepsiánál a görcsrohamok megsz~ntek. A heves 
főfájások különösen hálás tárgyát képezik a salvarsankezelesnek, mert e.z.ek 
11 esetben (30 agylues közül) végkép megszüntek. Eltűntek an::asthe~iak, 
analgesiák, par::asthesiák és szédülések. Javulás állott be a _;ps,ych1kus 
sphrerában, különösen az emlékezőtehet~égben (hét esetben). A kozerzet az 
esetek ~/a-ában javult, néha kitünően is. . . 

A physikai és szellemi munkaképesség t1z esetben teljesen helyre-
állott, két esetben javult. . . , . , 

A tabes kezdő stádiumaiban (31 eset) az mreflexek rnmet v1sszater
hetnek, a mint az előadó már régebben először írta , le,. a. ~időn a ~ián~
zott patellaris reflexet higanykezelésre ismét vi~szater:r;n. latta. Ataxia es 
Romberg eltünhetnek, lancináló fájdalmak, g~s.~ncus cns1s.ek a?ba~ ma;·a~l
hatnak, hyp::asthesiák és hypalgesiák vissz~feJlodhetnek, f~lz.ugas es szedu
lések engedhetnek. A közérzet 11 esetben Javul.t, ezek kozul. h,at esetbe~ 
kitűnően. Az emlékezőtehetség három esetben Javult. A testi es szellenn 
munkaképesség két esetben visszatért. 

A kezdődő dementia paralyticában (28 eset) a pupillareactiók három 

* Megjelent az Orvosi Hetilap 1912. évfolyamában. 
9* 
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esetben, az inreflexek egy esetben tértek vissza. A jár.ás négy'. a besz~d 
11 esetben javult (ezek közül három esetben a dysarthnás beszed norma
lissá vált). Az értelmiség kilencz esetben javult; az emlékezőtehetség bét, 
a számolás négy esetben. A teljes munkaképességet négy, annak jelentékeny 
javulását két beteg érte el. . 

A hüdéses elmezavarnak kezelése natrium nucleinicummal, a mint 
ezt a szerző a therapiába bevezette, czélszerüen combinálható salvarsannal, 
a hol antiluetikus kezelés bármely okból javalt, és itt a salvarsan a 
higanynyal szemben azon előnynyel bir, hogy hatalmas roborans, mely a 
testsúlyt is gyarapítja. A központi idegrendszer valódi luetikus megbetege
déseinél a salvarsan a higanynyal és joddal combinálható. 

32. 

AZ ARTERIOSCLEROSIS OKOZTA ELMEBAJOKRÓL KÜLÖ
NÖSEN TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSI SZEMPONTBÓL. 

- KIVONAT. -

FISCHER JAKAB dr.-tól.* 

Az arterios-clerosis okozta elmebajokkal, mint typikus megbetegedé
sekkel csak az utolsó években kezdtek bővebben foglalkozni. Előadó, az 
arteriosclerosis aitiologiai és kórboncztani jelenségeinek vázolása után, 
áttér a klinikai képek leírására, ő, a psychosis arterioscleroticának két 
typusát külömbözteti meg, az egyik, mely apoplectikus imultusokkal jár 
és azok után fejlődik ki, a másik, melyben az agy érrendszerének sclerosisa 
nem vezett nagyobb vérzésekhez, hanem csak kisebb körülírt vérkeringési 
és így agytáplálkozási zavarokhoz, melyeknek ismét más megfelelő kórkép 
felel meg. A baj mindkét esetben egyre fokozódó dementiához vezet. 
Forensicus szempontból az arteriosclerotikus megbetegedéseknek különösen 
kezdeti szaka fontos, a midőn az egyén fogyatkozásainak teljesen tuda
tában van és dementiája még nem oly nagy, hogy azokat például az em
lékbeli hiánylat más uton pótolni ne volna képes. Ezt a körülményt 
egyes kiesési jelenségek értékelésénél véleményünkben különösen számba, 
kell venni. 

33. 

A VÉRROKONOK ELMEBAJA!. 
- KIVONAT. -

TÉL FERENCZ dr.-tól. 

Az elme- és idegkórtani klinika 10,000 betege között körülbelül 200 
volt olyan eset, melynek egy vagy több vérrokona volt elmebeteg. A kór
formák vizsgálatánál különösen azt a kérdést kellett tisztázni, hogy mily 
valószinüsége van annak, hogy egy beteg leszármazói elmebajosak lesznek. 

* Megjelent a Gyógyászat 1912. évfolyamában. 
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Várható volt, hogy a paralysis, mint exogén okból eredő betegség ezen 
örökléses betegségek között mimimalis számmal fog szerepelni. Ez a vára
kozás nem teljesült, a betegek körülbelül 50 %-a paralytikus volt. :Mint
hogy pedig paralysis lues nélkül nincs, az öröklötten terheltek 50%-a 
elkerülhette volna az elmebajt. A hátramaradó rész oly csekély (1 % ), 
hogy az utódokat valami különösen félteni nem kell. A paralysis után a 
paranoia és epilepsia jön, mig a komple~egyensúly zavaraiból származott 
gyógyuló bajok alig szerepelnek. 

34. 

BALATONFÜRED FORRÁSAI ÉS TERMÉSZETES SZÉNSAV AS 
FÜRDŐI. 

- KI\ONAT. -

Sfürnm JózsEF dr.-tól.* 

Balatonfürednek igazi gyógyjellegét nem a Balaton, hanem forrásai 
és az ebből készült természetes szénsavas fürdői adják meg. A források 
dús lithium tartalma mint húgyhajtó és köszvény ellen különösen javaltá 
teszik azokat. Calcium tartalma folytán, melyben a legerősebb vizekkel ,-ete
kedik az ujabb tanulmányok szerint fiatal anyák, szoptató nők és fejlő
désben levő gyermekek használják sikerrel. 

Természetes szénsavas fürdőit már több mint egy évtizede keresik 
fel mindig növekvő számban, a szil·- és ;-éredényrendszer bántalmaiban 
szenvedők. Azok hatásáról szólva, előadó említi, hogy a gyógytényezők a 
jövő idényre már a legnagyobb bőségben, a legmodernebbül berendezve 
fognak az orvosvilág rendelkezésére állani. 

35. 

A TUBERCULINNAL ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK A TÜDŐ
GÜMŐKÓR GYÓGYITÁSÁRÓL. 

- KIVONAT. -

FRIEDRICH VILMOS dr.-tól.** . 

A tuberculin adagolással elért eredményekről számol be ezer eset 
kapcsán. A kísérleteknél nagy óvatossággal járt el, 1/ 100-1/ 10 mgm volt 
a kezdőadag, a melyet csak akkor növelt, hogyha ez az adag nega~iv 
eredményt mutatott fel. Ujabban cliagnostikus czélból az intracutan reactiót 
alkalmazza 1/100 mgm-nyi adaggal, mely csilpán locali s reactiót állt ki s 
a Pirquet-féle eljárásnál tökéletesebb. A megfigyelt egyének a kezelés tar
tama alatt is folytatták foglalkozásukat s e mellett hygienes-diaitás kezelés 
sem befolyásolta a megfigyeléseket. Az ~zer eset mindegyike egy hónapnál 

g *l\Iejelent a Magyar Balneologiai Értesitő 1912. édolyamában. 
** Megjelent az Orrnsi Hetilap 1912. é,·folyamában. 
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tovább állott megfigyelés alatt; közülük I. stadiumbeli 110 (11 % ), II. 
stadiumbeli 550 (55 % ), III. stadiumbeli 340 (34 % ) ; egyoldalu volt a meg
betegedés 140 esetben, kétoldalu 860 esetben. Gyógyulást, illetőleg javulást 
518 esetben (51·8%) észlelt, mig 482 (482%) beteg nam javult. A munka 
alól felmentett, 24~ megfigyelt eset közül lényegesen javult 172 (71 °ro); 
statiorner maradt az állapot 70 betegnél (30 % ) ; ez utóbbiak legtöbbje 
kétoldali nyílt tuberculosisban szenvedett, gégetuberculosissal kapcsola
tosan. A tuberculinnak lázcsillapító hatását nem észlelte, testsúlygyarapo
dást is csak akkor tapasztalt, ha a beteg munkáját abbah3gyva, fekvő 
kúrát is használt. 

A hosszabb ideig - egy fél év - három évig - megfigyelt, ismé
telten tuberculin-oltással ke°zelt betegek az egész idő alatt munkaképesek 
maradtak, testsúlyuk' stagnált s az azelőtt szokványos hremoptrek sem je
lentkeztek. 

Kedvezőbbek voltak az eredmények, mint tüdő tbc.-nél, szem-, here-~ 
hashártya-, csont- vagy izület tbc.-nél, a hol a gyógyulás objective is 
észlelhető voH. Gége-affectióknál negatív volt az eredmény. 

Az óvatos és lassanként fokozódó adagokkal való kezeléssel csak 
3-4 hónap után kapott a beteg 5-7 napi időközönkint 1- 2 mgm-nyi 
adagot; ezért a betegeknél tökéletes immunizálás nem volt elérhető, csu
pán a méreg megkötése. a minek segélyével Sahli szerint az immuntestek 
szaporodnak, s a gümőbacillusok virulentiájának lefokozásával a termé
szetes gyógyulás provokálható. Koch szerint a reactio kerülendő, de az 
immunizálás érdekében előnyös, ha a beteg nagyobb adagot kap. Előadó 
tapasztalata szerint a nagy adag felesleges és káros is, mivel néha a 
reactio aggasztó tünetekkel jár. Súlyos esetekben a tuberculin-therapia 
gyorsítja a fefolyást, mindazonáltal szokványos hremoptre esetén az óvatos 
kezelés nem co'ntraindicált. 

Az elért javulás subjectiv és objectiv volt; a fájdalmak enyhültek, 
az izzadás csökkent, az étvágy javult, a válladék kevesbedett, a köhöaési 
inger ritkult, a testsúly növekedett, a Koch-féle bacillusok száma csökk~nt, 
a szörtyzörejek kevesbedtek. 

A kezelést mindig egyémleg kell végezni; az oltásokat sa~atórium
ban, kórházi osztályokon, dispansairekben, speciális rendeléseken csakis 
hozzártő orvos végezze,.. kinek jártassága elháríthatja a kellemetlen tünetek 
felléptét. 

A tuberculinnal elért eredmények na.gy mértékben javulnak, ha a 
kezelést hygienes-diretás gyógymóddal kötik össze, illetőleg, ha a táplálko
zás- és lakásviszonyokat javítjuk, mely két utóbbi körülményre mindenkor 
nagy súly helyezendő. 

36. 

A TÜDŐTUBEROULOSIS GYÓGYITÁSÁNAK MAI ÁLLÁSA. 

ÜRSZÁG ÜSZKÁR dr.-tól. 

• . 

135 

37. 

A DIORADINRÓL. 
- KIVONAT: -

PETRIK TAMÁS dr.·tól. 

Előadó a székes-fővárosi új Szent-János közkórház tüdőbeteg osz
t~lyán Gebhardt főorvos egyetemi m. tanár felügyelete alatt tanulmányozta 
t1z tüdővészes betegen a dioradin hatását. Azt tapasztalta, hogy könnyebb 
esetekben is alább száll a dioradin-aúra alatt, a betegek hőmérséke, ét
vágyuk javul, súlyban gyarapodnak, általános erőbeli állapotuk és közérze
tük mintegy fellendül. Köpetük mennyisége kevesbedik, a benne levő 
gümőbacillusok száma csökken, a catarrhalis jelenségek engednek. A napi 
kétszeres adag befecskendésénél a javulás sokkal frappánsabb. · 

A befecskendések sem intramuscularisan, sem subcután nem fájdal
masak; a betegek vizeletében bár jódot lehet kimutatni, jódismust nem látott. 

Az észlelési idő rövidsége és a könnyebb esetek csekély száma miatt 
végérvényős véleményt nem alkothat A jódkészitményekre vonatkozó korábi 
tapasztalatai alapján hajlandó a dioradin hatását is főleg jód-tartalmának 
betudni, bár a menthol és radium-hatásokat sincs oka kétségbevonni. 

Eddigi benyomásai a dioradinról tényleg biztatók és vizsgálatait foly
tatni fogja. 

38. 

A CIRCUMCISIÓHOZ TÁRSULÓ GÜMŐKÓROS FERTŐZÉSEK 
ÉS AZ ELLENÜK VALÓ VÉDEKEZÉS. 

- KIVONAT. -

GROSZMANN FERENCZ dr.·tÓl. 

Bevezetésében ismerteti az irodalmat, leginkább Oroszországban for
dultak elő esetek, culturállamokban, nagyvárosokban ritka. Az előadó öt 
esetet észlelt, a mikor a körülmetélő tüdő-tbc.-ben szenvedett és a régi 
ritus szerint végezte az actust. A fertőzések rendszerint sulyosak. Tör
vényes intézkedések hazánkban nem szabályozzák a ritualis körülmetélést. 
Egy szükebbkörü bizottság kiküldését indítványozza, mely az ügy törvényes 
rendezését tüzze ki czéljául. 

39. 

A SYPHILIS KEZELÉSE AZ UJABB TUDOMÁNYOS VIVMÁ
NYOK ALAPJÁN. 

- KIVONAT. -

PREIS KÁROLY dr.-tól. 

A salvarsan magában, higany és jod nélkül alkalmazva a syphilis 
kezelésére alkalmatlan, sőt egyenesen ellene javalt. Különösen áll ez az 
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intravenosus injectiókra, a salvarsant a vénába fecskendezik be, mert ez 
által már eddig is sokan haltak meg, vagy lettek nyomorékká. A Wasser
mann-reactio csak azt bizonyitja, hogy az egyén valamikor syphilist szer
zett, többet nem. 

A syphilis, még a legsulyosabb is, bármikor biztosan gyógyítható, de 
csak úgy, ha a rég bevált gyógymódokat is minél erélyesebben alkalmaz
zuk. Ez a sa;jnos, még mindig itt-ott divó gyógyeljárás, mely főleg gya
kori vérvizsgálatból és gyakori intravenosus injectiókból áll, drágább is, 
silányabb is, mint a legtöbb eddigi gyógymód. 

40. 

AZ UJABB GONORRHCEÁS THERAPIA. 
- KIVONAT'. -

WEISZ FERENCZ clr. -tól. 

Az összes ezüstprmparatumok között az argentum nitricumot tartja 
a leghatásosabbnak és csak ezzel kezeli az összes belegeit. Az epididymitis 
kezelé,sénél, a punctiós eljárással való sikereket emeli ki. 

A vaccin- meg autotherapiától pedig kísérletre érdemesnek vallja, 
mert ?ár a belé helyezett reményeket nem egészen váltotta be, mind a mel
lett sikeres hatásokat is észlelni. 

41. 

A GONORRHCEÁS COMPLICATIÓK MODERN KEZELÉSEI 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VACCIN KEZELÉSRE. 

- KIVONAT. -

FARKAS IGNÁCZ d:r.-tól.* 

Elsősorb~n gonorrhmá~ mellékheregyuladás prophylaxis szempontjából 
fontosnak tartJa; a kezelési módot ezért ajánlja, hogy minden eneraikus 
gonor~·h.más kezelé~nél ~tr1opinnal _k~ll a vasdeferens antiperistalt.icus 
m.ozga~at m.egakad~lyozm 12-1 milligramm pro die, mert a húgycső
~atsóresz ~~nden izgalma kivált ilyen antiperiostalticus mozgást, mi
alt_al felszivJa a mel~~kh,erébe a. gonococ?ousokat. Már meglévő heveny
epidyd, ha nagy feszultseg Baeman szerint 8 cm. hosszú tüvel beszurni 
esetleg Bruck-fél~ ben:ietszéssel. a feszültséget megszüntetni. Legjobb 
~ me!lelt B.ruck-fele anügon .vaccm. ~lt~~t alkalmazni 0·5- 1- 2 kc.-nyit 
i°;tr~?lute~hsan, az e:edmeny kituno, 8-JO nap alatt infiltratio 
nelkul gyogyul._ Gyakori ?omplikatiója az ízületi gyulladás, melynek oka 
so~szor. ~. d.~·astilms . kezeles?~n keresendő. Itt különösen heveny esetben, 
mmt kit~noen bevalt specifici:imnak tekinthető. A vaccinkezelés, melyet 
hasou~_ókepe~ 0·5-~-~ ~c.-ny1t a~unk .fenti_ módon, 2- 3 napi időközben 
a szennt, milyen homersekemelkedest valt ki. A vaccin tudniillik mindig 

* Megjelent a Budapesti On-osi Ujság 1912. évfolyamában. 
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· hőmérsékemelkedési vált ki s pedig heveny esetben 1-2 órával már, 
chronikus, subacut esetben másodnap; az emelkedés lehet 1-2 C0

, mely 
rövid ideig tart s nem jár kellemetlen mellékhatással. Sőt ezen tulajdon
sága miatt differential-diagnosticus czélra is használható az izületi gyuladás 
minemüségére. Természetesen ki kell zárni azt, hogy a szervezelben másutt 
nincs gonorrhruás gócz. 

42. 

AZ üNDÓDOl\IB BETEGSÉGEIRŐL ÉS AZOK KEZELÉSÉRŐL. 
- KIVONAT. -

STOSSMAN REZSŐ dr. és THEIN JÁNOS dr.·tól. 

43. 

A PUPILLAREACTIÓRÓL. 
- KIVONAT. -

MOHR MIHÁLY dr.-tól.* 

Bevezetésében hangsúlyozza, hogy a könnyen megejthető pupilla
vizsgálatot a gyakorló orvosok még most is elhanyagolják és így számos 
tévedést követnek el. Előadó nem becsüli túl a pupillareactio jelentő
ségét, de kellő értéket tulajdonit neki. Vázolja röviden a pupillareactio 
pályájának anatomiáját, physiologiáját, a normalis pupillát, Táblázatban 
bemutatja Udránszky nyomán a pupillaszükitő és tágító factorokat, kiemel
vén a pupillaszükületek közül : 

1. a direct fényre való reflexes pupillaszükületet ; 
2. az indirect fényre bekövetkező (consensualis) szűkületet; 
:1. az összetérités és alkalmazkodással együttjáró pupillaszükületet; 
4. a szemhéj zárási és 
5. trigeminus facialis reactiót. 
A pupillatágulás bekövetkezik: 
1. a sympathikus izgalmával; 
2. érző, érzéki és psychikus ingerekre. 
Ismerteti ezután a pupillareactio vizsgálatának mikéntjét. Megnézzük 

a pupillát : 1. gyenge világításnál ; 2. erős megvilágításnál ; 3. egyik 
szemnek megvilágításánál; 4. összetérités és alkalmazkodás alkalmával. 
Hangsúlyozza, hogy ne elfgecl:fünk meg a pupillának csak a mesterséges 
f'énynél való vizsgálatával vagy csak a diffils nappali f'énynél való vizsg 
álalával, hanem végezzük mindkettőt. 

A pupillabeidegzés fontosabb zavarai közül fe1emliti az anisokoriát, 
mely lehet veleszületett. vagy gyomor, tüdő, vese, máj megbetegedésével 
járó. Oka lehet : 1. a két szem különböző fénytörése; 2. egyenetlen meg
világi tása a két szemnek; 3. egyenetlen illeszkedése a retinának; 4. a szem
héjzárási tünet különböző fejlettsége. De fontosabbak: 5. egy- vagy két
olclalu különböző foku zavara a centripetalis fényrefiexpályának; 6. egy
oldali vagy kétoldali különböző foku zavara mindkét oldali centrifugalis 

* Megjelent a •Gyógyászat• 191 ól. éYfolyamában. 
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szűkítő pályának; 7. egyoldali vagy kétoldali különböző fokú zavara a 
sympathikus pályának. Ezen utóbbi három hozhat létre : 

1. Amaurosisos pupillamerevséget. 
2. Absolut pupillamerevséget. 
3. Reflexes pupillamerevséget. 
Foglalkozik azután a sympathikus-bénulás okozta Horner-féle tünet

csoporttal (szemrés szűkebb, szük pupilla, enophtalmus). 
A pupillatünet, ha egyedül áll, a localisatióra nem értékesíthető. 
Römer három csoportra osztja azon központi idegrendszerbeli elvál

tozásokat, melyekre a pupillatünetből következtethetünk. 
1. Változók a pupillalünetek a különböző mérgezéseknél, (alkohol, chlo

roform, rether, nicotin), az agy- és gerinczvelő di:ffus betegségeiben, sclero
sis multiplexnél. Syringomyeliánál sympathikus-zavar van. 

. N.e.urasthenia-hysteriában is változó a pupilla, migrainenél szintén, 
epllepsiaban sokszor tág és merev. De ez hysteriában is előfordul. Az elme
betegségek közül csak a paralysisnél van jellemző pupill1:1tünet. 
. .. 2. Rela_ti~e jelle[Jzetes a pupillareaclio botulismusnál : tág és merev, 
idult morphm1smusnal : szük. 

3 .. Szabályos a pu.pillareactio zavarci: a) agyluesnél; absolut pupilla
mer~vseg alkalmazkodási bénulással vagy anélkül. Azután amaurosisos 
pup1llamerevség atrophia n. opticival. 
_ b) T~besnél ~o~iná~ a reflexes pupillamerevség; 80 %-ban meg

van. Vagy1~. a pupillak fenyre nem, alkalmazkodásra reagálnak (Argyll 
Robertson-tunet), rendesen miosis kiséri. 

.. c) Pcirr:-lysis progressivánál szintén a reflexes pupilla-merevség a korai 
tunete~ .egyike. Az esetek felében megvan e tünet. Utána következik 
gy3'.kons3'.gb~n az ab~olute merev pupilla, a mely egyuttal ki van tágulva. 
Amsokona is gyakori. · 
. . Ez. az ut?bbi három b_et_egség az, melyekben a pupilla-tünetek megerő

s~t1k .a. drngnos1st, ya?y fel~lVJák 3'. :figye_lmet arra, hogy az idegrendszert is 
vizsga_lJuk meg. Mmel korabban JSmerJük fel, annál korábban tehetünk az 
alapbantalom ellen valamit és esetleg meggátoljuk a baj továbbterjedését 
vagy legalább késleltetjük. 

, , Ezek után még nagy vonásokban vázolja előadó a pupilla viselke
deset szembetegségekben. 

44. 

SZEMELVÉNYEK AZ ANJESTHESIS KÖRÉBŐL. 
- KIVONAT. -

BALÁS DEZSŐ dr.-t61. * 

Az általános ?óclitás köréből hitikai alapon és az általános sebészi 
gy~k~rlat sze~pontJából foglalkozik a tiszta és combinált. az élenynyel com
p:1malt levegovel kevert chloroform- és rether-narcosissal a Burkhardt-féle 
visszeres ret~er-, a Fedoroff-féle visszeres hedonal-narcosi~sal az Arnd által 
Burkhardt-fele oldattal végzendő végbélnarcosissal. Az ambul~nter végzendő 

* Megjelent az «Orvosi H etilap• 1912. évfolyamában. 
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narcosisok czéljaira a Sudeck-féle bóditáson, a narcoform használatán kivül, 
te~int_ett~l. ~.rra,_ ~o.gy ez"ekkel erőteljesebb és alcohollal szokványosan élők
nel kielegito boditas vagy narcosis el nem érhető, több mint 2000 zavar
talan ambulans narcosis alapján a Schleich-féle II. számu keverékkel való 
narcosist ajánlja. A rövidebb ideig tartó Schleich-narco sis utóhatása annyira 
csekély, hogy a narcotisáltak 15 perez, 1h órai pihenés után rendszerint 
kiséret nélkül és nagy távolságra is gyalog távoznak s a következő napi 
rendelésen az utóhatás legcsekélyebb jelei nélkül jelentkeznek. Ezért az 
ambulans-narcosis czéljaira a Schleich-féle keveréket a legmelegebben 
ajánlja. 

Ezután a helyi érzéstelenítéssel: a Schleich-féle in:filtratiós, a Braun
féle vezetési anresthesissel, a Bier-féle lumbalis érzéketlenitéssel, a Lawen
féle sacralis érzéstelenitéssel, a Bier-féle visszeres, a Hotz-féle üteres érzés
telenítéssel foglalkozik. 

Különösen kiemeli az alsó végtagon alkalmazandó Lawen-féle és a 
felső végtag érzéstelenitésére szolgáló Kulenkampff-féle eljárások fontosságát, 
melyekkel egyszerű technikai beavatkozással, a vezetési anresthesis alapján 
az egész alsó, illetőleg felső végtag érzéstelenítése érhető el. 

Az ambulans-sebészet szempontjából különösen nagy fontosságúnak 
tartja a Kulenkampff-féle supraclavicularis érzéstelenitést, melylyel 15 eset 
közül 10 esetben minden kiíros utóhatás nélkül a fel ső végtag teljes fáj
dalommentességét észlelte. Az eljárásnak egyedüli hátránya, hogy a teljes 
érzéketlenség csak akkor következik be, ha a fecskendő kanulje közvetlenül 
a plexusba jut, külömben az érzéstelenség vagy csak t ökéletben, vagy egy
á ltalában be nem következik. Az injectio technikai kivitelének tökéletes
bülével az amesthesis biztossága és ezzel praktikus j elentősége is növe
kedni fog. 

45. 

A RÖNTGENDIAGNOSTIKA A SEBÉSZETBEN. 
- KIVONAT. -

FISCHER ERNŐ dr.-tóJ. 

A röntgenvizsgálat a sebészeti diagnostikának kétségtelenül nélkü
lözhetetlen részét képezi; röntgenképek kapcsán mutatja be a sebészeti 
röntgenologia legfontosabb fejezeteit: 

1. Veleszületett r endellen ességek: csontok hiánya és számfel etti cson
tok, veleszületett luxatiók és deformatiók, csontcysták, fogzási rendellenes
ségek. 

2. Csontsérülések: a röntgensugár tiszta képet ad a törvégek hely
zetéről, utmutatást ad a teendőkre nézve és szigoru birája az alkalmazott 
kötésnek. Gyakori és ritka csontsérülések. 

3. Lobok: röntgenologiai külömbség a caries és osteomyelitis közt; 
luetilrns ostitis és periostitis; gonorrhreás csontatrophia; «Spornbildung». 
Lágyrészlobok: a koponya melléküregeinek lobja; pyelitis és pyelographia. 

4. Daganatok : csontcysták, osteomák, sarcomák; hypophysis tumorok. 
Gyomor- és vastagbéldaganatok. 

5. Idegen testek : a vesekövek röntgenographiájáról; hólyagkövek. 
F émdarabok és azok localisatiój áról. 
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46. 

A SEBKEZELÉS LEGÚJABB VIVMÁNYAIRÓL. 
- KIVONAT. -

ScHACHTER MIKSA dr., egyetemi magántanártól.* 

A sebek kezelésének legújabb eszközeiről, módjairól szólva kifejti, 
bogy nem minden, a mi ez idő szerint új e téren, egyuttal vivmány is. 
Különösen ártalmas az újabb sebkezelés érvényesülésére a sok túlzás, 
mely azzal a veszélylyel jár, hogy az asepsis h elyére ismét az antisepsis 
kerül. Nem újabb, reklámszerü vivmányokra, hanem a megleYők szélesebb 
körü és rationalis alkalmazásárn van szükség. 

47. 

A «LUXATIO ET FRACTURA CAPITULI HUMERI»-RŐL. 
-- KIVONAT. -

FISCHER ERNŐ d.r.-tól. 

Az utóbbi években többször volt alkalmam a vállizületnek azon kom
binált sérülését lát.ni, a mely a felkarfej ecs luxatiójából és egyidejűleg 
letöréséből áll. E sérülés felismerése biztonsággal csak a röntgensugár 
segélyével történhetik ; prognosisa igen rossz : a conservative kezelt esetek 
többnyire vállizületi merevséggel végződtek, a vérns b eavatkozás (a letört 
fejecsdarab kiemelése vagy visszaszögezése) igen veszélyes és emellett még 
kétes eredményű is. A vértelen repositio csak igen Titkán sikerül. 

Bemutatom az általam szerkesztett, a felkartörések kezelésére szol
gáló, postativ extensiós készüléket, a melylyel a fenntemlitett sérülést eddig 
három esetben kezeltem; a készülék olyan n-ányu húzások kifejtésére volt 
ezen esetekben beállítva, hogy a letört fejecsdarab lehetőleg eltávolodjék a 
~ist~l~s töi:végtől.' ez ut?bbi pedig az ízületbe illeszkedj ék. Megfelelő mobi
~1sat1os utokezelessel mmd a harom esetben teljes functionalis gyógyulást 
ertem el. 

4tí. 

AZ «EGYENESTAR.TÓiü-RÓL. 
- KIVONAT. -

HORVÁTH MIHÁLY dr.-tól. ** 

Utal. a.z~,n . visszaélésehe, a melyeket a nagyközönség, sőt egyes 
orvoso~ re,szerol is _tapasztalt. Eltekintve attól, hogy az egyen estartó neye 
alatt kozkezen forgo bandageok már helytelen szerkezetük miatt is inkább 

* Megjelent a «Gyógyászat» 1912. évfolyamában. 
** u. o. 
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az «elgörbitő)) nevet érdemelnék, elvi ellenzője az egyenestartók használa
tának, mert alkalmat adnak arra, hogy minden más szükséges eljárás el
hanyagoltas ék. 

49. 

A DOBHÁRTYA-FELMETSZÉS INDICATIÓI. 

- KIVONAT. -

PoGÁln' ÖDÖN dr.-tól.* 

A paracentesis indicálva van 1. acut megbetegedések gyógyitása czél
jából; 2. valamely középfülmegbetegedésnek chronikussá válásának meg
akadályozása végett. 

A dobhártya felmetszés mindenkori czélja s lényege: a dobüri vála
dékot levezetni, illetőleg a dobürben képződő váladéknak kellő lefolyást 
biztosi tani. 

Ezen alapon indicált lehet a dobhártya-felmetszés a következő fül-
betegségeknél. 

Myringitis ac. bullosa 
Cat. ac. et chron. secr. cavi. tymp. 
Otitis med. ac. pur. 
Otitis med. chr. pur. 
l\Iyringitis bullosánál a bulla váladékát bocsájtjuk ki. 
Catarrhus ac. vagy chr.-nál akkor bocsátjuk ki a dobtiTi váladékot 1. 

ha 8-10 napi egyéb kezeléssel azt eltüntetni nem tudjuk; 92 . ha nyomási 
tüneteket (szédülés, főfájás stb.) okoz. 

Otitis med. pur. ac.-nál kibocsájtjuk a genyet minden körülmények 
között. A genycliagnosist a clobhártyalelet maga is eldöntheti. De az 
indicatio felállítását segiti a láz s a fájdalom lelete s az esetleges agyi 
tünetek. 

em feltétlenül szükséges, hogy parac. után genyeclés lépjen fel. 
A tünetek a clobhártyafelmetszésre visszafejlődhetnek. 

Inclicált még acut otit. mediánál, ha spontan perforatio elégtelen, vagy 
magasan fekszik. 

A parac. ismétlendő, ha nyomási tünetek lépnek fel s retentio van 
jelen, melynek oka a nyílás elégtelenségében keresendő. 

Chronikus otit. med. pur.-nál indicált a dobhártya-felmet.szés, ha a 
perforatio elégtelen, vagy magasan fekszik. 

A clobhártya-felmetszés a dobhártya hátsó alsó negyedében jó vilá
gítás s technika mellett végzendő. Mindig metszés legyen s ne szúrás. 
Complicatiók ritkák. 

* Megjelent a •Gyógyászatn 1912. évfolyamában. 
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50. 

AZ OTOGEN AGYTÁLYOGOK KÓRISMÉZÉSE. 
- KIVONAT. -

FLEISCHMANN LÁSZLÓ-tól. 

Az agytályog a középfülgyuladás'.?-ak le_gne?ezebben kórism.ézhetö __ com: 
plicatiója, mert kórképe határozatlan, .ossz~f~1ggest~l~n, ne~ typikus, ~un~tei 
legtöbbször lassu egymásutánban. és val~ozo mt~nsitas~.a.n Jelentkezn~k,_ ne~~ 
teljesen hiányozhatnak. Biztos diagnos1s csak igen elo:ehal~dott sta~lmi:na 
ban állapitható meg, pedig a műtéttől főleg akk~r v.arhato_ ke?.vezo ~;e~
mény, ha az agytályogot initialis vagy latens s_tad1;imaba11. s1keru~. o~ernlni. 
A korai felismerés a genyedés által okozott altalanos tunetek~ol e.s ~gy
nyomási tünetekből lehetséges. Az előbbiek = . ~leset~ség, bágyadtsa_g, et,-ya~~
talanság, székrekedés, fakó arczszin, subfe?r~l~s, ~e~a sub:i;iormahs hoi;ner
séklet. Az utóbbiak: főfájás, a koponya koruhrt erzeke~y_sege ~opo~atasra, 
hányás és émelygés, szédülés, sensorium-zava:·ok, neu:·it:s optica_ es _retar
dált pulsus. E két tünetcsoport alkal.mas az i11:trarrarnahs co~plicat1~ f~l
ismerésére, mely azonban lehet a.gytalyogon .kivul extradura.lis vagy ~.tr~: 
duralis tályog, meningitis, ritkán sinustbro.mbosis is, te?at csa~ m?teti 
indicatio megállapítására elégségesek. Maganak az agytal:f ?gnak b1.ztos 
diagnosisa és localisatiój a csak az . ú. n .. góc_ztüne~e~ , alapJa~ le?,etseges: 
Ezek kisagyi tályognál: cerebellans atax1a es szedules, halant~kle~eny1 
tályognál: hallászavarok az . ellenkező . old~lon_, keres~te~ett b?nulas~k, 
spasmusok, amnestikus aphasia (baloldali halantekl.ebeny1 talyognal), _ag:a
phia, alexia, agyalapi_ idegek bén1:1~á~a (o~ulor:i.?torms, ab,ducens_, - faciah~). 
Differentialis diagnos1s szempontJabol szoba JOnnek a mar eml~tett -~g~~b 
otogen intracranialis complicatiók, to~ábbá __ tumorok, agy~ummak; g1;1mok, 
urremia és hysteria, ha ezek valamely1ke otlt1sben szenvedo betegnel lep fel. 

51. 

A MÉHEN KIVÜLI TERHESSÉG DIAGNOSISA. 
- KIVONAT. -

ROTTER HENRIK clr.-tól. 

Előadó felsorolja a klassikus tüneteket és arra figyelmeztet, hogy a 
méhenkivüli terhesség diagnosisánál csak ezeknek a jelenlétét kell consta
tálni: fiatal méhenkivüli terhességnél ruptura esetében. Hil·telen rosszul lát, 
sápadt arcz, krétafehér ajak, puffadt, nem nagyon fájdalmas has, rohanó 
pulsus, subnormalis temperatura és folyadék a szabad hasüregben. Me_g 
nem repedt fiatalabb terhességeknél: egyoldali adnextumor, mely nem fáj
dalmas és ezek mellett a terhesség gyanu- és valószinü jelei. Kiviselt, vagy 

· közel kiviselt terhességnél a ligamentum rotundumok kitapinthatatlansága 
a petezsákon. Ezeknek a tüneteknek fixálásánál nagyon ritkán fogja a 
méhenkivüli terhesség jelenléte figyelmünket elkerülni. 
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52. 

FURCSA ÖNGYILKOSSÁGOK, BŰNVÁDI ELJÁR.ÁS KÖ7iBEN 
IUDERITVE. 

- KIVONAT. -

AuszTERYEIL LÁSZLÓ dr„-tól * 

Daczára annak, hogy számos okból az öngyilkosságok száma napról
na.Pra nő, így az utóbbi években Európában évente több, mint 60-70,000 
öngyilkosság volt - és hogy számos látszólagos öngyilkosság csak látszó
lag az, tulajdonképen leplezett gyilkosság, - feltünő, hogy a hatóságok 
aránylag ritkán inditanak meg öngyilkosság eseteiben bűnvádi eljárást; és 
ezen körülmény annál inkább feltünő, mert Büntetőtörvénykönyvünk 
283. §-a az öngyilkosság rábirálását és az ehhez való eszközök szolgálta
tását bünteti; e paragrapbus második bekezdése az ú. n. amerikai párbaj 
eseteire vonatkozik, a mikor igen sokszor, sőt számos megfigyelő szerint 
mindig idegen kéz által elkövetett bűncselekménynyel van dolgunk. Külön
leges módon és eszközzel elkövetett öngyilkosságokat rendszerint elme
betegek követnek el, a mint azt az alábbi két eset is igazolja; és az első 
esethez hasonlót a rendelkezésemre álló irodalomban nem találtam : 

1. Egy 30 éves, elhanyagolt hegyvidéken középkorhoz hasonló pri
mitiv életet élő földmívelő hirtelen elbalt imbecillis felesége a hüvelyében, 
illetőleg a hátsó hüvelyboltozatban egy 6 cm hosszu, harántirányu, csak 
a középen a nyákhártya egész vastagságát átvágó, egyébként felületes met
szett sebet ejtett s azon át 24 óra alatt elvérzett. Hirtelen beállott halál 
miatt indult meg a bűnvádi eljárás. 

2. Egy 40 éves vidéki iparos üldözési téveszmékben szenvedő fele
sége fejébe halála előtt három héttel négy szeget vert és még hármat 
megkezdett verni. Halált okozó agylágyulás és genyes általános agyhártya-
1ob lett a szegek beverésének következménye. A vizsgálat azért indult meg, 
mert a csendőrség jelentette, hogy gyilkosságról lehet szó, «mert sérült 
fejébe szeget vertek». 

5:3. 

A MORBILLI, VARICELLA ÉS PAROTITIS AZ ISKOLÁBAN. 
- KIVONAT. -

BEXHEF'l' ÁRMIN dr. iskolaorvostúl (Budapest). 

A morbilli, varicella és parotitis mint aránylag veszélytelen és enyhe 
fertőző betegségek élnek az orvosok s a közönség tudatában; ezért a ter
jedésük meggátlásárn szükséges óvóintézkedéseket gyakran hiányosan vagy 
sehogysem hajtják végre. Ebből főképen az iskolában származik baj, a hol 
a sok gyermek közt annál könnyebben válik járványossá a baj, mert a 

* Megjelent a «Gyógyászat» 1912. évfolyamában. 
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contagiositás nagy s már a betegség kezdetén megvan. Az inculatio idejé
nek megfelelően körülbelül 2-~ hetenként több (4- 5) étape-ban jelent
keznek az újabb tömeges megbetegedések, a mi a tanításban 2- :-3, sőt 
négy hónapi súlyos zavart okoz. Az óvóintézkedések elmulasztásának s a 
nemtörődésnek igen rossz nevelő hatása is van, mert tanítót, tanulót és 
szülőket könnyen abba a hitbe ringatják, hogy a védekezés szükségtelen és 
felesleges mindennemű fertőző betegséggel szemben. Különösen megerősiti 
őket ebben a téves felfogásukban az orvos is akkor, ha - csak a beteg
ség enyheségére hivatkozva is, - nem rendeli el maga sem az óvóintéz
kedéseket. Mindez megokolja a védekezés s az óvóintézkedések megtételé-
nek jogosultságát, sőt szükségességét. . 

A védekezés módja mindig az adott viszonyoktól függ. Igen nehéz a 
védekezés ott, a hol nagy a nyomor , csekély az intelhgentia, zsufolt az 
iskola vagy a gyermekek az iskolán kívül is érintkeznek egymással. De ez 
n em menthet fel attól, hogy szigoruan megtegyünk mindent a baj elter
j edése ellen ott, a hol annak a lehetősége megvan, tehát első sorban a 
városi iskolákban. Legfontosabb feladat volna a tanítók kioktatása képzésük 
idején és esetenként járványok alkalmával is orvos által, hogy a betegség 
kezdetén levő vagy gyanus tanulókat felismerhessék és idejekorán kise1ej
tezhessék s távoltartassák az iskolától. E mellett nagy j elentőségük Yolna 
a prophylactikus száj - és toroköblitéseknek, a fertőzött osztályok összes 
tanulóinál. Ezekkel az intézkedésekkel osztályzárás nélkül is gyakran sike
rül a baj terjedésének gátat vetni. Legfőbb sikert a kellően dotált állásban 
alkalmazott iskolaorvosok állandó és rendszeres ellenőrzésétől és felügye
letétől várhatunk. De ép oly szükséges, hogy a tanítás és nevelés szem
pontjainak figyelembevételével végre meggyökerezzék az orvosi köztudatban 
a~ a felfogás, hogy az egészség védelme szempontjából a kanyaró, bárány
himlő és járványos fültőmirigygyuladás sem eshetik más elbirálás alá, mint 
a többi ragályos betegség. 

54. 

TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSI TAPASZTALATOK ÉS VIZSGÁLATOK. 
- KIVONAT. -

KENYERES BALÁZS tanártól. 

.. Eset~ket ismer.tet, a mely~k bizonyit~ ák, hogy lőfegyverekkel elkövetett 
bunteten.~o. cselekm~n:>:ek _eseteiben rendkivül fontos kérdéseket világosithat 
~eg a toltes behat? reszemek -:-. '.1. golyón_ak, - vizsgálása; meghatároihat
JUk ezze~ a sze_~·e~lo ~~g~ver faJtaJat, megjelölhetjük esetleg azt a fegyvert, 
a. ~ely?ol , a l~ves tortent, azzal utbaigazitást odva a tettesre nézve is, 
vegul tisztazhatJuk az eset körülményeit. Ismerteti előadó azokat az ese
tek~t, a mely.ek _okozói, ~nnak, hogy, a golyót nem lehet feltalálni, foglal
kozik a golyo vandorlasaval ; utas1tast ad annak keresésére és ismerteti 
azokat az ~ljárá~ok_at, a melyek segélyével élő egyének testében rejtőző 
golyók tulajdonsagait meg leh et határozni. 
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55. 

IZOMMECHANOJELENSÉGEK HALÁL UTÁN. 
- KIVONAT. -

ZsAKÓ ISTVÁN dr.-tól. * 

Izomrnechanojelenségek vizsgálata halál után érdekes eredménvekkel 
J ~r: ~ halál idej ér,e visszakö_vetkeztethet~nk az izommechanojele:Úségek.je1en
l ete~ol. Tapasztalasorn szermt 11/<J-2 orán belül még észlelhető halál után 
a . kilencz_ pont?an összeyont izommechanojelenség. Egy része ezeknek 
mmt per10steahs r eflex ismeretes az ideggyógyaszatban. Hullamerevség 
beállta előtt marad ki mindegyik jelenség. Előidézésük kopogtató kalapács
c~al történi~ és ruhán keresztül is sikerül. Előknél, ha peripheriás hüdés 
nmcsen, mmden esetben megvannak, ill etőleg kiválthatók. 54, hullán vizs
~álódtam. Sokféle körülmény folyhat be az izommechanojelenségek meg
jelenésére és_ kimaradására, a mik megnehezitik épen ezért a halál idejére 
való következtetést. De remélh ető, hogy alapos tanulmányozással ilyen 
irányban támogató bizonyitékok ismeretéhez juthatunk a halál idejének 

. meghatározása esetében. 
Ideggyógyászati szempontból érdekességök szintén van ezen izom

mechanoj e lenségeknek. 

56. 

A 7·65 MM-ES FROMMER-FÉLE ÖNMŰKÖDŐ, ISMÉTLŐ
PISZTOLY HATÁSÁRÓL. 

- KIVONAT. -

DEMETER GYÖRGY dr.-tól. 

Előadó a Frommer-féle önműködő ismétlő pisztoly hatásának tanul
mányozására végzett kisérletei ről számol be. Ezen piEztolyt a Magyar 
Fegyver- és Gépgyár részvénytársaság késziti és vele hazánk több városa 
rendőrségét felszerelte, sőt legújabban a m. kir. csendőrség részére is rend
szeresittetet t. 

Végzett kisérleteit, a melyeknél czélpontul külömböző tárgyak, így 
szilárd és plast1kus anyagok, vizzel megtöltött bádogedények, továbbá emberi 
holttestek szolgáltak, részben magukon a czélpontokon mutatja be, részben 
Röntgen- és közönséges fényképfelvételeken demonstrálja. 

Kisérletei alapján nyert és a törvényszéki orvosi gyakorlatban érté
Jrnsithető eredményeit a következő pontokban foglalja össze: 

I. Arra, hogy adott esetben a sérülést Frommer-pisztoly okozta, leg
inkább a feltalált golyóból következtethetünk. A golyónak más, hasonló 
űrméretű pisztoly lövedékétől való megkülömböz1etésénél ügyelünk annak 
alakjára, burkolatának sajátos ezüstös szinére, megmérjük hosszát és 
súlyát; figyelünk arra, hogy a kemény ólom hátsó végén megvan-e az 
F. Gy. domborbetükből álló gyárjelzés. 

* Megjelent az «Orvosi Hetilap» és «Neurologisches Centralblatt »-ban. 
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Gyanakodhatunk a Frommer-féle pisztoly szereplésére, ha a bőrön 
4-6 mm átmérőjű bemeneti nyilást találunk és e mellett gyérfüstü lőpor 
használatára mutató elváltozások vannak; ha a csonton lévő sérülés a szó-
ban forgó pisztoly golyójának átmérőjénél alig nagyobb. . 

II. Ha meg van állapitva, hogy a sérülést Frommer-féle pisztoly okozta, 
akkor a lövés távolságát a bőrön lévő bemeneti nyilás és környéke fogja 
elárulni: 

1. Odaillesztett vagy szoritott pisztolyból való lövésnél a bemeneti 
nyilás körül csak füstcsapadék van, a golyót követő többi tényező hatása 
a bőr alatt érvényesül. · 

2. 10 cm távolságig füstcsapadékot találunk. 
3. 20 cm távolságig a lőporszemcsék legnagyobb része a bőrbe éke-

lődött. 
4 40 cm távolságon túl csak bőrre tapadó szemcséket találunk. 
5. 1 m távolságból történő lövésnél csak a golyó hatása érvényesül. 
III. A lövés irányára enged következtetést: 
1. a bemeneti nyilás alakja, főként a széleken lévő horzsolás; 
2. a csonton lévő bemeneti nyilás szélén jelentkező kéregcsorba; 
3 természetesen a lőcsatorna lefutása. · 
A mi végül a :Frommer pisztoly hatását illeti, a végzett kisérletek 

alapján egészen jogosan felvehető, hogy élő egyéneknél is úgy közelről, 
mint nagyobb távolságból is súlyos sérüléseket idézhet elő és az emberi 
élet kioltására kétségtelenül alkalmas fegyvernek tekintendő. 

57. 

A VESZETTSÉG RAGÁLYÁNAK VÁLTOZÁSA KÜLÖNBÖZŐ 
TÉNYEZŐK HATÁSA ALATT. 

- KIVONAT. -

KONRÁD! DÁNIEL dr.-tól. * 

Ismerteti azon tapfili2talatait, melyeket 1809 óta ebben az irányban 
szerzett s a melyek sok tekintetben eltérnek az irodalomban található ily 
irányu adatoktól. E kérdés tanulmányozására egy konkrét eset adott alkal
mat, mikor egy már eltemetett kutyáról kellett véleményt mondania: vajjon 
vesz?~t volt-e az :1'~ állat? Ez~rt :esze~tségben elhullott nyulak és kutyák 
hullait 1, 2, 3 hetig, 1- 3 honapig elasta a földbe s azután kereste ten
geri malaczokon és nyulakon végzett agyburok alatti és izomközti oltá
sokkal: vajjon van-e még ragály az eltemetett állatokban? A kisérletek 
egybehangzóan azt mutatták, hogy még három hónapia tartó eltemetés sem 
teszi tönkre a veszettség ragályát, csupán meggyengül egy kissé, mert a 
beoltott, ma~a~zok ~s nyulak valamivel később vesznek meg. 

fo 
.. ld M~s ~serle~erre alkalm~l ~zolgált egy. oly~n eset is, mikor egy a 
. .f~l1:11~.ten talalt ma~.skadogrol kellett velemenyt mondania. Ezért nyári 
es teh id?b~n egy sze~os ~elyen tartotta a veszettségben elhullott nyula
kat 1 hettol 2-3 honapig s azután oltott az állatok idegrendszeréből 

* Megjelent az Üryosi Hetilap 1912. évfolyamában. 
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agyburok alá tengeri malaczokat és izom között nyulakat. Az eredmény 
itt is a fenti >olt. 

Kisérletei harmadik sorozatára az a kérdés adott alkalmat : hogyan 
történjék a veszettségre gyanus állat agyvelejének laboratoriumba való 
beküldése: szárazon vagy glycerinbe? Ezért 24 órától 115-147 napig 
tartotta glycerinben a veszett állat nyultagyát s azután oltott belőle ten
geri malaczot és nyulat agyburok alá. Az eredmény az lett, hogy a veszett
ség ragálya glycerinben már 24 óra alatt · határozottan meggyengül, de 
azért még 147 napi glycerinben való állás után sem veszti el a virulen
tiáját, mert a tengeri malaczok 1- 2 héttel későbben ugyan, cle még jel
lemzetes veszettségben pusztulnak el. Mindezekben a kisérletekben azt· is 
tapasztalta, hogy ilyen czélokra a legalkalmasabb állat a tengeri malacz, 
mely a veszettség ragálya iránt érzékenyebb, de a rothadási bacteriumok 
ellenében erősebb. 

58. 

ÉRDEKES ESETEK AZ ORVOSG YAKORLATOJ\IBÓL. 
- KIVONAT. -

KoLOzs MIHÁLY clr.-tól. 

I. Idegen test a hüvelyben. 
II. Actinomycosis a szem tájékán. 

III. Tetanus esete. 
IV. 1\Iucosus orrpolyp eltávolitása Belloqu-csővel. 
V. Halálos kimenetelű fejsérülés pálczaütés folytán. 

59. 

VÉRZÉSEK ÉS THERMALIS FÜRDŐKÚRÁK. 
- KIVONAT. -

SCHULHOF VILMOS dJ:.-tól. 

Előadó beszámol azon tapasztalairól, melyeket Hévizfürdőn az ott 
végzett thermalis kúráknál előforduló vérzések fellépéséről és azokna~ 
lefolyásáról szerzett hat évi észlelési idő alatt. A kérdésnek gyakorlati 
oldalról való megvilágitása annál is szükséges~bb, mert új~bb~~ oly ha.li
gok merültek fel, melyek a radioaktív emanatióval való gyogy1tasnak ver
zésekre befolyást tulajdonitanak. Előadó ré_szletese~ foglalkoz~a .a men~tr17-
atiós és hffimorrhoidalis vérzéssel, az artenosclerotikus agyverzesek kerde
sével, tüdőbetegek és vérzésre hajlamos daganatban szenvedők vé~~ései~~l, 
valamint a Werlho:ff-kórt jellegző bőrvérzésekkel arra a c?nclus10ra ~o~f 
hogy kivévén a tüdővérzést és a rosszindulatu daganatokbol vagy. ve~zo 
fekélyekből eredő vérzést, a kellő gondo~ságg~l végz~tt , th~rma~i~ kura 
közepes hőmérsékletű vizben (34-35° 0-nal) meg .fennallo dispositi~ ese
tében sem fenyeget kóros vérzéssel. Előadó szen~t e:inek .m.~gyara~a~a~ 
hogy a mérsékelt temperatura és gáztartalmu ther.ma~nal (mmo a „hevizi 
fürdő) a bőrre lassan rárakódó gázgyöngyök nem idézik fel az elso per-

10t 

'1 
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ezekben a peripheriás erek erélyes összehuzódását, mint a fonó fürdő, a mi 
a központi erekben pangást és vérn.yom~sfokoz~dást von maga, ut~n. 
A langyos fürdőnél a kritikus idő elesik es a borerek azonnal tagulast 
mutatnak. A menstruatióra a hévízi fürdők oly módon hatnak, hogy vala
mivel hamarabb áll be és kissé hosszabban tart, de ez a tünet nem szük
ségkép a radioactivitásnak tulajdonítandó, mert egyébként is magyarázható. 

60. 

A VESZPRÉMI JÁRÁS . KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FEJLŐDÉSE 
AZ 1876: XIV. T.-CZ. ÉLETBELÉPTE ÓTA, 35 ÉVES JÁRÁSORVOS! 

'TAPASZTALATAIM ALAFJ ÁN. 

- KIVONAT. -

SÁNDORFI MrnsA dr.-tól.* 

Az alkolmányos rera beköszöntő évei a közegészségügyet árván talál
ták. Hiányzott a közegészségügyi országos szervezet, a közegészségügy 
szervei a megyei főorvos, a megyei járásorvos s a Bach-Thun-korszak alatt 
szervezett, öt-hat falura kinevezett Kreisarztok voltak; okleveles, graduált 
orvos alig volt, a veszprémi járás 35 községében összesen két gyógyszertár 
volt, okleveles szülésznő egy, a legtöbb helyen parasztszülésznők minden 
előképzettség nélkül vagy a megyebába által kioktatott czédulás bábák 
müködtek, nem voltak halottkémek, az iskolák sötét epidemiatanyák, a 
vágóhidak sárzott padlóján vagy rossz fapadlója részeiben rothadt vér, 
a mészárszékek piszkos helyiségekben, jégverem a 35 közül csak öt köz
ségben volt, lévén az az elv, hogy elég a húst szellős helyen tartani, 
posványokkal, egyéb közegészségellenes dolgokkal senki sem törődik. Az új 
törvénynyel minden megváltozott. Mind a 35 község halottkémekkel lett 
ellátva. Az 1873-iki kolerajárvány alkalmával koleraorvosi minőségemben · 
szerzett tapasztalataim alapján men::iorandummal fordultam a boszniai 
occupatio előtti időben a belügyminiszteriumhoz, hogy már csak az eset
leg hadra kelő katonaság érdekében is rendeltessék el a községi jégvermek 
felállítása. Javaslatom nyomán 1877-ben ezt a miniszterium el is rendelte 
a 32,449/ 1877. sz. rendelettel, sőt oly helyeken, a hova sebesültszállitás 
volt várható, a hadügyminiszterium intézkedésére külön jégvermek is léte
sittettek. Ez idő óta a veszprémi járásban minden községben van községi 
vagy szerződéses jégverem. A járás területén levő _iskolák jelenleg már 
javarészt mintaszerű hygienikus állapotban vannak. Evek hosszu során át 
4000, a vidékbeli gyermeken sajátkezüleg végzett méreteim eredményeként 
az almádi iskolába saját terveim szerinti padokat készíttettem, melyek tel
jesen hygienikusak s már több járásombeli község e padtypusokat használta 
fel új iskoláiban. E padok háromülésesek s az iskola tisztántarthatására 
óriási befolyással vannak, azokon a helyeken, a hol ily padok révén az 
iskolák allandóan tisztán tartatnak, a járványok intensitásának fokozatos 
csökkenését észlelem. Nagy gond fordittatik az iskolai illemhelyek hygie-

* Megjelent a Gyógyászat 1912. évfolyamában. 
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maJara. Állandó éber figyelmem tárgya minden község közkutja. Ezeket 
zárt kutakká alakittatom át s a mig ez mindenütt keresztülvihető nem 
lesz, a közkutakon a közös vedreken keresztvas van. A kutak melléke 
meneteles és most tervezzük a kutak mellékének kikövezéset. Az államra 
vár annak a megteremtése, hogy minden községben egy hygienikus minta
kut lenne, melynél a viz fertőzése ki volna zárva. A gazdasági cseléd
lakások legjava olyanná lett 35 év alatt átalakítva, hogy az ezekről szóló 
új törvény kívánalmainak a legtöbb megfelelt. A bábaügyet illetől,og már 
csak két község van a 35 között, melyben régimódi szülésznő van, a többi
ben okleveles működik. A halottkémlés hét községben orvos, a többiben 
kiképzett halottkém kezében van. A halottkémlés is országos reformra 
szorulna, már csak a különféle betegségek statisztikájának megbízhatósága 
érdekében is. Az iskolák bygieniájának javulásával a járványok fokozatos 
csökkenése észlelhető ; az utczai biztosi intézményt járvány idejére mi már 
a rendelet előtt, 1879-ben létesítettük. A vágóhidak s mészárszékek a 
hygienia követelményeinek most már megfelelnek. Például a várpalotai 
vágóhídon kutat ásattam s czementpadlója s olajfestékes falai minden 
vágás után le lesznek mosva; a magántulajdont képező 28 ~~svágóhid is 
czementpadlóval s vérfelfogó czementvályukkal van ellátva. Osszes járás
beli községeimhen állandó jellegű hullaházat építtettem községeinkkel, nem 
deszkából, hanem kőből, a hol a bonczolások is kényelmesen végezhetők. 
A szódavizgyárak, szeszgyárak, bányák, egyéb ipartelepek szigoru ellen
őrzés alatt állanak. Az élelmiszerekre nagy gond fordittatik. Eltiltattam 
például a vaj czifrázását, mert rájöttem, hogy a földmívesnők a száj nyálá
val nedvesített kanállal czifrázták a vajat. Az orvosi székhelyeken kikép
zett fertőtlenitőink vannak. E sok aprólékosságból látszik, hogy a törvé
nyek végrehajtása állandó harczczal jár, mely harczot főként az elsőfoku 
egészségügyi hatóság folytatja, lévén a legnehezebben meghódítható nép
pel dolga. 

Gl. 

A GYERMEKKORI DIATHESISEK GYÓGYITÁSA 
A BALATONNÁL. 

- KIVONAT. -

LENKEI VILMOS DANI dr.-tól.' 

A gyermekkori diatbesisek rövid jellemzése után az almádi gyermek
sanatoriumban eddig ápolt diathesises gyt:lrmekek súlygyarapodásának, 
bossznövésenek, mellkasuk körfogatának és izmaik fejlődésének, valam_int 
vérük alkotórészei változásának számszerű adataival, továbbá egyes Jel
legzetesebb, több éven át megfigyelt eseteknek eredményével teszi szem
lélhetővé : mennyire hatásos a balatoni klima a gyermekek erősítésére, 
illetve ezen betegségekre készséges állapotuknak megszüntetésére. Külö
nösen, ha a klimabatást még a Balatonban való fürösztéssel is tám~ga~juk. 
Befejezésül még arra is utal, miként kell a gyermekeket ezen kllmaban 
tartani s mily fontos az, hogy a fürdés a gyP-rmek állapotához szabassék. 

* Megjelent a Budapesti Orvosi Ujság 1912. évfolyamában. 
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Ha.ngsúlyozza, hogy kivált a súlyosabban diathesises gyerme-'k ellenálló· 
erejének helyreállitására egyes klimatényezőket rendszeres kúra (légfürclő, 
napfürdő) alakjában kell alkalmazni. 

62. 

A SYPHILIS-GYÓGYITÁS KÉRDÉSÉRŐL A MAGÁNGYAKOR-
LATBAN A MAI ÁLLÁSPONT SZERINT. . . 

- KIVONAT. -
.' ... . ..... :. 

AURZTERVEII, LÁSZLÓ dr.-tól.* 

A salvarsan a syphilistherapiájában tűbbé nem nélkülözhető; nem
csak biztosabban s prrecisebben hat, hanem veszélytelenebb is, különösen 
az újabban megkövetelt energikus higan:y-kúráknál. . · Előadó minden bet?gé
néh:a salvarsant javaslatba hozza. ·Refracta dos1sban alkalmazva nmcs 
többé "ciontraindicatio, íllBtve csak egyetlen egy contraindicatio . van : sal• 
varsan iránti tulérzékenység, idio-syncrasia. Mig ellenben absol~t indicatiója 
a szernek már ma megállapitható : friss lues:, higanytúlérzékenység- s lues 
malignánál. 3-5 héten belül O·S-'-1 ·0-2·0-2·50.gr. salvarsan adagolandó 
intravenásan, ennyiből álljon rendszerint egy · kúra. Lényeges a korai 'dia
gnosis, mert ekkor. esetleg többszöri salvarsan adagolásból álló egy kúrával 
a betegség kigyógyitható. Az intravenásinjectio ambul:i:nter elvégezhet~ 
minden assistentia nélkül. Negativ Wassermann-reactióra kell törekedni 
még a régi eseteknél is. ez azonban nem sikerül mindig, a mi megfelelő 
ideig a mennyiségben alkalmazott combinált·:salvarsan és- higariykúrá ·után 
nem nagy ba.J. · . . : - ' 

Ehrlich genialis felfedezésének, a salvarsannak, illetve alkalmazásának 
a magán- és az általános gyakorlatban többé legyőzhefetlen akadálya nincs. 
A salvarsan-infusio technikája gvakorlatilag elég könnyen elsajátítható, 
úgyszinte a korai diagnosis felállitása érdekében, a spirochretQ. pallicla 
górcsövi kimutatásához szükséges váladékvétel, továbbá . a sero-reactióhoz 
szükséges vérvétel, hogy ·azután azok egy · szomszédos laboratoriumba 
elküldhetők s megvizsgálhatók _legyenek. 

„ 63. 

ÚJABB . IRÁNYELVEK A .VESEMEDENOZÉ-ÓYULADAS 
KÓRISMltJÉBEN ÉS . KEZELÉS~BEN. . 

-- KIVONAT. -

8:ross111ANN REzső clr.-tql:,.»., · 

Új.u.bban a következő vizsgálati szempontok jutnak előtérbe : 
I. ·Az «X».-sugár a collargollal megtöltött vesemeclenczének ép es 

pathologiás vis·zonyok közt való megfigyelésével: 1. a . normalis vm. ·nek 

* Megjelent az Orvosi Hetilap 19 12. számában. 

lot 

capaci~ása nincs (Necker), csak 2. atoniánál kezdődik, 3. pangásnál kifeje
zett. j okok: az ureterek izomzatának toxikus gyuladása; physiologikus 
magyarázat az ureternek a linea innominataban való normalisan szűkült 
volta; a jobboldali vmgy.-nál a jobboldali vm. normalisan is mélyebb 
állása jön számitásba. 

II. Az immunitás tanának ide való kiterjesztése: a vaccinatio · oly 
kórformáknak; a melyeknál más therapiás eljárás ki ' nem vihető vagy vala; 
mennyi m~s csődött mondott. 

Ill. Ujabb észleletek a fertőzés utjának kérdése körül: 
1. ascerrdálás elképzelhető, de úgy látszik mégisgyakoribb a hrematogen: 

különösen a lymphogen. Biztosan ascendáló a Wertheim-műt.ette! . szövőd'ő 
vmgy. (casustika). ' . f' · 

· 2. lymphogen mellett szóló új~bb tapasztalatok: él) a vastag és vak
bél nyirokutainak communicatiója a vesemedenczéivel (Franke). (Saját 
esetek). b) obstipatiónál mutatkozó bacteri- . és albuminuria (Asch.). 

IV. a nőgyógyászati megbetegedések és vmgy. közti összefüggés fel
deritése. (Női bajok ellen kezelt pyelitisesek; pyelitis gyuladásos folyama
tok, daganatok, graviditásnál). 

V. Diagnosis : csak- ureteTkatherekkel. 
VI. Therapia: l. ugyanazzal, ureterkatherekkel való drainage (ál-

landó u. k.). . 
2. intermittens öblités (ag. collargol, bydr. oxyl), 
3. instillatio (ag. collarg.), 
4. belső szerek adagolása ( « Rovsing » ), 
5. vaccinatio, 
6. operativ kezelés (pyeloplicatio, nephrópexia, lÚ'eteropyeloneostömia, 

neJ?brectonia. 

64. .. 
·' „. 

A .MINTZ ÉS EWALD-BOAS-FÉLE .. PRÓBAREGGELI ÖSSZE~ 
HASONLITÁSA A GYAKORLÓ ORVOS SZEMPONTJÁBÓL. 

- KIVONAT. -

HATIEGÁN GYULA dr. és DőRY BÉLA clr.-tól.* 

Az eddig alkalmazásban levő próbareggelik nem felelnék meg azon 
követelményeknek, melJeket egy idealis vizögálati eljárástól megkövetelünk. 
lVIintz újabban a Liebig ·extractumból készitett buillont vezette be újból a 
gyomorvizsgálatba, mint oly eljárást, mely a mellett, hogy a régi ;prób~: 
reggelik hátrányait igyeks~ik_ kiküszöb?lni, a ~yomor fi~oll?-ab? se~ret.10nahs 
viszonyaiba pontosabb be1ekmtést nyu3t. A probareggeh Lleb1g-husk1vonat.
ból készül, melybe, mint a kisérléti időn belül fel nem szívódó sót, ·a 
ferrum ammoniacocitricumot teszi. A vas bigulását colorimetriás uton hatá
rozza 'meg. a mely a gyomornedv mennyiségére ad felvilágositást. Ism~rv~ 
a bouillont ariditását, a kapott összaciditásból a gyomomech úgynevezett 
összsósav értéke könnyen meghatározható. Az összsósav értéke 100 rész 
gyomornedvre átszámitva adja az absolut . aciditást. .. „, 

* l\Iegjelent az Orv. Hetil. és Wiener Klinische Wochenschrift.~11112. évf01yamában. 
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Szerzők 100 esetben 135 vizsgálatot végeztek, nagy részét az Ewald 
Boas-éval összehasonlitólag. Összehasonlító vizsgálataikat csakis klinikailag 
körülírt esetekben végezték. Normalis eseteik · azt látszanak bizonyítani, 
hogy a Mintz-féle próbareggeli erősebb inger a . gyomorműködés életében, 
a mennyiben magasabb összsósav és szabad sósav értéket kaptak. Patho
logiás esetekben úgymint hyperaciditás 32, hypacidites 3, achhorlydrica 4 és 
carcinoma ventriculi 5 esetében nyert, aciditási értékek azonban nem sokkal 
haladják meg az Ewald-Boasnál kapott értékeket. Szerzők ismertetik a 
1vlintz által először hangsúlyozott gyomornivellálás fogalmát (egyensúlyozó 
szabályozhatóság), mint oly tényezőt, melynek segítségével a gyomor igyek
szik aciditását ugyanazon fokon (optimumon) tartani. Röviden kitérnek 
annak zavaniira, melyeknek tisztázása további vizsgálatot igényel. 

A Mintz-féle próbareggeli egyelőre nem nyujt sokkal többet, mint 
az Ewald-Boas-féle. Ha a gyomorniveÜáló képessége a Mintz által jelzett 
irányban felhasználható lesz, ajánlható lesz a gyakorlat számára. 

65. 

KÓRBONCZTANI RITKASÁGOK. 
- KIVONAT. -

FELDMANN IGNÁCZ dr.-tól.* 

Egy a békésvármegyei közkórházban bonczolt 60 éves férfi fél kgr. 
súlyu hólyagkövét mutatja be, melynek phosphorsavas sókból álló durva 
fehér rétegei egyreszt két húgysavas magot vesznek körül, másrészt a kő 
külső felszínével párhuzamos tokot alkotnak. A nagy kő két - valamikor 
önálló - kő egyesüléséből támadt, a melyeknek határán - a kő belsejébe 
bezárva - nedves fehér pépszerű maggal telt üreg maradt fenn. Az utóbbi 
n~m oldódás eredménye, hanem azáltal van föltételezve, hogy a kő bel
SeJe,b~ zárt .pépes .massa nem. _volt kitéve a hólyagösszehuzódások préselő 
hatasanak es e miat.t nem szilardulhatott meg kellően. Valamelyes con
solidátio · mindamellett -folyamatban · volt, a·· ní"it · az üreg ·'falát - kÍl:ielelő, 
2- 3 mm vastag kristályos réteg bizonyít. Ez a consolidátio azonban 
ki lévén vonva a húgyhólyag contrnctiójának hatása alól lassu és szilárd-
ság szempontjából is tökeletlen volt. ' 

. . A békésvár~egyei k()zkqrlJ.~.z - ~01icz.oi~_~i .. aqyggftból ,p.s.eudoh~rrn!!>Phro
d1tismus masculrnus externus Jeleit mutató nemi szerveket demonstrál. 
Külsőleg az erős csontozatu, széles arcz, a széles mellkas az inkább 
hypospadiás penisnek mint clitorisnak imponáló ivarnyul;ány férfire, 
~llenb.en az arcz s:?~·t~lenség~; a jól kifejlett em_lők, szeméi:emajkak, vagina 
es carnnculm myo111fo1mes nore vallottak. A hirtelen es ismeretlen okból 
elhalt,. imbecillis egyén bonczolásánál uterus, kürtök és petefészkeknel{ 
~yom~1t se~ 1alálta. Ellenben mindkét lágyékcsatorna kezdetén kívülről 
is taprnthato, Il3gyon rnrvadt herék foglaltak helyet. 

. . A górcsövi viz~gnlatn~l a herék ondócsatornáinak erős megfagyása, 
hamJavesztett vastag hyalmos falú ondócsövek mellett feltűnt, hogy a 

* Megjelent a Gybgyf,szat 1()12. <'.Yfolyamában. 
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hámszerü interstitialis nagy sejtek (Zwischenzellen) nagyon meg nnnak 
szaporodva és alveolaris elrendeződésű csoportokat képeznek, akárcsak 
ráknál. Senilis sor·rndásnál ugyan szintén meg vannaik szaporodva az inter
stitialis nagy sejtek, de kisebb csoportokat alkotnak és erősen pigmen
táltak. 

Előadó adenocarcinoma testis, kryptorchismus és myelitis miatt 
bekövetkezett ifjúkori heresorvadás esetében nem találta az inlerstitialis 
nagy sejteket megszaporodva. 

GG. 

A PLACENTA PRJEVIA JETIOLOGIÁJA ÉS THERAPIÁJA. 
- KIVONAT. -

PARÁDI FERENCZ dr.-tól. 

Szerint e sokkal gyakrabban fordul elő, mint azt a jelenlegi statisz
tikai adatok mutatják. Az előfordulási aJ:ányszám néhány év alatt 1 : 1500-ról 
1: 1210-re szállott le, de szerinte még ez az arányszám is túlmagas. Ennél 
is gyakrabban fordul elő a falusi mezőgazdasági munkásos;;tály nőinel, 
a kik tudvalevőleg többször szülnek, mint a városi nők s a kik népes 
családjuk és szűkös anyagi viszonyaik miatt a méh visszafejlődéséhez 
szükséges idő alatt is megerőltető testi munkát végeznek. Ezért a kezelési 
módot a vidéki gyakorló orvosnak különösen el kell sajátítania. Kiterjesz
kedik a metreurynter kérdésére is s mert úgy véli, hogy a vidéki gyakorló 
orvosra meaterheléssel jár, hogy metreurynter-jét folyton újjal cserélje ki 
s ezzel megbízhatóságát fentartsa, szerinte ezt a feladatot a. hatóságokna~ 
kellene teljesítenie. Hivatkozik arra, hogy 100 év előtt mmden megyei 
központban telj es sebészi felszerelés állott a hatósági orvos rendelkezésére 
s ezek között teljes trepanatiós készülék is volt. Ennél mindenesetre szük
ségesebbnek látszik megbízható metreuryntereket beszerezni. 
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A TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYBAN 

TARTOTT ELŐADÁSOK. 
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1. 

A BALATON TÁGABB KÖRNYÉKÉNEK GEOMORFOLOGIÁJA. 

Lóczy LAJos-tól.* 

- A meg nyitó előadás kivonata. -

Bevezetőül áttekintést nyujt a Magyar Alföldeket környező hegysé
gekről és ezek szerkezetéről. 

Rámutat arra, hogy az Alföldek periferiáin mindenütt a régibb 
képződmények, gránit, kristályos palák, paleozoos és régibb mezozoos réte
gek alkotta ősi hegyek, vagy pedig fiatalabb harmadkori vulkáni tömegek 
emelkednek. 

A nagy-magyarországi neogén medenczében, a melyet az Alpok, 
a Kárpátok, az északbalkánfélszigeti és a tengermelléki horvát Karszt kör
nyeznek, a tágabb Bihar és a dunamelléki középhegység nagy szigetekként 
emelkednek ki. Kisebb szigetek a baranyai és a szlavoniai hegységek. 

Valamennyit úgy tekinti az előadó, mint összetörött romjait egy régi 
magas és nagyterjedelmü hegységnek az Alföld közepén. Ez a neogén-kor 
közepén sülyedt le mélyen az Alföld alá az andezit-kitfüésekkel kapcsolat
ban. A dunamelléki középhegységnek tuladunai legnagyobb tagja a Bakony. 
Ez is olyan röghegység, mint a többi: a budapest-esztergomi, a Vértes, 
a Gerecse-hegység és a Pécsi hegyek. 

A Balaton a Bakonynak járuléka, annak hosszanti tengelyével pár
vonalosan nynlik el. Iránya északkelet-délnyugati, majd nyugati. Hosszanti és 
harántos törések szeldesik a Bakonyt, ezek között pikkelyesen összetörött 
részek vannak, a melyben hosszanti törések mezozoos- és óharmadkoriak, 
mig a harántos törések még a plioczénkoru pannoniai-pontusi rétegeket is 
érintették. 

A hosszanti törések gyengén délkeletfelé domborodó ivekben helyez
kednek el, az ezekre merőleges haránttörések sugaras elrendezésüek, mert 
a Balaton nyugati végén észak-déli, keleti végén pedig északnyugat
délkeleti iránynak. Azok a haránt.gyületek, a melyek Zala és Somogy 
vármegyék halmait uralják, haránthasadásokhoz vannak kötve. Keresztül 
mennek ezek a Bakonyon és a Pécsi hegységtől az Alpokig kinyomozhatók. 

A Bakony körül mindenütt lesülyedt a kerület. Pontosan kinyomozott 
és megfúrt depressiók vannak mind a két oldalán. 

Maga a Balaton teknője is négy, illetőleg öt különálló sülyedésből 
a pleisztoczén korban keletkezett. A Balatonból hármas lépcsővel emelkedik 
ki a Bakony. A tó partját egy 40 méter magasságú pannoniai-pontusi korn 
alváziós párkány szegélyezi 2-4 km. szélességben; ebből a Balatonfelviclék 

* Teljes terjedelemben megjelent a •Természettudományi Közlöny• 1913. évi 
XLV. kötete p6tfüzeteinek 1-17. lapján. 
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150 méterrel emelkedik ki a 300 m. t. sz. feletti veszprém -nagyvázsonyi 
fensikra. Ez a fensik a Séd folyótól Tapolcza vidékéig tart, a hol egy mély 
és széles 100 méteres leszakadás választja el a Keszthelyi fődolomit hegy
ségtől. Ebben a leszakadásban és kerületén vannak a remek Balatoni 
bazalthegyek. 

A tapolczai öbölbe délről a somogyi Nagyberektől a Nagy-Alföldnek 
egy darabja nyulik fel és egyszersmind átszolgál a tuladunai Kis-Alföldre. 
· A veszprémi fensikból 300 méterrel emelkedik fel a tulajdonképeni 
vagy a Nagy-Bakony, a melynek közepén ismét fensikon van Zi.TCZ vidéke 
a bakonyi folyók, a Gaja, a Czulva és a Gerencze forrásaival. 

A zirczi fensikból emelkednek ki azután a Kis Magyar Alföldre 
tekintő legmagasabb tetők, a Köröshegy (713 m.), a Kékbegy és a Cseszneki 
Öreghegy (499 m-.). 

A Bakony fensikszerü -magaslatokból és ezeken a kréta-, az eoczén
meg a mediterrén tengerektől letarolt tönkfelületekből áll. Táblás, eredeti 
helyzetükben maradt fiatal pannoniai-pontusi rétegek 300 m.-es felszine 
a Bakonyt északnyugat-délkeleti irányban elnyuló kiterjedésben a győr
szentmihályi pannonhalmi várig és a Balaton derekán keresztül a Pécsi 
hegységig hosszant tagozott hátságokkal kiséri. 

A Balaton körül ötféle térszint lehet megkülönböztetni. 
1. A Bakonyt és tulaclunai összetörött röghegyeket és tönkfelületeket. 
2. A fiatal harmadkori táblás dombokat. 
3. Az alföldi jellegű lesülyedt térségeket a Sió mellett és a Nagy

berekben. 
4. A balatoni bazaltok kuphegyeit. 
5. A balatonparti tözeglápokat és nádbozótokat, valamint a szél 

uralma alatt álló sivatagszerü területeket. 
Ezeket 50 vetített képpel illusztrálta. 

~. 

A MAGYARORSZÁGI EPISTYLIS<FAJOK. 
- KIVONAT. -

Io. ENTZ GÉzA dr.·tól. 

Az Epistylis-nem_ eddig le~rt fajainak száma 38, a melyek közül 
azonban, BuTSCHLI szermt csak mmtegy 10-12 faj tartható fenn. Szerintem 
15 faj v~n }ól cha~akterizá~va, a többinek nagyrésze, mint synonyma, 
bevonando, k1ssebb resze pedig pontosabb vizsgálatra szorul de jelentéke
nyen bizoi;iyára .. n~m fogja szaporitani ~ jól charakterizált f~j ok számát. 

A faJ .ok kozul c~ak ketto tengeri, a többi édesvízi és valószinüleg 
valame~ny1 cosmopohta, de nem ubi9-uista . Kevés faj él vizi növényre 
vag!. v~zb~ ?u~ott levelekre te~epedve, Ilyen az Epistylis umbellaria (L.), 
a tobb1 v1z1 allatokra telepedik, a melyeket többnyire faj szerint válo
gat meg. 

„ „ Európán kivüli földr.és~e~ből összesen 15 faj van leirva, a melyek 
kozul azonban csak hat faJ allJa meg a kritikát, s ezek az északamerikai 
Cambaruson élő Ep. Cambari KELLIKOTT kivételével, Európából is ismere-
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tesek. 1\Lrnaó ,,0 7H) Budap.est ~örnyékér-ől hat fajt emlit, a melyek közül 
azonb~n k~tto nem a~ Epislylis, hanem az Opercularfo-nembe, egy pedig, 
az Ep~stylts Boxorysis EHRENB., a choanofiagellaták közé tartozik. 

. „ En a fauna-katalo~usba~ (1~9G) tiz fajt soroltam fel, melyekhez 
kesobb (Hl02). az Ep. cirticulatat mmt tizenegyediket soroltam. 

A 11 faJ a következő : 

1. Epislylis umbellcii'ia (L.) 
2. Ep. gcilea EHRENB. 
3. .B.p. plicatilis EHRENB. 
4. Ep. nynipharnm ENG. 
5. Ep. cmastatica (0. FR. MÜLL.) 
6. Ep. invagincitci ÜLAP. és LAcHnr. 
7. Ep. Steinii WRz. 
. Ep. crassicollis STEIN. 

9. Ep. b1·anchiophila PERTY. 
10. Ep. cligitalis EHRENB. 
11. Ep. cirticulatci FR011L 

Az Európából leirt édesvizi fajok közül csak az Ep. Tabifi.cist D'UDEK. 
és Ep. ophrycliif'ormist NüssLIN nem találtam a hazai vizekben. 

A folyami rákok kopoltyúin élő Ep. crassicollisról meg kell jegyez
~em, hogy STEIN (1854) annak két formáját irta le: az egyiknek kocsánya 
s~.m~ s a harang alatt sem duzzadt, mig a másiké a ·harang alatt oszlop
fohoz hasonlóan duzzadt. ENGELMANN (1859) és D'UDEKUN (1864), kik ezt 
a fajt STEIN után vizsgálták, csak a sima kocsányu formát ismerték 
s eddigelé én is csak ezt az alakot találtam a folyami rákokon, a nagyon 
feltünő másik formára csak a mult (1\:111) évben akadtam Vajda-Hunyadról, 
a Csernából származó folyami rákok kopoltyúin nagyszámu, többnyire igen 
gazdagon elágazó fácskákat alkotó példányokban. Ezt a <1formát>J Ep. 
sertula1·ia névvel jelölöm, továbbj vizsgálatokra bízva annak eldöntését 
vajjon külön faj -e, vagy pedig csak egyik formája az Ep. crassicollisnak'. 

:Még az Ep. plicatilis-ről kell megjegyeznem, hogy a mult (1911) év 
április havában a lágymányosi tóból származó Planorbisokon az Ep. 
plicatilis nagy telepeinek valamennyi egyénei tele voltak Zoochlorellákkal. 
Nyilván azonosak ezek azon Epistylis-szel s melyet PRITCHARD (1861) Ep. 
euchlora néven emlit szintén Planorbisokról. 

3. 

A MAGYAR NEMESOPÁL ELŐFORDULÁSÁRÓL. 
- KIVONAT. -

SCHAFARZIK FERENCZ dr.-tól. 

A magyar nemesopált, jogosan <1Európa legbecsesebb drágakövét1>, 
már az ókorban ismerték, de előfordulásának helyét és körülményeit 
homály boritotta. A középkorban is keresett ékkő volt, a mely nyugati 
Európában főleg a németalföldi drágakőkereskedők útján került a gazda
gok birtokába. Minthogy Konstantinápolyon hajón hozták a piaczra, 
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«keleti opál»-nak nevezték s csak a XVII. századbai;i állitotta els~ü~ 
Tavernier franczia ékszerkereskedő, hogy a nemesopal magyarorszag1 
származá~u. Sáros megyében Vö1'ösvágás határában. ~utatiák sz~za~ok ~t~ 
ezen ritka nemes szinjátékkal biró kincset, é~ fejtik ~z ottam ~mc~~an 
bányákban még ma is. Eddigi leírói azonban f?leg magaval a dragakovel 
foglalkoztak, a helyszini előfordulás körülményeit azonban csak kevesebben 
figyelték meg. . . . , . . . 

A nemesopál az epel'jes-tokayi erup fiu hegylancz le~e~zak1bb, s.~monka 
(1092 m.) körüli részében található. Le.gbővebben .~ Lib°:nka ~evu. he~
gerinczen fordul elő, a .hol egyszersmu::d. a legtobb. ba~ya is . la~hat?, 
a melyek még ma is m1veltetnek. A Libanka hegy hat kozete h:ipm szten 
ctnclez it, a melynek könnyen bomló földpátja: bytownit-anor~it azt a. kovasav
mennyiséget szolgáltatja, a melyből a kőzetüregekben szmtes retegekben 
leülepedő és megkeménykedő nemesopál ~s ki~érő fé~eségei (t~jopál~ ~veg: 
opál, hidrofán) lesznek. Maga az eruptiv h1perszten andezit a hbanka1 
opálbányákban többszörös váltakozásban szilárd tömör lávatakar~k, és 
közbehelyezkedett tufák, brecsiák és konglomerátum telepekben talalható, 
és különösen ez utóbbi agglomerált kőzetek likacsai azok a fészkek, a hol 
a nemesopál, sajnos szabálytalan elrendeződésben kiválik. A földpátok 
bomlását az. eruptiv kőzetben jelenlévő és az atmoszferiliák behatása 
következtében könnyen elmálló pirit, vagyis az ekkor felszabaduló kénsav 
inditja meg, a mely a kalciumalurninium-szilikátból álló földpátra oly 
értelemben hat, hogy a kalciumból gipsz (viztartalmu kalciumszulfát), az 
aluminiumból részint helybenmaradó kaolin (viztartalmu aluminiumszilikát), 
részint tovavándorló kercmwhalif. (viztartalmu aluminiumszulfát) és szabad 
kovasau keletkezik, a mely utóbbinak kocsonyás oldatából az opálok kelet
keznek. Azonkivül hat az elbomlott pirit kénsava még az andezit vasat 
tartalmazó elegyrészeire is, minek eredménye a bőséges vasszulfát képző
dése, mely részint feloldva a bányavizekben, részint mint melcinterit (viz
tartalmu vasszulfát) zöld sztalaktitok alakjában található. Ez utóbbi 
elbomlásából keletkezik továbbá a limonit (viztartalmu vasoxid) és reduktió 
folytán alárendelten még a nuirlwzit (vasdiszulficl) is. 

4. 

NAPFOGYATKOZÁSOKRÓL, KÜLÖNÖSEN AZ 1912 ÁPRILIS 
17-IKI GYŰRŰS NAPFOGYATKOZÁSRÓL. 

- KIVONAT. -

LAKITS FERENCZ dr.-t61. 

Azt hinnők, hogy a fogyatkozásokról szóló elmélet annyira befejezett, 
hogy arról újabbat már talán egy század óta mondani nem is lehet. Más
r észt meg annyira a számolás technikájába vágó kérdés, hogy arról loga -
ritmustáblák nélkül nem is lehet beszélni. Ha valójában így állana a dolog, 
nem venném igénybe szíves türelmüket; remélem azonban, hogy sikerül 
figyelmüket a fogyatkozások elméletének oly részeivel lekötnöm, melyekre 
eddig nem igen gondoltak. 

Fogyatkozáson rendszerint a nap- és holdfogyatkozásokat szokás érteni. 
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Azonban általában mindaz a tünemény, mikor valamely égitestnek saját 
vagy kölc önzött fényét az azt szemlélő elől másik égitest momentán 
okból el vonj a : fogyatkozás . Ily · értelemben a következő jelenségeket sorol
juk a fogyatkozások alá, bár megkülönböztetésül más-más neveket hasz
nálunk, mint pl. : 

1. maguk a nap- és holclfogyatlwzások; 
2. Me1'l1W'- és Verius-rítuonulások a Nap előtt; 
3. rsillagfeclések a Hold és bolygók által; 
4. Jupiter hold1ciincik tüneményei; 
0. c illagoknak uolygók által vci/ó vagy bolygók egymásközti elföclése. 

:Mindezek a jelenségek elméletileg is igen érdekesek, természetesen a 
folytonos é zlelet tárgyát képezik, kiveve a Venus-átvonulásokat és bolygók 
általi fedé eket, melyek közül az elsők periodusa tudvalevőleg 130 év, oly
képen, hogy az átvonulások egyik párjától a másik párig ennyi idő telik 
el; az 1 74. és 1882-iki átvonulásokat követik a 2004. és 2012-ben beál~ 
lók; a ,ma élő emberek közt tehát alig fogja valaki is ezt a tüneményt 
látni. Ugyszintén igen ritka bolygóknak egymásközti fedése. Ez alkalommal 
azonban én csaki, a 1uipfogyatko;:;ásokkal akarok foglalkozni, különösen 
pedig az áµ1·ilis :L7-iki .11el, abból az alkalomból, hogy az ignoránsok közül 
némelyek ismét lesajnálták az asztronomiát, mint a mely - szerintii~ -
a Halley-üstökössel is felsült és most már fogyatkozásokat sem tud· ren
desen Ezámitani ! 

A nap- és holdfogyatkozásokról tudjuk, hogy azok csak akkor állanak 
elő, ha a három égi test - Nap, Föld. Hold - középpontjai egy egye
nesbe vagy közel egy egyenesbe esnek, a Hold tehát a Nap~t és .. Föl~~et 
beburkoló kúpon belül ler:z. Ha ez alkaJo·:nmal a Hold a Nap es Fold kozt 
van - tehát újholdkor - napfogyatkozás támad; ha a Föld áll a Na:p és 
Hold közt - holdtöltekor, - holdfogyatkozás lesz. Látnivaló, hogy n;m~s 
két esetben a ap okozta árnyékkúppal van dolgunk; holdfogyatkozasnaI 
a Föld. napfogyatkozásnál a Hold árnyékkúpjával.. ,.. . „ · . ) 

Bessel óta annak a kúpnak, mely a Napot es :E oldet, ületoleg. Napot 
és Holdat beburkolja, analitikai egyenletéből ~.ndulu.nk ki ~.s áll~pitjuk ~ne~ 
a fogyatkozások úgynevezett elemelt , m elyekbol aztan a tunemeny tovabb1 
lefolyását (láthatóságát stb.) számithatjuk? A szük~éges. adatokat Hanse:i 
Hold-táblái adják, melyek azonban - mmt azt mar mas alk~lommal ki.~ 
mutattam-!< - nagyon távol fekvő időkre az é~zleléssel n.eI?- teljesen eg!.e~o 
számokra vezetnek, főképen a Holcl srecularis g~or~alasara., fel~et~. e~tek 
bizonytalansácránál fogva. Mindazonáltal az ezen tablak alap.ian ~vrol-evre 
előre számított fogyatkozások programi;nszerüleg k~vetkeztek be es. fo~ytak 
le néhány másoclpercznyi eltéréssel. Ep ?gy bevalt. a~~ak a kerdesr;ek 
eldöntése : vaijon részletes, gyürüs vagy tel.1es lesz_ ~z_,illet~ n~pfogyatkozas? 
Épen csak, hogy az itt előforduló számok rend.Jerol me~·teket mutnssa~, 
említem hocry az Oppolzer jelölésében B < 1 ·0048 eseten a fogyatkozas 
középpo~ti, to04·8<B< 1 ·oon+u'a esetén pedig rés~letes. ii'a érté~.e .~i~zont 
elönti el azt: vajjon a ~özép~Jnti fogratko~ás teljes-e vag~ g!urus ?r~~ 
tt'a<0·5<t73, a fogyatkozas telJeS, ba u a<O 5519, a fogyatl,ozas gyu , 

* Néhány középkori napfogyatkozás stb. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
vándorgyülési munkálatai 1891. 
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ha u' értéke a két szám közé esik vagyis 0·5473<il'a<0 3.JHJ, akkor a 
fogya;kozás részben gyűrűs, részben teljes. Még így is felállithatjuk. a 
határértékeket: ha a Hold a csomótól nincs 3° 30'-nél messzebb, teljes 
fogyatkozás lesz; ha 3°30' és 7° 19' közé esik, lehet még teljes, de rész-
letes fogyatkozás bizonyos; 7° l~' és 13°9H' közt még ~ehe~ részle~es . . 

Ezek a számok, melyek mint látjuk magukban veve is csekely bata
rok közt mozognak, természetesen módosulnak, ha kiindulásul más és más 
értékeket választunk, így pl. - a mire majd visszatérek - ha a Hold 
látszólagos sugarának értékét kisebbnek vagy nagyobbnak vesszük. 

Előbb méa néhány szóval a fogyatkozások periodicitására akarok ki
térni. Újhold é~ holdtölte 29 1/s napon belül váltják ft'l egymást, ennyi idő 
alatt tehát egyszer-egyszer a Hold áll a Nap és Föld közt, illetőleg a Föld 
a Nap és Hold között, de fogyatkozás azért, mint azt jól tudjuk, nincs 
minden hónapban, hanem, mint említettem. csak akkor, 11a a Hold a Nap
Földet beburkoló kúpon belül esik, újholdkor tehát a Napot elfödi, hold
töltekor pedig bemerül a Föld árnyékába. Ez pedig n em áll be minden 
újholdkor vagy holdtöltekor, hanem ha egyik ilyen constellatiónál volt 
fogyatkozás, a reákövetkező hasonló helyzetben már nincs fogyatkozás, azon 
mtt már mégis általánosan ismertnek feltételezett oknál fogva, hogy a 
Nap-Föld-Hold-rendszerben a mozgások nem a legegyszerűbbek; a pályák 
nem körök, a pályasíkok nem esnek egybe, sőt tulajdonképen folyton vál
tozók stb. 

De bármilyenek is a mozgási viszonyok a Nap-Föld-Hold-rendszer
ben és azok háborgatásai - melyeket tudvalevőleg a többi bolygó idéz 
elő - bizonyos idő lefolyása után a három égitest viszonylagos helyzetük 
összes lehetőségét kimeriti és akkor a fogyatlrnzásoknak ismétlődniök kell. 
Ezt az ismétlődést réges-régen észrevették és annak alapján, úgy a hogy 
előre megállapították a fogyatko?:ások bekövetkeztét. Jllég pedig kitünt, hogy 
a fogyatkozások G583 nap lefolyása után újra ugyanazon sorrendben követ
keznek egymás után. Ugyanis az úgyneYezett drakonilms hónap tartama 
(a mely idő alatt a Hold valamelyik csomóponttól kiindulva ahhoz Yissza
tér). 27 ~H22 n::ip; az ::iz idő pedig, melyben a Nap (látszólag) tér Yissza 
ugyanazon csomóhoz 34-G.6201 nap; ennélfogva 242 drakonikus hónap 
6585.357, 19 Napkeringés pedig 6585.782 nap, vagyis 18 év 10, illetőleg 
11 nap, a szerint, a mint öt rngy négy szökőév van közte. Telj esség ked
véért még azt is felemlítem, ho:iy 22;) lnnatio - holdváltozás - tartama 
pedig G .)~5.321 nap, vagyis a Hold ezen idő után úgy a Naphoz, mint a 
csomóp?n.~hoz képest nagyon közel. ugyanazon helyen van. Ezt a 6585 
napos icloEzakot, melyet ligylátszik már az ősi hhinaiak ismertek, de a 
kaldausok biz0nyára, ma is még a kaldaus Saras szóval j elöljük. Minthogy 
a Saros nem ál~ egész napokból, hanem mintegy nyolcz orával több, azért 
pl. valamely tel.Jes napfogyatkozás visszatértekor annak láthatósági területe 
a Földön mintegy 120° -kal nyugatra eltolódik, egyben pedig csekély mér
tékben dél vagy észak felé is. 

Ime egy-ket példa a Sarosra (11. fogyatkozás minősége, kelte és köz-
ponti görbéjének területe) : . 
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Teljes napfogyatkozás 1842 julius 8-án, Európa. 
1860 18-án, Amerika. 

(( 1878 29-én, Colorado. 
(( 1896 aug. 9-én, Európa legészakibb része. 

1850 7 -én, Csencles-Oceán. 
186 17-én, India. 
1886 29-én, Atlanti-Oceán. 
1904 szept. 0-én, Dél-Amerika. 

Yagy >égül a mi fogyatkozásunk: 

Gyürü napfogyatkozás 1858 márcz. 15-én, Európa. 
(( 1 76 26-án, Észak-Amerika. 
(( 1894 ápr. 6-án, Ázsia. 

(( (( 1912 17-én, Európa. 

Visszatérek már most arra a fentemlitett körülményre, hogy a három 
égite t, hogy úgy mondjam, centralis helyzeténél, azaz mikor _a három 
középpont tényleg pillanatnyilag egy egyenesbe esik, a centralis fo~yat
kozás lehet gyűrűs vagy teljes es ennek eldöntésében 1;:agy szerepre _Jut .a 
Hold latszólaaos átmérőjere felvett értéknek. Tudvalevoleg a Hold latszo
lagos átmérőjét részben a csillagfedésekből számi.tjuk ki, _ m_incl a_ -~ét mód
nak nagy nehézségekkel kell megküzdenie és azert .nem is i~~eJ]Uk a Hold 
látszólagos közepes átmérőjét oly pontossággal, . mmt az k1vanatos v?lna. 
Ennek oka az, hogy a holdkorong széle nem sima, hanem .. h~ye-hupas, a 
Holdnak nincs olyan általános nivólelülete, __ min_~ pl. ~ Fol~on a te~ger 
szintje, ép azért hegyeit mindig a köz~~tlem.;l _k?rnyezo .. felulethe~ viszo
nyítjuk és az így nyert értekeket veszszuk szam1tasba. Kozbevetve Je,gyzem 
meg, hogy legújabban próbálta meg lfoyn, hogy . a hol~felulet atlagos 
szintjét azzal a sugárral definiálja, mely _az ö~szes csillagfede.~eknek egyei;i
letesen felel meg. Hozzájárul még. a li~rat~o 1 e~ t:iclval_evoleg. azt vonJa 
maga után, hogy a holdkorong szele mmd1g mas ~s m~_s ... Eze1t a. Hold 
látszólagos sugarára felvett 15'32" -nyi_ értékb;n (~mt kul.onben .mmden, 
mefigyelésből eredő adatban), bizonyos mgadozas, hiba van, ter_meszetesen 

' ' · · · k .. a 11Connaissance des azonban nagyon csekély. Igy pl. a par1si ev onyv, ~, „ . . . 
temps1> 15';)2' '82, a greenwichi, a nNau.tical Al~anach)), L.> 31 65, a berhm, 
a <<Berliner Jabrbuch», 15'32"59 értekkel szamol. , , . 

1 
"t 

J\Iár most természetes, ha valamely fogyatko~asnak mmd~nt e leme.' al 
· · ] t t · k de a Hold sugara va amive mennyiben az lebetseges vo na, meg ar ana ' . 

1
. 

1 " · k · t ·alitás vonalan te JeS esz, nagyobbnak vennok, az a fogyat ozas a cen I . , , . „ 
mig ha a Hold sugarát kisebbnek értékeljük_, a fo_g;)'.atkozas m~r c.stk gyu-

rűs lesz. Ez az eset állott ?-1-ost be. az április l z-:~1.afof~l::~o~:~~~e· érték-
Smuitsch a fogyatkozas eleme:t a ~3011~ _s3u"1a iaA1 lso"' e'1·tékkel számi-

k 1 · "t t · t 1 15'32"71 es 15 b -e. z e . e szarni o ta, mm p · . . · t "t "' l Li"e· ei·g ter-. · · ·· b · · k Madeua sz1ge e o g 
tott fogyatkozás a centraliL~s ?0 r eJene bb . ·t 'k S anyolorszáara esik 
jedö szakaszán t.elje~, a, te~Jesseg ,le_gnagJ'..0 „ :~ efoe a&ozást kap~nk. Az 
6 mp-czel · a masodik ertekkel uegi(/ gyiwus P , gy . · . d „ k ... ··1-

, . l t k 1 -ek k1vetelkepen ke vezo oru 
eddig tudomásomra jutott. eszl~ e e-.~ f'e?887_ben tudvalevőleg majdnem 
mények .közt voltak megeJthetok, mig_ ~ · t. már most általában 
mindenütt borus volt az ég a centrahtas men en -

. 11 * 
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!JYÍiríís fogyatkozásról számolnak be. Csupán egy-kettőt aka1·ok felemlíteni. 
Igy Sileurieuxben a Société cl'Astronomie cl'Anvern)) expeditiója gyűrűs 
napfogyatkozást észlelt, mint jelenti rövid gyűrűs fázissal, a két belső 
érintkezés közt lef9lyt idő mely 01i14m33·2s-Oh 14m49·7s.ig (Greenw. idő), 
teh~t 16·5 mp-ig tartott, maga a fogyatkozás 221i53m34· 1 s _ p35m40·5s.ig, 
tehat 21142"'-ig tartott. Lockyer Chavenayben észlelt, az American Ephe
meris adatai szerinti centralitás-görbén; bár látták a Bailey-féle gyöngy
sort, mégís csak gyűrűs volt a fogyatkozás, korona nem volt látható, csak 
két hel~e.n kisugárzásféle: .Ugyancsak Lockyer említi, hogy Oporto közelé
bei;i, Milio;idosban_ a Bntish , As~ronomical Society expeditiója majdnem 
telJesnek latta, a J\ap csak ket fenyes pontot mutatott. Bubler Olhoma
ri1;7wban ész.lelt'.. ~zerint~ ~gya.n teljes lett volna a fogyatkozás, de egy 
masodpercznel rov~debb„ ideig es a sötét Hol.cl körüli vékony fénysávoly a 
ko;·onanak v?lt „n~zheto .. ~gyancs.ak iyorthinglon Vavciuban szintén egy 
masodpercznel rovidebb ideig tarto telJeS fogyatkozást észlelt. Ezek tehát 
olyan határértékek, mert brüsszeli jelentések szerint a szintén a centralitás 
v~n~lon f~kvő Wa?·enneben a fogyatkozás gyűrűs volt, a gyűrűs fázis 
nehany m~soclp~rczig tarto~t, a Nap és Hold átmérői majdnem eg_yenlők 
voltak .. Ezert IrJa Berkeerich;+<- hogy a fogyatkozás különös érdekesséae 
abban all?tt, ~ogy a ~old lát~zólag.os átmérője oly helyeken, melyeken ° a 
f~gyat~ozas ~ozepe ~elhe~ .. ko~:1 .. allott be (Francziaország északnyugati 
resze. es Belg~u~), alig kulonbozott a Nap átmérőjétől; a Hold szélének 
szabalytalansaga1 - a hegyek és völgyek - tehát a teljesség illetőleg 
gyűrűsség jelenségét lényegesen befolyásolhatták. ' 

A centralitáshoz igen közel fekvő helyek észleletei .közül is felsorolok 
~gy-kettőt azért, „ bog~ ~a~d lássu~ , hát: · mennyiben térnek el a tényleges 
eszleletek . az elo.re.szamlt~s adatai tol és így mennyiben ingottak mt;g az 
a~.ztrono~ma alapJaI? :J\_feru~_g}'.'zem, ~10gy ezen helyek közül egyik-másik oly 
~oz~~ esik a fo~:Y~t~ozas, kozepponti vonalához, hogy a naplforong 0·9-énél 
is ~obb volt elsotet~lve es. hogy így a tünemény már igen közel állott a 
t~lJes napfogyatkozashoz es ennek sok kisérő jelensége tünt fel, de a leg
l~ny~gesebbek,; ~ Cor.ona .P;otuberantiák :r;nég~s. csak elmaradtak. Így Göt
tiri:.gaban a _hos~1lyecles ~ o , 9•. , a nappali v1lagosság szemmel láthatólag 
csokkenr, m1ko1 a Nap atmeroJenek már csak 1 ' -a volt b d · ·t · dt „ k ·i· 't' „ „ ; s sza a, az 1sme1 
sapa szur e vi ag1 as kezdodott mebr a fogyatkoza' s ko" · · · a· k 'bb "t't··1t A b · ' .; . zepe1g mm rn a 
so e u . zon an sem a Corona, sem a protuberant · 'k , k · bb · Fl h kt . •+: 

1 
, ia , meg eves e a 

k
. as -~lpóe 1;im. , nem vo. tak. lathat.?k, ellenben a napfelületből megmarad't 
is sa1 csucsarnal a Eaily-fele gyonaysorképzőclmé yt 1:tt'k B ·z· b is sokat m, t 'k , , "' n a a . _,e1 in en 

. er e„- a ,~ugarzas erőssf'gét azzal az eredménynyel hogy az a 
~ogyatk?zas ~ozepei~ körülbelül 97 %-kal fogyott; feltünő volt Berlinben 
is az eg szurke szmezése a második órában K „] „ b ' B ·1· b · t p , · b · · u on en ugy 81 m en, 
mm . aris an is, melytől ,csak mintegy 15 km-nyire huzódott el a közép-
ponti vonal, sokat fotografaltak úgy földön mint lé h · 'kb B li b 

f
a Ventkust .a fo~y~tkozak's t~rtama alatt egy ó1:ánál továibaJl~ttá~n. dee1~z~rte~ 
ogya ozas meg1s csa reszletes volt. ' 

Tehát ily a centralitás görbéjéhez közel eső helyek közül pl. Pots-

*: Naturw. Rundschan 1912 . . 17. sz. · 
A Flash-spektrum a teljes fogyatkozás kezdetén és vége'n ·11 t " 11' " 

spektrum . fényes vonalakkal. pi ana ra 1e epo 
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damra nézve a Berliner Jahrbuch szerint az első és utolsó érintkezés idei 
középeurópai időben: 01'7·8m és 2h46·6m, tényleg észlelték Oh7"'21 s±2s és 
21146m1i8±18 • Götlingában észlelték a be- és kilépést: 231i42m9·os és 
2h22>n22·48 -kor, a számított idők 23h42"'30·Ss és 21122m52·os. Liszabonra 
nézve a autical Almanach, a Connaissance des temps és az American 
Ephemeris sorban a következő értékeket szolgáltatják: 

belépés 2211 16 111 9~ 
16m 08 

15m468 

észlelték pedig hárman a 

kilépés i1'5"' 4s 
4111308 

4m33s ; 

belépést 221115"'46·58 a kilépést 1114m37·3s 
49•5S 36•1 S 

48'38 , 35•2S; 

az éf:!zlelés tehát leginkább az amerikai évkönyv adataival vág. 
Mennyire függ különben az észlelés az észlelőtől és a műszertől, 

arra nézve még csak a berlin i ·és bonni eredményeket közlöm. 

B edin 
(köz. eur. idő) 

Oh7m54·5s 
54•1S 
53·ss 
55·98 

55•6S 
59•zS, 

B onn 
(Greenw. k. i.) 

221i57m33·os 
34•8S 
41 •5S 
38•7S 
32•7S 

és 2il46m21 ·48 

M·1 8 

27•5S 
24•8S 
17•1 8 

24•4S; 

és !1'39"'14"48 

5"88 

7•9S 
38>n56'28 

39m 7•6S 

látnivaló, hogy 18 mp-nyi eltérés is előfordul. Ezzel szemben a göttingai 
észleletek a számítástól 21 ·ss és 29·68 , a potsdamiak 278 és 258-ával tér
nek, mindkét esetben az észlelés megelőzte a számítást és mind a két hely 
észleletei pl. a Nautical Almanachban a Hold hosszuságában minte~y 
+10"-nyi correctiót kívánnának, a mi bizony, mint látjuk, :i;iem sok~ Es 
a Hold sugarára felvett érték is úgylátszik az eddiginél csak igen kevessel 
lesz kisebbnek felveendő. 

Mindez külömben csak az összes észleleteknek kritikai feldolgozása 
után fog végleg eldőlni, mikor majd valószinüleg a Nap fizikájára, de I?ég 
saját légkörünkre nézve is értékes eredményeket vár~atunk, m~rt egyreszt 
a centralitás görbéje oly helyeken, vagy közel hozzájuk ment at,. melyek
nek observatoriumaik vannak; nem kellett expeditiókat szervezni, ~elyek 
soha nem szerelhetők fel oly tökéletesen, mint a hogyan tudvalevoleg az 
observatoriumok vannak felszerelve. De továbbá először sikerült a fogyat
kozást léghajókról észlelni, fotografálni és így a k~zbeeső légrétegek befo
lyását részben kiküszöbölni, részben tanulmányozm. 

Mindez eredmények annak idején az illető szakfolyóiratokban fo~~k 
napvilágot látni; természetesen azok, kik most lebecsült~k az as~onomiat, 
ilyeneket nem olvasnak, nem is értenék meg; így hat nem is vesznek 
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ezekről az eredményekről tudomást. A jó a dologba_n csak a~, _h~gy ma 
már nem a napi krónikás a forrás, mint hajdanta, mikor a kronikas volt 
az egyetlen, ki késő századokra hírt adott; mint pl. az, a ki a. Kr. e. 660. 
évben (Ginzel szerint) junius 27-én volt teljes napfogyatkozást Ily ·alakban 
hagyta reánk : 

--1 _' -+ ( == ~ 2-!_ , _ stb. 

As arakhi Thamuz atalu sad urri stb„ vagyis: uThamuz hóban a Nap 
urának, a Fény istenének elsötétülése következett be. 1> 

,.. 
D. 

A SZAGOT ELŐIDÉZŐ VEGYÜLETEK CHEMIAI 
SZERKEZETÉRŐL. 

- KIVONAT. -

ILosvAY LAJOS dr.-tól. 

Már régi idő óta próbálgatják a testek szagának okát adni és a sza
gos testeket rendszerbe foglalni. E téren meg nagyon hátra vagyunk. 
A szagokat csak általánosságokban tudjuk m egnevezni s legtöbbször csak 
analogiák alapján tudunk m ég beszélni egyik-másik testnek szagáról. 
ZwARDEl\'IACKER a szag és a cherniai összetétel kőzött igyekezett olyan össze
függést találni, mely a szagos testeknek Tendszerbe foglalására· is alkalmas 
lenne. ~ testek szagának okáról semmit sem tudunk. Nem tudjuk meg
mondan~ p. o. azt sem, ~ogy a szagtalan _hydrogenből és nitrogenből miért 
keletkezik szagos ammoLia. Azt sem tud1uk, hogy a szagtalan hydrogen
ből, nitrogenbő_l és szénből miért keletkezik szagos hydrogencyanid? és 

. ennek s~aga miért emlékeztet a keserű mandola-olaj szagára? Ha azon
ba~ tudjuk, hog~ al_coholos, ~theres s~b. szagu vegyüle1eket miféle gyökök, 
ato~?soportok letesitenek, mar valamivel többet tudunk arról, hogy ilyen 
veg!,~leteknek szaga és összetétele között milyen összefüggés van és remél
hetJuk, hogy ha a végső okot nem találjuk is m eg mindazonáltal egyes 
függő kérdéseket lassanként csak megoldhatunk. ' 

6, 

AZ ELEMEK KELETKEZÉSE, FEJLŐDÉSE ÉS ÁTVÁLTOZÁSA. 
- KIVONAT. -

ILOSVAY LAJOS c1r.-tól.* 

. . ~E~DELEJEFF _mondotta ~i el~szö~·, hogy el~mi testek physikai és chemiai 
saJa_tsagai. az el~m1 teste~ ~t?msulyarnak . penoclus9san visszatérő függvé
nyei. E tetelnek magyarazasat 1VloRosoFF·1g nem k1sérlették meg. Szerinte 

* Megjelent a •Természettud. Köz!.» 1912. évi XLIV. kötetének 670-692. lapján. 
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az anyag különféleségét se a hydrogen, se az electronok, se a világreth er 
segitségével n em fejthetjük meg, hanem keresni kell olyan anyagokat, a 
melyeket az electronok meg a világrether és a Földünkön található elemi 
testek közö1t, mint áthidaló anyagokat tekinthetünk. MoROSOFF az égitestek 
anyagára vonatkozó tanulmányokhoz fordult segitségért. LocKYER a csilla
gok spectrumának vizsgálata alapján jutott arra a következtetésre, hogy a 
c illagokban nem a kész földi elemek, hanem csak félterm~kek vannak 
jelen, melyeket ő protoelemeknek ne>ezett. Ilyenek a nebiileztum, a prolo 
helium, a pl'otohydro „ en ég a ko1'onium. MoRosoFF ez~k~rnl a p~~t~el.e~ek
kel ki érdte meg kulcsot találni az elemek keletkezesenek, feJlodesenek 
és átváltozá ának titkához. Föltevéseivel meglepő módon magyarázhatta a 
hlendelejoff-féle rendszer tagjainak keletkezését; va~ami~t _magyarázhatja 
Ra.:usA.Ynak az elemek átváltozására vonatkozó m egfigyeleseit, melyek ha 
igazak volnána~ , megdönthetetlenül bizonyitanák ~ÍOROS~FF el.mélet~nek 
belyességét is . Amde MoRosoFF ~lméletének h~lyes~ege meg. at!ol is f~g~, 
hogy vajj on a LocKYER ész~eletei h~lyesek-e, es kovetkez~etesei megdonu,
hetetlenek-e. Ha azok volnanak, mar nemcsak a molekulaknak, hanem az 
atómoknak zerkezetéröl a valószerüseg látszatával beszélhetnénk. 

7, 

'J BOTHRIOCEPHALUS-LÁRVA SERTÉSBŐL. 
- KIVONAT. -

RÁTZ !STVÁ~ dr.-tól. 

Az 1 QOU. évi október t 7-én sertésizmokat hoztak vizsgálat_ra a.z álla'.· 
orvosi főiskola vezetésem alatt álló kórboncztani intézetbe.__ A v1zs_g~~at._ lu
deritette, hogy az egyik izom1:észlet_ fel~1letén, közvetetlenul ~ lrn.toszo:e~ 
alatt, hajlott , fonalszerii, sá rgas-feher. fereg van.: ~-el.ln~k egyik veg~ „~~~ 
baclon látható, mig a másik vége az izmot fed~ kotoszovet a;latt :eJt~z1k. 
A másik izomrészletet több sötétvörös folt tark1totta, s .. az allomanyab~n 
szük csatornaszerii üregben, hasonló kinézésű fé.re~ fekuclt, l:z 1910. evi 
ápriÚs ~2-én egy sertés szalonnájában három peldan~ban t~laltamb~gya~-

f .. t V' ··1 , 1012 e·~i máj.US 3-án egy sertes belso CZ Om JzmaIezen erae . egu az " · ' "l i ··t" ·· t 
ban boi~ónagyságú, sárgás-fehér szinű cs.omó volt_, mel~bo a _'.o .?szov?. 
measzakitása után egy összecsavarodott fereg ker~lt elo. Azonkiv.:11 .. ~eg 
két0 példányt sikerült az izoi:nrosto~ közö~t lévő szuk, csatornaszeru meg
böl kiszabadítani. Mind a harom fereg sertetlen volt. 

Az izmokból kivett férgek fonalszerüek, csaknem hengeres testalkatuak 
s kissé sár ás árn alatuak voltak, a vizben azonban e~l~pu~tak, egyben 

d. ·· gh 
0
· dvay szélesebbek de rövidebbek lettek s elenken mozogtak, 

pe ia ossze uz ' ' . · k t · dt k Legszembe-. k ~ b ·1 ·ken hullámos fodros alakvaltozaso ama a · . „ _ m1 oz en sze ei e ' • ·k · · 1 et kesobben 
tünöbbek voltak az alakváltozáso~ a fereg egyi, ve.~ek1.1 ' mlte ; tt 

· · t f 1 L gyos vizben a mozgas órn 1g e a1 o . 
a fejnek ISmer em e · . an . . 11 "th tt m hoay laposféreg még 

Kézi nagyitóval v1zsgalva mega ap1 a a ' o ' 

pedig galandféreg van előttem. 11 .5 Elülső véae va;,yis fej e kissé 
A tel · es példány hossza 11- cm. o , o . .. .. . 

duzzadt, v~gy lándsaformáju s legszélesebb átmérője 2 mm. A feJ mogotti 
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rész kissé keskenyebb, mintegy nyakszerüen elvékonyodik s utána a test 
szélessége fokozatosan csökken, úgy hogy 5 cm.-nyire a fej mögött a 
harántátmérője már csak 1 ·2 mm. s ilyen marad azután egészen a test 
hátulsó végéig, a mely harántul lenyesett. Egyes példányok fején kis or
mányszerü vagy tompa kupszerü kiemelkedés van, melynek magassága kb. 
0·6 mm„ alapja ugyanilyen, csucsa ellenben csak 0·34 mm. széles. E ki
emelkedés vaskos harántredőktől egyenlőtlen s a végén kis tölcsérszerű 
behuzódás vagy harántrés van, mintha az ormány vége be lenne huzódva. 
Azon a példányon, melynek feje lándsaformáju, az ormány két oldalán 
egy-egy hosszirányban haladó, sekély bemélyedés ismerhető fel, a mely a 
Dibothrioceplwlus latus szivógödreire emlékeztet. A fej mögött a test két 
széle duzzadt, a középvonalban pedig sekély barázda vonul végig. Mind a 
két felülete egyenlőtlen, mert egymástól szabálytalan távolságban fekvő 
harántredők emelkednek ki rajta, melyek a széleket karélyossakká vagy 
csipkézettekké teszik. Izeltségnek e harántredők nem vehetők, mert hol 
sűrűbben, hol ritkábban következnek egymás után. 

Erős nagyitóval a szélekhez közel hosszant futó izomrostok ismerhe
tők fel. Azonkívül mindenik oldalon egy-egy hátrafelé haladó csatorna 
van, a mely megfelel a kiválasztó-edényeknek. Az egész parenchyma be van 
hintve mészszemecskékkel, csak a test oldalain, a kiválasztó-edényeken 
kivül van egy keskeny csík, a hol hiányoznak. A szaporitó-szerrnknek méa 
nyomai sem ismerhetők fel. · 0 

A le~rás alapján ~eg_állapitható, hog:y: e lapos féreg a fejletlen alakja: 
Plerocerco1dese egy edd1g ISmeretlen Bothnocephalidának. 

DrnsrnG 1854-ben ilyen galandféregálczák megjelölésére a Spcm;anum 
~~~aj~~ . 

Legközelebb áll a szóban lévő lá1Tához, az eddig ismert alakok közül 
a Sparganu-rn Mcmsoni STrL. & TAYLER, melyet 1882-ben P. MANSON 
Amoyban; egy e~halt ki.nai el? ber bo~czolása közben talált a hashártyája 
alatt. Azota J apanban. es Afnka keleti részében többször is megfigyelték. 

Ez a Plerocercoides nemcsak morfologiai tekintetben hanem előfor
dulását illetőleg is emlékeztet az általam leirt galandfér~aálczára, mert 
IJrMA és MuRATA a bőralatti kötőszövetben is találták. 0 

~AILLIET és. HE~RY, anam~ belférgek között, melyeket BANCHE gyűjtött, 
hasonlo galandfereg~lcz.at ta~altak sertésczombizmából, melyet egyelőre 
Sparganu1n lvlansoni nevvel Jelöltek meg. 

Egy _má~ik i.~e.tart~zó _faj .~ Spcirganurn prolifer, melyet 1905-ben 
IJrnA egy Japan no mgumahs taJékán a bőrben és a bőralatti kötőszövet
ben talált. 

Ezekhez az exotikus alakokhoz sorakoznak most már a hazánkban 
talált Ple.ro?ercoidesek, a _melyek _már azért is :figyelmet érdemelnek, mert 
s~m ~uropaban, . sem pedig , Amenkába.n nem észlelték eddig, noha a hús
vizsgalat alkalmaval sok szazezer sertes busát vizsgálják meg évenkint. 

, ~~ utolsó alkalommal talált három példány közül kettőt a melyek 
meg, elenken 1710~.og~ak, husb~ göngyölve, megetettem egy :fiat~l kutyával, 
a?b.?l a feltevesb?,l ,mdulva ki, hogy e lárva végleges gazdája az emberen 
k1vul_ csak husevo allat. lehet. A kutya 30 nap elteltével elhullott s a belé
ben ismeretlen galandferget találtunk, a melynek elülső része már szét
~sett s , csak 5-6 cm. h_osszu proglottis-sorozat maradt meg valamivel 
epebb allapotban. De ez lS elegendő volt annak megállapitására, hogy a 
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megetetett lá1Tából fejlődött fér~g. v~lóban Botl1riocephalida, melyet Plero
cercoiile. >acry :paryanmn Raillielmek ki;-ánok elnevezni. 

8. 

ARI TOTELES TE JGERBIOLOGIAI ISMERETEI. 
- KIVONAT. -

Ifj. ENTZ GÉZA dr.-tól. 

Előadó ARISTOTELES irataiból összegyűjtötte azokat az . a_~a~okat, a 
mely k tengerben élő szervezetek biologiájára Yonatkoznak. Kitumk ezek
ből, hogy AmsTOTELES, noha a felsorolt adatokat csak példákként, h?zza 
fel, e téren is nagyon sokat tudott. Tudása ne_m a~. ~dat?k sokasagana~ 
gazdag ágával, inkább éleselméjü követk~zteté.~mvel ~:imk ki. ~-~o~bó~ a m~~ 
nap, mondhatnók kezdetleges megfigyelesekb_?l, a hia~yos g)'.uJtes .es a ki 
nem elégitő konzerválás ellenére is olyan kovetkeztetesekre Jutott es olya_n 
általános érvényű biologiai általánositásokat vez~t~tt ~e, a melyek m~ lS 

megállják helyüket, sőt sokat közülük .~sak a ~esobb1 ko~·ok ~agy ,b10,l~-
. h 'lt k fel noha az ő munka1k alapJan lettek ISmeretesek. Ie,Y gu a1 a zna a , , · · 1 · t l' k · t 

a szervezetekben, azok részei között u~·alk~do. ha~·n:on~a ~oga_ma. csa' e -
· 1 t lta Cu~,.,...,.„ a correlat10 torvenyenel ertekes1tem. Gazdag ezer ev mu va uc ,.._.,,„ · · cl· k 

t · · · f "lo"de'stan1· 1·smereteit MÜLLER JÁNosnak kellett UJra tu asun ana omia1 es eJ . · fT · 't 
birtokába juttatni, az állatok biologiai visz~nya1~·~ vona.~kozo , ~ Jegyz~se 
pedig sokszor csak napjaink hydrobiologusa1 tudjak kelloen meltanyolm. 

9. 

NÉHÁNY JELLEMZŐ ADAT A BALATON_ ÉS VIDÉKE 
MADÁRVILÁGÁNAK ISMERETÉHEZ. . 

- KIVONAT. -

LOVASSY SÁNDOR dr.-tól. 

d · 'la' ga' nak kutatására vonatkozó áttekintés El" d, a Balaton ma arv1 . . t tt 
után 21°~l~ala megfigyelt madárfaj előfordulásának viszonyait ISmer e e. 

10. 

ELSŐ PÓTLÉK 
A MAGYAR KORONA ORSZÁGAI KÖVÜL~ G~RINCZESÁLLAT 

MARADVÁNYAINAK RENDSZERES ATNEZETÉHEZ. 

- KIVONAT. -

KocH ANTAL clr.-tól. 

ID. 
orvosok és természetvizsgálók 1899-ben Szabadkán tkao·~·vt~1! 

A bemutattam volt a m. korona, orszagai 
XXX-ik vándorgyülésén 
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gerinczesállat-marndványainak első je_?yzékét,. ~ely e~en. vándor~y~lés 
1900-ban kiadott mnnkálatának 526-060. lapJam meg lS Jelent. KifeJez
tem volt abban azt a reményemet, hogy az addig tett megfigyeléseket 
még számos behatóbb észletet fogja majd követni, melyek az általam 
lerakott alapon kiindulva, biztosabb és gazdagabb eredményekre fognak 
vezetni. E reményemben nem is csalatkoztam, mert az első jegyzékem 
megjelenése óta lefolyt 13 évben valóban az újabb megfigyeléseknek és 
érdekesebbnél érdekesebb leleteknek oly nagy száma fekszik most előttem, 
melyek mél1.án megérdemlik, hogy átnézetesen és rendszeresen újra egybe
foglalva, e nagygyülésen első pótlék gyanánt bemutassam azokat. 

A hazai ős gerinczesállat leleteinek összegyűjtésében és megőrzésé
ben most is előljár a m. kir. Földtani Intézet, a m:nt arról annak évi 
jelentéseiben megjelent igazgatói jelentésekből meggyőződhetünk. Itten az 
intézet csaknem mindenik tagjának, de újabban különösen KORMOS 
TIVADAR dr. m. kir. geologus úrnak kiváló buzgalma és szakértelme vitte 
előbbre kiváló mértékben hazai ősgerinczes-maradványaink ismeretét. Hozzá
járult ehhez legújabban HILLEBRAND JENŐ dr. ur is, ki barlangkutatásaiban 
máris igen jelentékeny eredményekkel dicsekszik. De magam is tőlem tel
hetőleg igyekeztem ismereteinket e téren gyarapítani és a maradványokat 
az egyetem föld- és őslénytani intézetében összegyűjteni, a mint az az 
újabb jegyzékben föl van véve. A Nemz. Muzeum gyüjteményébe is bizo
nyára sok újabb lelet kerülhetett azóta, de azokról - sajnos - rendszeres 
j elentések nem jelennek meg. A vidéki gyüjteményekben is felszaporodott 
azóta újabb leleteknek a száma, a melyekről itt-ott közlemények is meg
jelentek. Minden ilyen tudomásomra jutott leletről híven igyekeztem beszá-
molni pótjegyzékemben. . 

Hogy a különböző munkákban és folyóiratokban közölt leletek elő
fordulási körülményeiről is bárkí közveilen tudomást szerezhessen, czél
szerünek tartottam az irodalmi források j egyzékét folyó római számok 
alatt előrebocsátani, melyelire aztán a fölsorolásoknál, a munkák évfolya
mainak vagy kötetének, valamint a lapszámnak is följegyzésével hivatko
zom. Ez~~kivül rövidített betüjegyekkel közlöm a gyüjteményeket is, melyek
ben az UJabb leletek elhelyezve vannak, a betűj egyek magyarázatát előre
bocsátva. 

Ezen első pótlék rendszeres összeállitásában ZITTEL K. palreontologiai 
tankönyvének legújabb kiadásában követett rendszer szerint, az első jegy
zékben használt folyószámok alatt, vagy újabb nem ek, fajok és formák 
fölmerülése esetében, ezen folyószámok után helyezett abc . . . betüsorral 
m egkülönböztetve, sorolom föl az összes tudomásomra jutott újabb lelete
ket. A ~eletek :~rgyneve~ után következnek a lelőhelyek nevei, honnan a 
maradvanyok UJabban kikerültek. Ezeket alfabetikus sorrendben irom · a 
megyének zárjelben kitételével. Ezután következik a sorrendben a lel;tek 
geol~giai korának jelzése némi r~vidité~sel, melyeket a szakember könnyen 
megerthet, de a melynek magyarazata lS a bevezetésben közölve lesz. 
. . PótJegyzékemi;iek az 1900· ban közölt első jegyzékkel való összehason

htasa utan megtudjuk most, hogy az utolsó 13 év alatt az ősgerinczesek 
nagy. körében, az első j egyzékben közölt fajok és változatok számán felül, 
az ÚJabban talált fajok és változatok számai a következők: 

/ 
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a halak osztályából HlOO-ig ismerős volt 170 faj, hozzájárul most 160 faj ; 
1. 2 (( (( (( 6 (( 
" a békabü.Uök « << « 07 -· (( 90 (( (( (( "" (( 
3. a hüllők << l 3 << <1 32 <1 
4. a mad~r~k << << << 133 (( <1 104 « 
5. az emlo ok << << 

ö ze en mai napság hazánk területének ·zá~os .. l~~őhclyeir?l ~s:a-:::et:: 
tehát: 330 .~aj bal, . faj ?ékahüll~, 4 7 faJ . hül~o, töt5b {:lettel, melye
"1.37 fai emlos maradvanya, sz~mo lelohelylyel ~s. n;i-eg k Ktetszik ebből, 
ket külön-külön ö ze ·zámlalm n em tartottam szuks~~es~e t t ~ m boay a 
hogy helye >olt első j_~gyzékemben l~v?nt az a n k~~t~\á~:~ e~:rn' lehetett 
Magyar Birodalom terulet_e a g~olog1~~ [11ultb~ a tőle nyuaotra eső terü
gyérebben b népesitvo germczes allato a ' m1:i . é o mostan sincs 
letek; c-akbogy e tekintetb~m n em volt ~s b1zonyar~ :.s~ágok területei. 
oly behatóan átkutatva, m1.nt a szo~sz;~~~ :lv~~~ezetes és kutató mun
Abban a reményembe~ tehat, ho15yk sk~ .. a n i a tudományokban előbbre 
ká"árnl tekintetben lS meg fogJU oze len ' 
h:l~d~tt nyugoti országokat, ez ideig nem csalatkoztam. 

11. 

A BIBOR 1 IGA (MUREX BRi\N~A~IS) 
REGEr ERATIOJAROL. 

- KIVONAT. -

HANKÓ BÉLA dr.-tól. 

FEDÖJÉNEK 

-----~~ 

. . . . fedő. ének visszaszerzését tanulmá-
zerző Nápolyban a b1b0Ics1ga J f 1 lkozott a ki azonban 

nyozta. Előtte ezze~ a kér~éssel csak T~ct~owl. -~r ~zzel s;emben szerzőnek 
Paludinái val seii:im1 e1:edmenyt ~~m tu~ ? -e: ~: zett kísérletei teljes „ .e.red
Jfo tex úrrindcins-on es Nci~s~i i. mtcibil~ . g ak a biborcsiga fedoJenek 
ménynyel végződtek. ~lőadasaban azon an meg cs 

visszaszerzését tárgyalJa.. „ .- t a regen eratio azzal indul m~g, 
A fedő letépése \~tan. szer~o. ~zenn ·san oszlásnak indulnak, a ham 

hoay a sebet körülvevo ham seJt.i e1 ~yo1 t kb a 10-ik napon tel
mi~den oldalról besarjadzik a s~bfkelu~etrb·e sa Jaa~b ha' t

0

oldalát bori tó, nagyon 
h · te resz en lt jesen beboltozza. Eze~ a amse~ t 1 b". · hámból, r észben a megmarac 

sok nyálkát e~v_álas~to ~eh~lyseJ~ e A ~~~féle eredetű sejtek azo~ban egy
feclőkészitő m1ngyhambol erndne · t '}magas hengeres seJtek. Ez a 
formák plazmában dús, kerekmagvu, ~e~ u 1 az operatio után, átalakul 
sebet bevonó egyrétegű hám, kb. ~gy onappalnak pálczikaalakuakká vál-

h , · A sejtek meanyu ' · · 'b 
fedőkészitő mirigyes amma. . 0 ellé Külső végük plazmaJ~ an 
nak és igen szorosan sora~oznak egymas m l. ek csakhamar megtöltik a 
erősen fénytörő rögöcskék J.el~nn; ~eg, -~a~:s~ék összeragaclnak, rétegbe 
sejtnek egész kífelé néző ".e~et. }ebá~t ~t o alkotnak. Ez a ".'is~z~szerze~~ 
rendeződnek és vékony_ cbitmszer~atáro;ott teri.lleten egyre kesz1tik , a7. UJ 
fedő első nyoma. A s~Jtek a n;i-t~~k hártyát, közben eme n;i-egh~taro~ott 
chitinszerü rétegek~t es. v~stagi Ja t feclőkészitő mirigyes hamseJtekke s 
folt szélén levő seJtek lS atalakulna '-
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igy mintegy mirigysejtgyürű keletkezik a régi folt körül. Ebben az új 
övben lévő sejtek is hozzájárulnak a fedő készitéséhez s megjelennek a 
fedőn az első növekedési övek. Ez idő alatt azonban a középen lévő miri
gyes folt is egyre újabb és újabb chitinszerű rétegeket készit. Az új fedő 
közepe tehát mindig vastagabb és ennélfogva sötétebb szinű mint a szélei 
felé s ezért a növekedési övek is jól láthatók rajta. Három és fél hónap 
alatt eléri a visszaszerzett fedő teljes nagyságát, de még jóval vékonyabb 
a letépett réginél. 

Vizsgálatainak eredménye pontokba foglalva a következő: 
1. A biborcsiga elvesztett fedőjét vissza tudja szerezni. 
2. A regeneratio menete annál gyorsabb, mennél nagyobb az eltávo

litott fedőrész, leggyorsabb, ha az egész fedőt letépjük. 
3. Ha a fedőnek a lábról már levált, szabadonálló ajakszegélyét vág

juk le, a regeneratio egészen elmarad. Minden egyéb csonkitásra regene
rálódik. 

4. A fedő letépése után~ a környező hám rásarjadzik a sebfelületre, 
azt levonja és átalakul a fedő anyagát elválasztó mirigysejtekké. 

12. 

ÁSVÁNYTANI KÖZLEMÉNYEK. 
- KIVONAT. -

VENDL ALADÁR dr.-tól.* 

Két ásványnak, az andaluzit-nak s a fluorit-nak új hazai előfordu
lása a Velenczei hegységben. Az andaluzit a « Szüzvári malom» közelében 
kifejlődött sztamolit· zóna teljesen átkristályosodott kőzetében prizmás kifej
lődésű szemekben fordul elő, melyek szintelen és rózsaszínnel erősen 
pleochroosak, tengelyszögük nagy; az egy csoportban elhelyezett szemek 
azonos opticai orientatiojúak. 

A fluorit Pákozd község mellett, az ú. n. «Suhogó>> -ban található 
kvarcittel~rekben, a pneumatolitos hatások eredményeként. Fellépése az 
ortogenetikus eredetű kvarcittelérek kialakulásával karöltve járó gáz és 
gőzexhalációkra utal. 

13. 

A BALATON BIOLÓGIÁJÁNAK VÁZLATA. 
- KIVONAT. -

ifj. ENTZ GÉZA dr.-tól. 

~lőadó ismertette, illetőleg vázlatosan összefoglalta azokat a biológiai 
e~·edmenyeket, a melyek a «Balaton-bizottság» munkálataiban vannak le
teve, s a melyek olyan kevéssé mentek át a köztudatba, hogy a Balatonról 

* Teljes terjedelmében a következő czím alatt jelent mecr : Az andaluzit új elő· 
fordulása hazánkban (Földtani Közlöny. XLII. !912. p. 909.). 0 „ 
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a nagyközön ég körében, ajnos, ma is a legnagyobb tájékozatlanság ural
kodik. Hangsúlyozta az előadó, hogy a Balaton biológiája megítélése alkal
má-rnl tekint tbe kell vennünk medenczéjének sekély mélységét (átlagosan 
3-4 m„ e ak a tihanyi «kút» 1 h5 m.), alakját, fenekének természetét, 
vizének nagyfokú átlátszatlanságát; chemiai összetételéből biológiai szem
pontból i fontos tudnunk, hogy híg szulfátokban gazdag szénsavas ásvány
víz, melynek hőmérséklete nagy évi ingadozásoknak kitett s a melyet a tó 
ekély mély ége következtében már a középerős szél is fenekestől f~lfor

gat. A növényi életből hangsúlyozta a hínár (Potmnogelon pei·folicitus, 
.1l1}1'iophill1w1 spicatw11) előfordulásának megszabóját, a viz mélységét és 
e ekély átlát zó voltát. Kiemelte clús planktonját, mely a tó gazdag hal
állományának táplálékát zolgáltathatja. A dús növényi plankton kifejlő
dé ét pedig nyilván a tóba hulló rendkívül sok porral b.~k~rülö sz~rv~tlen 
alkotóré z k feloldódása teszi lehetővé. E por a tavat va10saggal tragyazza. 
I mert tte, hogy tavunk fenékorganizmusai eloszlásában a tó fenekén~~ 
minemü ége ( ziklás, homokos, iszapos fenék), a növényzet .(nádas) elo
fordnlásában a zél fontos szerepére utalt, végül meg~mhtette, ~o~~ 
a Balaton biológiai viszonyai is a mellett szólanak, mm~ a g~olog~a: 
adatok, hogy a tavunk nem tengermaradvány, hanem ~ö~b kisebb ed~sv_1z1 
medenczének a széltől hajtott hullámok partostromlasara s rombolasara 
egyesült területe. 

14. 

AZ E IYS ORBICULARIS ÉS LACERT_A VIRIDIS TOJÁSAIBÓL. 
- KIVONAT. -

DuDINSZKY EMIL-től. 

'k mocsa'1.; tekno"sbe'ka és a zölcl gyíknak úgy a 'zerző foglalkoz1 a ,_ ~ 
szabadban talált, mint a fogságban lerakott tojásaival és _a .szülőnek 
a tojásokkal sz-emben való viselkedésével. 

15. 

AZ ARTEMIA-NEMRŐL. 
- KIVONAT. -

ABONYI SÁNDOR·tól. 

E1o··ada' sa' ban szerző az Artemici scilina-n végzett _ tenyés.zdtési ~its~r
. 'k ·1 f 'k · t maJ vane as· leteiről számolt be. Kifejtette. hogy az Artemia na aJ en 'P' ellett) 

ként meg]· elölt formák ugyanazon termőhelyről (Por~orose, uaknko .m h 
· · k t · J • ·ában megjelentek a OI, a a származó tenyesztett egyene u onai sor . , „ lt k B' . . k k"l" b" „ t"menyseguek vo a . izonyos tenyésztésre használt sosv1ze u on ozo 0 

. · . · k f . · k 
h „ . 'kJ t n mmdig ugyanazo a orma. töménység mellett és azonvs omerse e e . . . , · A t ·á 

jelennek meg. A hí~ sósvizben „ te~yésztettek te:i~~an~:1k~~~ei~~a ~~f:a 
Jelski Dad. - hoz haJJanak, a tomenyebbek?en . . · "l a le tömé-
pr·inciprilis, ririetina, Millhciuseni változatait mutatJak, vegu g 
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nyebb oldatban tartósan tenyésztve a Köppeniana: varietás jelen~k n:ieg. 
A töményebb oldatban élők egyéni fejlődésükben vJSszamaradnak es bizo
nyos állapoton ivarérettekké lesznek. 

16. 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MOZGALMAINK A XVII. ÉS XVIII. 
SZÁZADBAN. 

- KIVONAT. -

ERNYEY J ÓZSEF·től. * 

Előadó ismerteti a XVII. és XVIII. század természettudományi moz
galmait, melyek legkevésbé sem maradtak el a külföldiek mellett, sőt azok 
haladásával sok tekintetben versenyeztek is. Foglalkozik Szm:SZAI F. VAZUL, 
MELIUS JuHÁsz PÉTER, HEINDEL FERDINÁND, RAYGER és BoNANUS műkö
désével. 

17. 

NAGYKÁLLÓ KÖRNYÉKÉN TANULMÁNYOZOTT 
NÖVÉNYEKNEK TERATOLOGIAI VISZONYAI TEKINTETTEL A LEVÉLRE, 

VIRÁGRA, A VIRÁGZATRA ÉS A TERMÉSRE. 

- KIVONAT. -

DunINSZKY EMIL-től. 

Szerző fenti növényrészek szerint csoportosítva ismerteti a Nagykálló 
környékén megfigyelt teratologiai eseteket és ezeket külön-külön is 
jellemzi. 

18. 

P. VERGILIUS MARO GEORGIKÁJÁNAK RÖVID 
ISMERTETÉSE. 

- KIVONAT. -

DumNSZKY EMIL-től. 

Szerző röviden ismerteti a kiváló latin költő legnaayobb remekművét 
mely őt nemcsak mint költőt, hanem mint kiváló ter~észettudóst is be~ 
mutatja. 

19. 

MAGYARORSZÁG FÉMDAR.ÁZSAI. 

J\focsÁRY SÁNDOR-tól. 

Midőn 30 évvel ezelőtt, 1882-ben, a Magyar Tudományos Akadémiá
nál «A magya1· fmma fémdarázsai» czímű magánrajzommal a ViTÉz-féle 

* Megjelent a «Természettudományi Közlöny» 1912. éyi 44. kötete pótfüzeteinek 
·113- 129. lapján. . · 
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~~l.)adijat .. meanyer~em: . b~zánkb.ól. csak 7~, Yol~aképen . a tudomány mai 
atasa ze1 mt e ak /Ü faJ es 9 fa.1valtozat femdarazs .-olt ismeretes. Tizenöt 
évve~ ké-öb?, 1 97 b;n: «.A magyar biroda.'olil állot l'i lága» czímű, l\1agyar
~rsz~g .z~reve fennallasanak emlék.~re ki~dott néYj egyzékhen már 105 fajt 
es lo fa]'áltoza~.o or~ltar:i fel t~rmobelye1kkel iegyütt, mert ekkor a magyar 
tengerparton loforelulo faJolrnt is felvettem és gyüjtöink is kirándulásaikon 
több figyelemmel rnltak ez allatok iránt. A körntkező 15 évben, 1897-töl 
napjainkig faunánk ilynemü állatainak ismerete is elegaé örvendetesen 
gyarapodott. Úl?Y hogy ma a magyar állam területéről má~· 112 faj és · 18 
faj>áltozat fémdaraz i merntes. Ez olyan tekintélyes szám, a milyennel 
Európa egyik állama em <lic ekedhetik, m ég Francziaország sem, pedig 
ennek faunját már több mint száz éve kutatja sok jeles természetbuvár. 
Ez a tekin télye zám hazánk ilynemű faunájának meglehetősen hű képét 
nyujtja: mert meggyözödesem szerint most már aligha eikerül akár csak 
egynéhány olyan fajt is találni, kivéve talán a ttmgerpart Yidékét, melyet 
eddig még nem gyűjtöttek Yolna. 

A faunakatalógus kiegé z1téséül szolgáljanak a következő újabb 
adatok: 

1. Cieptes z!Clllij e.~ LEP. - BUYSSON önálló fajnak tartja; nálunk is 
közön ége . 

2. Clep/es semicyrmeii.~ TouRN . - LICHTWARD BERNÁT berlini dipte
rologu P östyén-n él gyüjötte egy példányát, melyet több mással együtt 
nekem ajándékozott. Sarepta vidékéről irták le, de Bécs mellöl is is
merete . 

3. Cleptes Al1eillei BuYss. - DR. HoRvÁTH G:i!:ZA gyűjtötte két pél
dányát a teng rparton Joyi melleLt. Francziaországba.n is ritkaság. 

4. Ellampus soror J\focs. - Nálunk nem ritka. 
5. Ellamp11s {{ ohlii .l\locs. - DR. HENSCH ANDOR ny. ezredorvos a 

horvátor zági Krapinán gyüjtötte és egyetlen példányát muzeumunknak 
ajándékozta. Tirolból irtam le. 

G. Ellampus cu?·li•.Jent1 is TouRN. - Ennek a Sarepta ·vidékéről leirt 
fajnak egyetlen példányát nalunk PÁVEL JÁNOS gyüj.tötte ~u;nunyest-nél: . 

7. Ellampus ambiguus DHLB. - Ennek a Del-Europaban bonos faJ-
nak egyetlen példányát Pérzel melle1t KUTHY DEZSŐ találta. . . 

8. Chrysis I'hryne AB. - Budapesten a Má~y~s-h~gyen . 1903 J,U~~us 
19-én BARTKÓ JózsEF muzeumi preparátor két peldanyat talalta, kes?bb 
dr. HENSCH ANDOR Krapina mellett is gyüjtötte (1909. VII. 31) ezt a ntka 
tléleurópai fajt. . . . 

!). Chrysis Osniiae THoMs. - A hunyadmegye1. Kudsm havasok.o? 
dr. V ÁNGEL JENŐ tanitványai, Német-Bogsán mellett pedig MERKL EDE gynJ-
tötte. Az alpok lakója. . . . . . 

10. Chrysis mixta DHLB. - Ezt a ntka ~eh. faJt Zengg mell:~~ a 
tengerpaiton gyűjtötte dr. SZILÁDY ZoLTÁN egy peldanyban, melyet nekunk 

ajándékozott. d · · f · · 1 
11. Chrysis succincla L. var. Gribodoi AB. - Ennek a eh aFa -

tozatnak néhány példányát Mária-Besnyő mellett gyűjtötte dr. FoDoR JANOS, 
ki azt nekünk szívesen átengedte. . . . . ü. _ 

12. C!irysis annidq,ta AB. - A mult e~ben B~zias i;?-~.llett gy J 
tötte három példányban UJHELYI JózsEF muzeum1 preparator. Tolunk messze 

terjedő fa;. 
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13. Chrysis euch?'Oma M?cs. -- Ennek az ötfogú ~~-éP. fajnak egyet
len példányát, mely a mi tulajdonunk, Zengg mel~e~t .?YU.Jto~te PAD~WIE~H: 

Ha ezek után szemlét tartunk a magyarorszag1 femdarazsok foldraJZl 
elterjedése fölött, a következő eredményre jutunk : 

A 112 fajból eddig csak négy faj tekinthető hazánk sajátos fajának, 
ú. m. a C/eptes aerosus FöRST., Chrysis Kuthyi Mocs., Chr. Páveli Mocs. 
és Clw. euchroma Mocs.; mig a jellemző fajok közül n émelyeknek széles, 
nagyon messzi elterjedési köre van és Dél-Magyarországon, Rumánián és 
Törökországon át a Kaukázus, Sziria, Turkesztán sőt Indiáig is eljutnak. 
Igy 1. az Ellampus Horváthi Mocs. Spanyol- és Del Orosr.országon át 
Jeruzsálemig s egy fajváltozata 1\fongoliáig terjed. 2. Chrysi.<; millenaris 
i\Iocs. Szmirnában is előfordul. 3. A Chrysis inaequalis DHLB. var. placicla 
Mocs. Budapesttől Görög- és Törökországon át a Kaukázusban és Turkesz
tánban is található. 4. A Chrysis annulcita AB. Algiron, Szírián, Arábián, 
Turkesztánon és Perzsián át egész Indiáig elterj edt. 5. A Cln·ysis ma.rgi
nata 1\focs.-t Turkesztánból irtam le. 6. fi. Chrysis riifi tarsis BRuLLÉ 
(angulata DHLn.) Dél-Magyarországtól Ki s-Azsián és Perzsián át Sziriág 
otthonos. 7. A Spinolia Dalla.-Torreana l\it:ocs. Budapesttől Rumánián át 
Görögországig terjed. 

Kisebb elterj edési köre van a következő j ellemző fajoknak. 
A Cleptes sculellaris Mocs. m ég csak Ausztriából, a Cl. orientalis 

DHLB. Törökorszagból, a Cl. Saussurei Mocs. Szarepta vidékéről, az Etlam
]YUS pyrosomus FöRST. Török- és Dél-Oroszországból, a H olopyga plagiatlf, 
Mocs. Törökországból, a Ch?'ysis coeruleiventris AB. Franczia- és Spanyol
-országból, ~ Chr. flliformis. Mocs. Görögországból s végre a Chr. fallax 
Mocs. Kis-Azsiából és Tauriából is ismerntesek. 

20. 

Á BALATON LÁPJAI. 

LÁSZLÓ GÁBOR c1r.-t61. 

Hazánk földrajzi és geomorfologiai helyzet..i a lápterületek nagyarányú 
kifejlődésének kedvezett. Noha ez a két alapfeltétel végtelen hosszu időkre 
változatlannak tekinthető, mégis a midőn Magyaronzág lápjairól szólok, 
joggal használom a mult időt, mert közel látom az időt, a mikor csak 
hagyományból és írásokból fogjuk a magyarországi lápokat ismerni és ezut
tal ~s mintegy lélekharangját vélem huzni a regényes mult e gyérülő 
tanumak. , 

Hogy mi a láp, azt felesleges lenne e helyen bővebben fejtegetnem. 
A ~agyar ;riyelvérz.?k min.!egy kié~·zi e · szóból a vele kifejezett fugalmat, a 
lapalyos, v1zben bovelkedo, mgovanyos természetü területet, a melyet az 
különböztet meg a vele rokon rnocsár-tól, hogy állandóan vizzel túltelített 
talaj, mely lábunk alatt do.bog, meginog vagy sülyed, mig a mocsár ren
des körülmények közt és a melegebb évszakokban teljesen kiszáradhat, 
többé-kevésbé szilárd talajt hagyva helyén. Épen ezért a mocsár nem állandó 
t~rmészetü geofizikai jelenség, a láp ellenben mindig hosszu multra tekint 
V1Ssza, mert megvannak életének természetes fejlődési fokai : keletkezik, 
növekszik és elhal. 
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A láp mindhárom életmozzanata legszorosabb összefüggésben van 
b lyének vizállapotával, tehát közvetve éghaj latával. Nagyjában ugyan 
tapasztalható tény, hogy a földrajzi szélességekke l bizonyos fokig egyenes 
arányban növekedik a lápok száma és mérete, de viszont a geomarfologiai 
állapotok és az ezektől függő vizviszonyok még sokkalta m élyebbre ható 
befolyás al vannak a lápok képződésére. Már hazánk határain belül is vilá
go p 'ldáit találjuk ezen körülményeknek. Kárpátjaink láncolatán végig· 
tekintve, hol a ·\izek esése aránylag nagy és a völgyek is szükek, csak 
szórványo és túlnyomóan csekély Jüterj edésü lápokat találunk; ezzel szem
b n alföldjeink lomha folyásu, vagy épenséggel á lló vizei m entén mérföl
d lápokat találunk . Senkit meg ne téveszszen ezen okoskodásnál az a 
közismert tény, hogy hegyvidéki lápjaink nagyobbára mohal~p.ok, tehá~ 
tényege en eltérők az alföldi siklápoktól; alig egy-két esetet kiveve, hegyi 
lápjaink k letkezési állapota ugyanis a sík sági lápokénak szakasztott mása 
é csak a fejlődés további fokán jelentkeznek olyan eltérések, a melyeknek 
alapján kétfél e lápot l ehet megkülönböztetni, ú. m. a siklápo_t ~s a hegy
lápot . \ alamennyinek lényeges feltétele a c~e.ncl~s és állan~o vi~, „a i:ie~7 
feltétel a különféle földrajzi és geomorfologiai vISzonyok kozt kulonbozo-
képen köv tk zhetik be. . . . 

Balatonunk mint a táaabb értelemben vett alföld legnagyobb allovize, 
a lápképződésnek olyan góc~pontja, a me~y ~emcsak .reánk nézve. a .~egfon
tosabb, mert a leggazdagabb, hanem a siklapok ~eptip~1sosabb peld~it ~u~ 
tatva, utóbbiaknak párját ritkító lelőhelye. E~y pillanta~ a ba.la:to_nkornyeki 
lápok térképére, már eleve fölös legessé t eszi annak bizonyita~at, __ ~og:y e 
helyi névvel 11berek» -nek nevezett l~pok. c~ak i s a Balat_on~ak kosz.o~ik el:: 
tüket. Akár az északi parton fekvo sz1ghget-tapolcz~1 lapo t, akai ~ deli 
parton elterülő fonyódi és lellei berkeket vessz~k . sze~ugyre - a so~ kisebb
ről mo t meg mm emlékezve - azonnal ~eltum~c r8'Jtuk, hog:y sz~les olda
laikkal a Balatonra nyílnak, kisebb oldalaik p~d1g a h~gy~k , illeto~eg ~om
bok közé messzire benyulnak. Még ha n em is valódi lapok bo:·itan~k e 
területeket akkor is csak a Balaton öbleinek kellene ezek~~ tel~mtenunk. 
De a tó D y-i végén hosszan elnyuló három párh:uz.~m_?S volgy, is: lat~~ó--
1 · l ·T b„ " helyzetük daczára egykori oblozetek kepet aclJak, 
ag egeszen rn on ozo ... . .. , ' . . 1 k.. kimutatható. 

mert eomorfologiai összefuggesuk a to me~1~ve onn:yen . . 
}Iinde! leacsekélyebb. kétséget is eloszlat eziranyban m~g .ai;na leg_~Jabl~ 
· . t·· k 0 hogy úgy a Balaton, mint környékének barantuanyu v~ gy~1 
lSmeie un ' ·11 t"l h kadások eredmenye1 kivétel nélkül tektonikus törések, 1 e o eg egysza . . 1 · 
Ilyen aránylag gyors és erőszakos térszinvált~~~sok terme.s~~tesen aát:\~:~
nek geofizikai törvények szerint haladó munkaJat nag:f. me~t~kbe1:1 g 1 J. ~ 

· 'k "t f 1 is füageszth etik A Balaton kornyekene ' geo ogrn1 
megzavarJa · , so e 0 • • l t · 1 gazdagitotta isme-
kut~tása a régebbi idő~ vizfolyása;;~k. ~na~f: ~~fe!~:gi vízfolyások tanul
retemket, de nem csekelyeb~ ,mun ab ligt Yk.. Jéki lápok vizszabályozása 

· · kivált a m10ta a a a on orny . k . 
many~zasa . sem, Ut 'bb" kálatoknál elkerülhetetlen a vizviszo~yo en 
munkaba vetetett. o i mun . · ·t mint mar em
kivül eme lápok geomorfologiájá~ak .ismerete is, me1 -

l .t lt "k a másiknak fugavenye. A . k" 
1 ve vo - egy1 , . r t° t 1 · lápöblöt szemüayre. z esza i 

Vegyük csak példaul ~ sbzi.? ~g~ -laepvofoc1~1~a.is már leaalább ois a geologiai 
. . T 1 , , 1 f kado ovizu i o bb vegen, apo czana. a. . . él sé éből és elárasztja az ugyana an 

liarmadkor óta ontJa vizet reJ_te~t {: Y kg lábát Mert úgy a hévforrásnak, 
az időben feltornyosult vulkam egye · 12 

Vánclo1"gyiilés munkálatai . 

„ AiS' ............ ______________________ ~~~~~~~~~--~· ..... ---~~-
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mint a vulkáni hegyeknek közös szülőanyja a.ma. tektoniku~ törésv~nal 
lehetett, a melyet itt geologiai jelekből itélve telJ~~ _Joggal feltetel~~hetunk. 
Egyik bizonysága e törésnek a lápteknő morfol.ogiaJa, a„ mely a„ tozegtel~p 
vizsgálata kapcsán derült ki. Itt ugyanis .maJd.nem kozv.etlenul a forras 
felbukkanásánál a fiatal barmadkoru térszm hirtelen mely (2-3 m.-es) 
szurdukszerü völgyet alkot, a melynek további iránya a. Sze;it?yör~yhegy 
Ny-i lábához simul és Raposkánál 7 m.-e~ legnagy_obb ~el:yseg~t elerve, a 
Balaton felé lassu fokozatossággal emelkedik. ~s~ermt, S~iglige~. es„ Bal.aton
ederics közt a hol körülbelül töltésut vezet vegig, valosagos kuszob valasz
totta volna 'el a lábfenék legmélyebb részeit a tótól, ha utóbbix:iak kö~ép
vizállása 2 m-el meg nem haladta volna ezt a küszöböt .. De mmd~bbol. a 
lápon végigtekintve, semmit sem látunk és c~ak a fura_s~k szolgaltatt.ák 
azon adatokat a melyekből a Balatonnak nem lS olyan reg1 magasabb v1z-

' k ~ állására kell következtetnünk. Mert az egész öblöt ma. egy hatalmas 13 m~ 
( = 2259 kat. hold) terjedelmű tőzegtelep boritja, illetőleg mintegy 40 mil
lió m 3

, legalább 80% vizet tartalmazó tőzegtömeg tölti ki. 
Egészen hasonló viszonyokat deritettek fel a lápkutatások a Balaton 

DNy-i végén harántul lefutó párhuzamos völgyek, a mennyi~en _ezekne~ 
lápfeneke több helyen ugyancsak 3-4 m.·el mélyebben feksz1k Jelenlegi 
torkolataiknál, tehát nem tekinthetők egyszerű eroziós völgyeknek, hanem 
tektonikai töréseknek. 

A Balaton déli partjának lápjai látszólag egyszerűbb geofizikai ténye
zők nyomán keletkeztek. Ezeket ugyanis a tó v1ztükrétől ma egy majdnem 
szakadatlan hosszu gát választja el, a mely az uralkodó szél, illetőleg h~l
lámcsapás irányára merőlegesen felhalmozódott homok és apró ,kavics 
dombsara. Ei1eknek szerkezete és alakja tökéletes hasonmása az Eszaki
tenger partjai mentén «düne'> néven ismert gátakénak, a mögöttük elterülő 
lápok pedig az említett tengerparton Haff-nak nevezett öblölmek és holt
vizeknek. 

A többsoros parti gátak által a nyílt viztükörtől és hullámverésétől 
elválasztott csendesv1zü öblök természetesen a lápképződésnek igen ked
vezők voltak és csakhamar szintén megtellettek tőzeggel. De hogy tektonikai 
változások is közrejátszottak az öblök kialakításában, annak tanubizony
sága pl. a fonyódi Nagy-Berek, a melynek 92 km2 (= 15,987 kat. hold) 
teijedelmü öblének legdélibb, Marczali és Baronka közti nyulványában leg
mélyebb a lápfenék, tehát nem fokozatos lejtésű a Balaton felé, a mint az 

. egyszerű öblöknél várható volna. 
Ha most visszaképzeljük magunkat abba a korba, a mikor a mai 

balatoni berkek mind nyiltvizü öblök voltak, akkor a mainál legalább egy
harmadával nagyobb Balaton áll előttünk, a mely sokkalta változatosabb 
és hosszabb körvonallal simult partjaihoz. 

Minél hosszabb pedig egy állóviznek partvonala, annál több alkalmat 
nyujt a parti növényzetnek előrenyomulására. Alföldi eghajlatunknak leg
főbb vízparti növénye a nád, a mely, mint ismeretes, mai Balatonunk 
partjait is még böveri szegélyezi. Minthogy a nád tudvalevően csak a 21/2 
m.-nél sekélyebb vizben tud fejlődésképesen megélni, csak ilyen mélységű 
partokon fejthette ki legnagyobb· tenyészetét, mialatt az öblök mélyebb 
részei még sokáig nyilt, vagy legfeljebb uszó növényz!'lttel fedett területek 
voltak. Az évszakok forgandóságától meg-megakasztott növénytenyészet ma
radványai fokozatosan mindjobban kitöltötték a mélyebb részeket is és vég-
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'lk"linek lát zó idők folyamán ezen elhalt növényi testek azkt a.~ anyt ~tgr 
ne u „ nek nevezünk Ezen anyagna ossze e e e 
eredményezték, a 1tel~e\ toze~- n bonyolult ~egyi folyamatoknak eredmé-
és zerkezete a me e •„ ogy i~e . ettől e melyből felhalmozódott. 
nye, nagy m~rtl~k~ ~ ~uffvé~efo;:l~~ sikiápok és ezek közt is a le~ell~~-

Balatom a:pJa~~ . „ "k ·s túln omóan nádtőzeg, a mi szan-
zőbb nádréte~ pel~ru. i . ezerl~ toz~hgut „ i A boyglári berek tőzege pl. annyira 

tt t „ · is meg JOl fe ismer e o. •t • k „ e · 
to ozeg ~ . . 1 h metszett tőzeg szelvényét bon o ~o ur „s 
tele "an nadszarre z kke_' or a t" népies nevet kapta. 1\'[ar ebbol 
nádtorz áról az igen talal? t ep~s t"o::~; a n ép is megfigyelése tárgyává 
i lát zik, hogy. a b~l~t~m apo .0 z z e es uradalmQ.k ugyanis, a 
tette mialatt k1aknazasaval foglalko.zott.- Abai gtoyni· la'pok már több évtized 

' 'dn k' · ól aosan resze1 a a ' melyeknek maJ em izar ao . t. k. ncset bár igen kezdetleges 
óta értéke iteni t?:eke~~ek. eze~ te~_m.esze :lül.i ' . 
módon é c ak .aJat szuksegleteik k~r~ \ hogy a nagyarányu vizszab~-

Pedig a mikor azt kel~ ta~asz ~ _un , ' esen megsemmisiteni kezdik 
lyozá ok és lecsapolások ma~-mar . ve~~ryen;olna annak előnyeivel is fog
lápjaink tőzeggazdagságát, meg kt.a{fn. is e~ezőgazdaságnak csak akadálya és 
lalkoznunk. Mert igaz, hogy a u e!l'J.? . ·t 'k me'rleaelése talán hazánkban 

· · · benne reJ o er e o ve zte ége a lap, megis _a i ari kiaknázását. , 
i meghonosithatná ~ t~zegtelbep~t t~ elemei ugyanis egyrészt a s~én, ma~

A tőzegnek legertekeseb a o o. 'kl . . . k tőzegében 51 ·3 es 58·5 Yo 
A . .t t lom hazai si apJaill 0 3"'00 részt a nitrogen. szen ar a b ki . leti fütőképességük 300 - ? 

közt ingadozik és ezzel kapcsolat a~ l ' .s~r kban nyugvó tőzegtelepek mmt
kaloria. zámba véve, hogy bal~ton~ ap~~n 20%-a tekinthető tőzeganJ'.'a?
egy 400 millió m3 nY:ersanyag~na cs . mindig akkora szénmennyi~eg 
nak - lévén a többi 80% v1z - dr;:eg lna Magyarország egész szen
rejlik bennük, a mely maga el~gen o ':o A 2·3o;o-ig emelkedő nitrogen
behozatalát 16 esztend?,n kere~ztul fe~lezn~~ntos szerephez juthatna; hogy 
tartalom pedi~ ~ mezo~azdasagban ·~rá ák tökéletesen pótolhatok len
vele a külfölch piaczokrol behozott mu gy 

k „ kl · · mérnök tanul-néne . „ „ „ „ k V 'cla Oclön o . gepesz .. , 
0„ römmel kell udvozolnun . aJ t k uzott pályamunkaJaban nagy 

. - bb mea1elen oszor . . , k lő mán át-+< a ki egy leguJa an OJ • . „ lá -aink hasznositasana e -
ala ~ss~ gal és körültekintéssel feltarJa toz.eg pJfő vonásokban a követke-
ny~t és gbátrányait. Számításainak :t:::~~ye\oo kat. hold terjedelm~e.k 
zők. Kisebb lápjaink, a mel~e~" le: előállitására alkalmasak, avagy szi~~
és ~gy m. mélyek, csup~n . gefé~~~tal villanyos erő fejlesztésére. A na~~~en~ 

áz eneratorokban valo eleg~ , anis generator-telepeket .~ , 
g1000g 'l to"bb kat holdas siklapokon ugy k i· mellett a keletkezo gazt 

-ne · . lf 't t ayártanun , m " k · 
felállitanunk s ammomumsu a o o ·"t is felhasználhatjuk. Szerzone sza-

a vele nyerhető elektromos e.r~ berek valamint a zala-somogy: 
:K!sai szerint épen a ~~nyód~~~~~n é~~fesitési' módi;iak előnyös ttr~~~~ 
megyei lápcsoport az i yen , 't tkoznánk csupan, hanem cse e, 
lehetnének. Bárba egyszerhm~r : ea;1 :S nemzetünknek hasznára lennenk. 
nén'k is valamit és ezzel azan n 

t 1912 «Pátria.• ' . . k hasznositása. Budapes ' . * Magyarország tőzeglapJama 
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ORVO~ K, BETEG ÉGEK ÉS GYÓGYITÁS MAGYARORSZÁGON 
AZ ÁRP ÁDOK KORÁBAN. 

BÉKEFI REmG <lr. zirczi apáttól. 

( .11. :Afagyar Orvosok és Természetvizsgálók veszprémi vándorgyülésénelo 
társadalmi szalccsoportját megnyitó előadás.) 

I. Orvosok. 

Hazánkban az Árpádok korában orvosokkal is találkozunk. Hol végez
ték tanulmányaikat, Salernóban-e, vagy másutt, nem tudjuk; de hogy koruk 
őket orvosoknak ismerte, az bizonyos. Kálmán királynak D raco nevü 
olasz orvosa volt, a kiben nagyon bízott. Ez, midőn a királynak fejfájása 
támadt, tapa zt tett a fülére, a mely velejének egy rés7.ét kiszítta. S midőn 
már a király tovább nem tudta türni a tapaszt, levették a füléről. A király 
megmutatta a tapaszt Otmár ispánnak. A mint ez meglátta rajta a kiszítt 
agyvelőt, így szólt a királyhoz: <e Uram! itt az ideje, hogy készülj a haldok
lók szentségének fölvételére .1 Tamás, III. Istvánnak a tisztvise lője, ügyes 
méregkeverő, de nem orvos.i Péter, III. Béla idejében spalatói, majd 
kalocsai érsek, 3 az orvosi tudományokban kiválóan otthon volt. Ha az 
egészséges embernek a szemébe nézett, meg tudta mondani, hogy minő 
betegség és mikor jő rá s milyen orvossággal lehet a bajt meggyógyitani.' 
Midőn II. Endre keresztes hadjárata alkalmával lent járt Dalmácziában, 
Bernát spalatói érsek meghalt. A király arra kérte a spalatói kanonokokat, 
hogy az ő környezetében levő papok közöl válaszszanak érseket és pedig 
Sándor orvost (physicus), a ki tanult és becsületes ember s az egyháznak 
nagy hasznára lehet. 5 A király óhaja azonban nem teljesült. Fülöp olasz 
ember, II. Endre király orvosa. 6 Jakab mester, a Szent Tamásról nevezett 
esztergomi egyház kanonokja, 1230-ban mint orvos (physicus) fordul elő. 7 

Péter zágrábi kanonok orvos (physicus) 1253-ban. 8 IV. Incze pápa Bana-

1 Chron. Pict. Vindob. e. LXVII. (:l\f. Florianus: Font. Dom. II. 205-206.) 
~ Veszprémi (Succinta m edicon;1m Hungarim et T_ransilva~im Biograp~ia. C_entu,ria 

altera. Pars prior. 66. 1.) ezt a Tamast orvosnak tart.ia, de Ntketcis Choniates idevagó 
szövegéből csak a méregkeverő, de nem az orvos Tamást lehet kiolvasni. (Corpus 
Scriptorum Historim Byzantinm. Bonn. 1835. 167-168.) 

3 Katona: Hist. Coloc. Eccl. I. 195-198. 
~ Schwandtner : Script. Reg. Hung. III. 560. . 
5 Thom. Archicl.: Hist. Salon. c. XXVI. (Schwandtner: Scnpt. Reg. Hung. III. 574.) 
s Wennc1· M.: Az Árpádok családi története. 433. 
7 Veszprémi Okl. I. 85. 
8 .:/.'kaléi.é : Mon. Eccl. Zagr. I. 98. 
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venlura orvosnak, a ki káplán és biboros diákon volt, 1254-ben a vasvan 
prépostságot ítéli oda Péter zágrábi kanonokkal szemben. 1 Bonaventura 
még 127 4-ben is Yiseli a prépostságot. 2 IV. Béla király orvosa 125G-ban 
Bernát mester budai kanonok; 3 1257-ben meg Tibor mester, a ki mint 
királyi követ, Fülöp zágráb püspökkel együtt, a római széknél és Konrá<l 
királynál is megfordult. 4 12G7 előtt V. I&tván orvosa Jáiws. 5 Aginetus 
ferenczes a XIII. század második felében sérvet gyógyít. 6 Candida nővér 
orvosa (medicus) Rudolf domokos-rendi volt,; a ki «kétségben esett vala 
az ő meggyógyulásáról ». 8 

Gellért mester, az orvosi tudományok doktora IV. Béla, V. István és 
IV. László orvosa volt. 9 Maga IV. László király mondja róla, hogy az ő 
testöket, min-!; hű orvosuk, a kívánt egészségben hosszu időn át fentar
tott~. ~s miI\,den testi gyöngeségtől menten egész halálukig teljes épségben 
~~~onzte. Ot - I_Y. Lászlót ~ meg kipróbált gondosságának hű mun
ka~a~al s Isten seg1tségével olyan súlyos betegségből rántotta ki, hogy már 
meltan agg.ódt.ak az életéért, s ukirályi testének» egészségét helyreállitotta. 

. Ennyi kiváló hűség és érdemes szolgálat fejében - (la melyeknek 
res3letes felsorolása különben igen hosszu dolog lenne» - IV. László király 
1214-ben Gellértnek és örököseinek adományozza a zágrábi várhoz tartozó 
'l'orna.va föl~et és Kan1licha falut. 10 Tornava földet kiveszi a zágrábi főispán 
hatósaga alol ; a nyest-adótól, a régi és új adóktól és a bánnak évenként 
esed~kes ~ét denár ti~~tés~től fölmenti. 11 S még ugyanebben az évben meg
hagyJa Denes szlavoma1 bannak, hogy Gellért mestert e birtokokba beiktassa 
~ errő: és a. birtok milyenségéről, mennyiségéről és határairól részletes 
.)ele.ntest t~rJ~szs~en be. A bán még ez évben jelentette. hogy Bertalan 
i~pan'. az. o t1szt.Je, a bevezetést és beiktatást elvégezte. 12 Gellért mester 
?1rto~Jo~at azonban nemsokára megzavarták. IV. László 127G ban két ízben 
is. szu~segesnek találta utasitani a szlavoni11i bánt, hogy Gellértet Tornava 
birtokaba helyezze vissza. 13 

J IV. !'ás~ló királyt ~.27~ ny.~rán. ké~szer kilelte a hideg; ezután meg a 
N~ulak-~z1.geten olyan ~ros !az tort b raJta, hogy már-már aggódtak miatta. 
Mivel ha~10rvosa, Gellert mester nem volt jelen, négy másik orvost hiva1-
tak hozza hamarosan. Ezek valának: TiMdar ferenczes szerzetes; Garcia
nus mester ~1~ys mesternek az orvosa; Jáno8 mester Joakim mesternek 
a~ .orvosa; ve?,ul Bertal~rn mester. Ez a négy orvos lemondott a beteg 
kiralyr?J. E kozben megérkezett Gellért mester, a háziorvos is. A király 
~.kkor ep.en legrosszabbul volt. 0el~~rt - saját mondása szerint _ mr.g-
1.1edt. Latta, hogy Bold. Margit fatyola a király fején van. Anna urnő 

1 Fe;jér: Co.;I. Dipl. IV/II. 256. 
2 liVenzel : A. U. 0. IX. 98. 
3 Wenzel: a. U. 0. VII. 444. 
4 Haz. Okrn. VII. 6<1-. 
5 W1uizel: Á. U. 0 . YIII. 173. 
6 Lásd a Betegségek-nel. 
6 Veszp1·emi: Okl. J. 261-262. 
8 yelrnrnléktár YIII. 48. 
9 

• •• "artis ,medicine profcssoris;fldelis flsici nostri.>> (W enzel· 
10 liVenzcl: A. U. 0. XII. 113-119. · 
11 U. o. XII. 197. 
i. Wenzel: Á. U. 0. XII. 115 118-119. 
13 

Thaféié: l\fon. Eccl. Zagr. Í. 180-182. 

Á. U. 0. XII. 115. l 
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é a király dajkája meg is mondták n eki, hogy a fátyolt ők tették a király 
fejére. Gell ' rt mo t neki lát orvosi feladatának. Joakim, a király tárnok
me tere megmutatja neki a király vizeletét. Ennek láttára Gellért mester 
így szól: A m ennyiben a vizeletből leh et következtetni, a király urnál be 
k 11 állania a u cri is» -nek. csakugyan hamarosan kezdett izzadni. A mint 
Gellért me ter mondja, a király, a bárók és mindaz, a ki csak jelen .-olt, 
hitte é · hí zi ma i . hogy a királyon a fátyol oda tevése és Bolcl. Margit 
érdem egn tt. 

· A királ: azonban c ak egy hétig maradt egészségben; rendetlen élet-
módja kö>e1kcztében ismét megbetegedett, de nem oly súlyosan és aggasz
tólaO', mint előbb . 1 

Gellért orrn nak a leánya az a Kata, a ki rokonai egyetértésé>el 
1293-ban átengedi Guere t faluban levő birtokrészét Zepte nevü leányá
nak é vej 'nek, Oluphi Mikló fia Miklósnak. 2 Ez oklevélből az is kiderül, 
hogy Kata nagyanyja Ech, anyja meg s így Gellért orvos felesége Enche
berch yoJt. G llért orrn fia János 12() -ban szőlőbirtokos Kelenföldön, 
a fehérvári ut mellett.~ 

Eme 01·vo uk nagy része pap volt. S ez annál felötlőbb, mert az 
egyház a római jog é. orvostudomány művelését kiközös1tés terhe alat~ 
megtiltotta. Kiti.inik ez abból, hogy IV. Orbán pápa 12~3: ban az ~sztergom1 
érseknek jogot ad, hogy az alsó és főpapság a.ma tagJait, . a kik a ren
deletek ellenér római jogot vagy orvostudományt (~hys1ca) !1all~attak, 
a11 egyházi kiközösítés alól feloldozhassa. 4 A b:1d~i zsmat meg .~ 219-ben 
meghagyja, hogy a papok a sebészetnek ama reszet ne gyakornl,Jak, mely 
égetéssel vagy metszéssel jár. 5 

IC. Betegség·ek. 

E kor orvusainnk is a szenvedő emberiségnek számtalan bajával kel
lett foglalkozniok. Forrásaink már Szent IstYán korából többféle /J~teg~éy 
emlékét meO'őrizték. Szent Gellért a bélpoklos (leprosus) beteget agyaba 
teszi. 6 Előfgrdul azután még a vakság,;. há~yog?.s s~.em, ~ csfp pás . ~.z~m;: 
fél szem, 10 a sántaság, 11 kéz és láb benasaga, 1- koszveny, szelutes, 

1 Veszpr. 'Okl. I. 299 - 300. 
2 Wenzel: Á. U. 0. XII. 54:l. 
s Haz. Okm. I. 95. 
' Theine1·: l\fon. Hist. Hung. I. 248. . ~ 
5 Const. syn. Bud. a 1279. e. 10. (Hitbe: Ant. Constit. syn. Gnez. 19.) . 
s Batth any: s. Ger. script. et act. 334. - B álpokl?sokról ,van ~ég. szó,'. Le~. 

l\Iin. e . . VII. (.~l Flor.: Font. Dom. I. 10.). L egenda S. Lad1sl. e. XI. (Endl'tchei . ReL 

Rung. ~LB!~~1·y!;i~): S. Ger. Script. 353. - Hcirtvic: Yita S. Steph. (Jl. Flor: Font. 
Dom. I. 47.) L egenda l\Iinor e. VII. (U~ o. I. 10. ) 

s Batthyuny: S. Ger. Scnpt. 3?6. 
9 Batt!tyany: S. Ger. Scr1pt. 3v6. 

10 u 3"ö 
11 B~t~iiiJc~n;/: s. Ger. Script. 353. L egenda Minor. (JI. Flo1'.._: Font. Dom. I. 10.) 
12 Hai·tv'ic: 'vita S. Steph. e. XII. (M. Flm'.: Font. Dom. I. 6u.) 

~: ~~()'~· l\~il~5~. YII. (JI. Flor. : Font. Dom. I. 10.) - Leg. S. L adisl. e. XI. 

(E11tfl. : R. H. l\Ion. Arp. 2H.) 

... 
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süketség, 1 némaság, 2 hideglelés, 3 kigyómarás, 4 ördöngösség, 5 csúz (gutta) 6 

és a varos daganat a fejen. 7 

A XIIf. század második feléből meg az emberi betegségeknek egész 
sorozatát ismerjük meg, szomoru részleteikkel együtt. 

Kátay András ur felesége, Algent süket. 8 Péter, a Domokosok magyar
országi provincialisa, f ogf1~f ásban szenvedett. a V. István leányának, Erzsé
bet ~apáczának annyira fájt a torka, hogy sem enni, sem énekelni nem 
tudott. 10 Katalin cantrixot is erős torokfájása akadályozta:. az éneklésben. 11 

Neste leány szemfdjásban megvakul. 12 A németországi Orzse c1penitentiá.
tartó1> arcza úgy feldagadt, hogy a szeme ki sem látszott s így a látását 
is elvesztette. 13 Somogyi Gergely leányának, Ágnes apáczának úgy meg
dagadt az arcza, h_ogy jobb szemével mitsem látott. 14 Ascalzi Ibos felesége, 
G~ungudi. fejfájásból teljes vakságba esett. 15 Katalin apácza erős fejfájása 
miatt nem mehetett le Margit temetésére. 16 Somogyi Márk leányának, Katalin 
nővérnek meg úgy fájt a feje, hogy a szemei majd kiestek.17 Mihályfi 
Jakab rnagy nemességü emben> feje és a jobb szeme három hónapon át 
úgy fájt, hogy a szemevilágát is elvesztette. Ha a bal szemét c1 berekeszti)) 
s az ujját a jobb szeme elé tartja vala, mitsem lát belőle. 18 Gayai Benedek 
három hónapra megvakult.. 19 Everard és feleségének, Erzsébetnek hason
n~vü leány~ egészei; vak. 20

• Keszii J ohanta fiának, Bedének leánya, Petro
mlla, hat eves koraban mmd a két szemére vak.21 Születésekor nem volt 
világtal~, csa~ ~é~ő~b, szemf~j_ásban vesztette el a szem.e világát. 

. Karo1y_ kualy1 buo unokaJa, Német Herlip leánya, Agnes, úgy érezte, 
mmtha a szivében lándzsákkal szurkálnának. 22 Cziczelle apácza szívébe olyan 
er?s ~ájdal~m szállt: h?gy a h~lá},tól nem messze volt. 23 Ajkay Péter ur 
lean~aÍ:, Alm_?h.~ apac~at az ebedlo.ben vacso1·a alatt nagy szívbaj vette elő. 
A noverek kozul senk1 se vetett ra ügyet. Alincha ennek láttára így gon
dolk?zott : Ha. nem volnék ap_ácz~, hanem a szüleimnél élnék, mily sokan 
volnanak, a lnk gondomat VISehk. Az apáczák vacsora után, szokás sze-

~ Leg. S. Ladisl. e. XI. (Encll.: R. H. l\fon. Arp. 244.) 
u. o. 244. 

3 tatthyany: S. Ger. Script. 356. - Legenda Maior e. V. (M. Floi·.: Font. 
Dom. I. -7.) - Hai·tv1c: ~1 ita S. Steph. e. X. (M. Floi'.: Font. Dom. r. 60.) 

i Batthyany : S. Ger. Script. 356. 
5 Batthyany: S. Ger. Script. 357. 
6 u. o. 357. 
7 U. o. 357. 
8 Veszpr. Okl. I. 309. 
9 u. o. 282. 

10 u. o. 186. 
11 u. o. 255. Torokfájásról van még szó. U. o. 267. 
10 Nyelvemléktár VIII. 54. 
13 u. o. 54 -55. 
a Veszpr. Okl. I. 245. 
15 Náp. leg. ( l\nauz: Magyar Sion 1868. 429.) 
16 Veszpr. okl. I. 169. 
17 U. o. 2G9. 
18 Nyelvemléktár VIII„ 69. 
19 Veszpr. okl. I. 284 és 3'19. 
20 u. o. 297. 
" U. o. 355 és 357. 
~~ u. o. 316. 
23 u. o. 245. 

1 „ 

187 

rint, körm ndileg a templomba vonultak; Alinch a az ebédlőben maradt. 
A mint a t mplomból kijöttek, Margit Alinchához megy és így szól 
neki: ÖYér , mi bajod van? hogy vagy ? Hát csak itt vagyok. felel Alincha. 
?lfü, - zól Margit - te fáj dalmad miatt n em akarsz beállani a sorba? Erre 
Alincba három nap n em m ert a szemébe n ézni l\Iargitnak, mert az meg
mondta neki, hogy Alincha valójában mit is gondolt. 1 

Y. Is ván király leánya, Erz éhet apácza egy bénci nőről beszél, a 
ki a földön ( cagnelli ) vonszolta magát. 2 hlakonyai Vilmos herczeg leánya, 
Erz éb t apácia i látott olyan béna asszonyt , a ki csak mankóval tudott 
járni.5 A Zaáh nemzet~ égből való Máté leányának mind a keze, mind a lába 
ö zez uaorodott.' Egy nyolcz éves leánynak a karja és a lábszára zsu
gorodott. 5 Váradi András leánya, Katalin apácza, olyan asszonyt látott, a 
ki e. ak a k ze eait égével tudott menni. 6 A Káta nemzetségből szár
mazott András ur 

0

fele ége, Algent, mind a kezére, mind a lábára béna_ 
volt, fogni. se járni n em tudott. 7 Salony Germán ispán leánya, Erzsé
bet látott é hallott sánta emberekről. 8 A Dunasz1getről való Ladomér fele
sége, F mia maga vallja, hogy a fiának a lába béna, az egész _teste össze
zsugorodott, a háta kinőtt s sem bottal, sem mankóval (scabelhs) nem t?d 
járni. !! Damján :fia Guirich Endrédről olyan sánta, ~O?Y ;ie°:1 .a ta~_pan, 
han m az al(elén járt.10 Megyeri János felesége, Mana laba1 ugy os~~e 
voltak zsugorodv~„ hogy ~ térdei a mellénél, "t~ltak,_ a~ alfele. ~eg a ~ol
clön; ha m enm akart, ugy vonszolta magat. Fatsz1 _Leopa1? fel~sege, 
Veni , okszor az ölében viszi a :fiát. Leót, a kinek a JObb terel~ oss~e
z ugorodott. 12 Gayai Benedek sánta leányt ismer. 13 Osanna, _esztergomi b~gma 
meg egy sarlói emberről tudja, hogy sánta. Somogyi Gergely leanya, 
Ágnes apacza egy béna kezű. ifj ut ismert; 14 

, a 
Barlóczi Bethe fia Istvannak az egesz teste ugy m~gdag~dt, ~ogy. 1:1~~ 

sem tudott mozdulni. 15 Pinka «leánynak ő bal keze ;nm~~ o sz~let.es~tol 
fogva hátra fordulva vala, megzsugorodván m~nd , ~?nal]lg. az o ~allara. 
És oly igen megaszott vala az ő keze, hogy valak1k· latJak vala, semmit egy~
bet nem látnak vala, hanem csak az bőrben az aszó tetemeket mutatJak 
vala ragaszkodváni>. 16 Albert fraterne~ a lábai t~rdében zsugo.ro.dtak meg.

17 

Budai Felhévvizi Márton leánya, :Margit olyan bena. hogy a laban nem tu~ 
járni; s ezek olyan elhaltak voltak, mint a farlarab. 18 Amianus ispán fi.a 

1 

1 u. o. 274, 283. 
~ u. o. 187. 
3 u. o. 193. 
• u. o. 225, 285. 
5 u. o. 248. 
6 u. o. 255. 
5 u. o. 310. 
8 u. o. 2fi3. 
9 u. o. 305. 

10 u. o. 317. 
11 u. o. 336. 
H U. O. 342, 352. 
l S u. o. 360. 
H U. o. 373, 245. 
1s U. o. 345 és 346. 
16 Nyelvemléktár VIII. 51 - 52 .. 
18 N áp. Leg. (Knauz: Magy. S~on; 
19 Náp. Leg. (Knauz: Magy. S10n. 

11 U. o. VIII. 51. 
1868. 4"92.) 
1868. 493.) 
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és Gyerai Konrád fia, Gatrus 1 béna. Benedeknek Dán faluból a térdei 
már szinte a hasához, a lábszárai meg az alfeléhez nőttek; s így csak a 
kezé~1 t_ud?tt járni. 2 Margitnak 3 és Péternek, a Domokosok magyarországi 
pro"\iJ.nciahsának, a térde megdagadt. 4 Budai hévvizi Pál fiának, Péter
nek a térdidegei annyira fájtak, hogy bottal kellett járnia. 5 Erzsébet 
apácza, lVIakonyai Vilmos herczeg leánya az ágyban meg sem tudott moz
du~ni s még, szükségére ,is más segitette le. 6 Veszprémi Ottó leánya, Luczia 
apacza oly sulyos betegsegbe esett, hogy sem mozdulni, sem beszéJni nem 
tud. 7 Carisi Márk úgy elesett, hogy a tagjai megmerevedtek és nem tudott 
megmo~~ul?-i . 8 ~ál~ .Dánról úg~ me~ütötte a szél, hogy még bottal sem 
tudott jarm. 9 Hevv1z1 Magyar Petert is megütötte a szél. 10 Rosdói János 
fia Lás~lót, úgy megütötte a szél . (percussam paralisi), hogy beszélni nem 
tu~ott, mka~b. cs~k kuruttyolt, . mm~ a béka s mind össze csak azt az egy 
~zot t~dt,a kiejte~1: .Anya. Tes~e~;k jobb fele egészen béna, a jobb kezét és 
jObb labat mozd1tarn sem tudja. Márton posegai «tót» .. ember elvesztette 
a szavát, a kezei és a lábai megbénultak. 12 Nem tud beszélni Veszprémi 
Ottó leánya, Luczia apácza. 43 Károly, budai királyi biró egyik unokája egé
szen elvesztette a szavát 14 és nem tudott magáról. 15 

. . Margitnak a vállcsory.tJ<: ugrott ki a helyéből. Természetesen nagy 
fajdaln:a keletkezett. A pnonssa meg a többi apáczák nagyon sajnálkoz
tak raJta. s k;restek orvosságot'. hogyan tudják meggyógyitani. A mint 
ezt Margit apacza, V. István kiTály felesége nővérének a leánya látta 
n;iosolyog~a íg:y gon~olkozott: Ez apác~a é~·dekében mily nagy szorgossá~gaÍ 
latnak 01vossag utan. Erre - mondja o maga - nyomban úcry érezte 
hogy az ő vállába is beállott a .fájás. 16 5 

' 

, ~lbert chy~heti bán <:mendon testében ,m~gdagadozott volna és nyil-
v:i-n ?,e~~, ol~ios1wk m?ndat1.1eki>. 17 Benedek vacz1 szabó is e betegségben 
s1i;ylodot~. A~.pud~nus is~án. fia,, János nyavalyatörős. 19 Sarlói Hográd 
lea:~a, Szentgyo.~·g11 ~0An~ra~ feleseg~ betegségében a földre vágja magát, 
vaoy1s nyavalJ'.~toro~. • . I~ata~, Andromcus felesége, Anastasia nyavalyatörős 
s a , magzat tobbsz?r i~o e~ott elment tőle. 21 Vanchus esztergomi polgár 
felesege nehezen s;:;ult. 2 ~ MISa esztergomi begina szemérmes testének Yolt 

1 u. o. 490-491. 
2 u. o. 494. 
3 Veszpr. Okl. I. 233. 
4 u. o. 281. 
5 u. o. 296. 
6 u. o. 193. 
7 u. o. 225. 
8 u. o. 356. 
9 Náp. leg. Magy. Sion. 1868. 483-484. 

10 Veszpr. Okl. 292, 294. 
1 ~ Náp. leg. (Knauz: Magy. Sion. 1868. 433.) 
1 NyelYemléktár. YIII. 62. 
13 Veszpr. Okl. 216 225. 
H U. O. 302, 305. ' 
15 u. o. 315. 
16 u. o. 182-18'1. 
17 Nyehemléktár. VIII. 69. 
18 u. 0. 55. 19 U. o. VIII. 70. 
~0 Veszpr. Okl. 313 és 314. 
21 Nftpolyi leg. (Maayar Sion 18n8. 570-571.) 
2~ Yeszpr. Okl. 289.

0 

• 

189 

baja l'é1folyd. ban zenvcdett. Szemérmetességből azonban senkinek sem 
mert zó}ni. 1 Budai hévvizi Magyar Péternek nagy 8éruc van, a belei 
kiclültek." 'omogyi Márk ur leánya, Katalin apácza és Nyitrai Jakab 
ur 1 ánya, Frosia apácza ismert egy rühes (scabiosa) leányt. 3 Faiszi Leopard 
és eni n vü fele égének a fia, Leo rühes. 4 Margitnak negyven napos 
ha: men 'sei zoktak lenni. 5 &zsébet apáczát a hasmenés és hányás úgy 
elgy ngitette, hogy az ágyban föl se tudott ülni. 6 Miklóst egy álló esz
tencl ig gyötörte a «negyed napi)) húleglelés. 7 Ugyanez a baj kinozza 
A.lb rt z rzet t. Somogyi Márk leányát, Katalin apáczát, 9 Serennay 
Lá zló leányát, Erz ébet apáczát 10 és János domokosrendi paraszt frátert. 11 

.Adorján i pán leánya, Erzsébet apácza meg olyan nővért gondoz, a kinek 
három hónapig tartó harmad- és negyednapos hideglelése volt. n Pál fiu 13 

é Fai zi Bogdán harmadnapos hideglelésben szenved. 14 IV. László királyt 
i L 7 .- nyarán kétszer kitörte a hideg.15 Fera asszonyt is kirázta a hideg. 16 

Fai zi Leopárdnak és feleségének, Venisnek a fia, Leó mocsárlcízban (de 
bognoni malaria) szenvedett. 17 

Pál Zágrábból kétszer is volt hadjáraton a tengermelléken s itt a 
ok fáradalom, ébrenlét és a. kapott sebek következtében megvakult úgy, 

hogy m · g a kenyeret sem látta, a melyet evett. Ezenkivül még az a rög
e. zmé.Je volt, hogy a hasa tele van kővel, a feje meg kigyóval. 18 

Gajai Buda ispán fiát, Istvánt örclöngösnek tartották, mert bele akarta 
magát vetni a tűzbe, vizbe ; az apját kővel akarta ütni, az oltárról a 
«corporalell·kat leszórta a földre, a templomban tánczolt s az asszonyokat 
megverte és fejökről a kendőt lerántotta. 19 Márton Somogyvárról sokáig 
súlyos nyavalyában szenvedett s egész testében éktelenül «megszörnyü
dötti>. l\legbomlott az elméje is és sokan ördöngösnek tartották. Lánc:t;
czal meg kellett kötözni, mert ha <1az ő házbeliknek őrizetétől magát ki 
szabadéthatja vala mindeneknek még testökben is nagy bántalmakat teszen 
vala». 2° Ci;ele11 Jdnos biró felesége «vala ő elméjétől elidegenedett és 
sokaktul álléttatik vala ördöngösnek; kiért tartatik vala meg vasaztatvám. 21 

Acileusnak és feleségének, Ferának a leánya E1 zsébet őrjöngő, a kit vasra 
vertek és megkötöztek. 22 

1 U. o. 36:1, 371 és 374. 
2 U. o. 292, ROO és 30 l. 
a U. o. 227 és 2ö8. 
' u. o. 342. 
5 u. o. 244. 
6 u. o. 273. 
7 yelvemléktár. VIII. 64. 
8 u. o. 51. 
9 Veszpr. Okl, 169, 269. 

10 u. o. 2 t6, 239. 
11 u. o. 280. 
12 u. o. 266-267. 
13 u. o. 299. 
a U. o. 350. 
15 u. o. 299. 
l6 u. o. 332. 
17 u. o. 342. 
18 Nápolyi leg. (Magyar Sion. 1868. 430.) 
19 Veszpr. okl. I. 368 és 370. 
20 Nyelvemléktár VIII. 55. 
21 u. o. VIII. 56. ~? Veszpr. Okl. I. 333. 

..., 
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Ill. Gyóg-yitás. 

A szerzetesek kolostoraiban és a városokban van ispotály. Catlu Ceplet 
nevű cselédembert a fiaival és a szöllejével, 1221 előtt, a pannonhalmi 
apátság kórházának hagyta · olyan kötelezettséggel, hogy ennek szolgálja
nak.1 A pannonhalmi benedekrendiek a betegekről külön gondoskodtak, hogy 
alkalomadtán semmiben hiányt n e szenvedjenek. Uros apát 1226-ban irás
ban kiadja, hogy utódai közül senki se merészeljen elvonni abból, a mit 
a rendtagok aszta.lára és a betegek részére a rendtagok, a hűséges jobbá
gyok és főleg II. Endre király hozzájárulásával megszabott. 2 

A ciszterciek kórbázaikban ügyes betegápolók lettek. Bizonyára ezért 
szemelt ki Jakab pnenestei püspök és pápai követ a kalocsai érsek bácsi 
kórháza élere két ciszterci paraszt frátert. E rendelkezés alapján maga 
IX. Gergely pápa 1234-ben meg is hagyta a posegai tisztes-völgyi apát
nak, hogy a mint szükséges, küldjön két alkalmas egyént az ispotály veze
tésére. 3 

Az ispotályosok, vagyis János-vitézek meg már hivatásuknál fogrn is 
nagy gondot fordítottak a kórházakra, hiszen a rendtagok tevékenysége 
részben ezeken belül folyt le. Nagy-Szeben városának 1292 előtt már jóval 
volt kórháza. Ezt ebben az évben a város a Szent-Lélekrend ket·es::;tesei
ne~ adja oly kikötéssel, hogy ők az isteni tiszteletet végezzék, misézzenek s 
a h1vektől befolyó alamizsnából a szegényeknek, betegeknek jöve>ényeknek 
és sántáknak adj:tnak. 4 ' 

A rnargil-szigeti kórház életéből sok részlet maradt ránk. Tudjuk, hogy 
~old. Margit szolgál a betegeknek, megmossa a fejöket, valamint a szolo·álókét 
is ; 3'.d nekik en~i és inni, megveti az ágyukat , fürdőt csinál nekik, l~nyirja 
a baJu~at, ~ mikor sz~ksége.s; kisepri a betegszobát s más egyéb szolgála
~,okat is, vegez; meglatogatJ_a a beteg nővéreket és szolgálókat, vigasztalja 
oke~, a:laz~to,~an tudakozódik betegségükről, megkérdi tőlük, mi tetszik 
nekik?" 1\tfi~on, a bete~ apáczákra rájok jött a hányás, ha tál vagy csésze 
nem volt keznel, Margit a tenyerét tartotta, hogy belebányjanak. 6 

Erzsébet apácza 18 éven át súlyos beteg volt. Utóbb már folytonos 
hasmenés és hányás gyö~örte; ~ e~ek úg:y elgyengitették, hogy az ágyban 
meg sem t~dott mozdulm. Az apaczak egyik nj.tp már úgy el voltak fáradva, 
ho.gy. s~nki sem. a~art . menni a segitségére. Ekkor Margit arra kérte a 
pr10r!_ssat, i:endel~e ot_ k1 a b~:e? szolgálatára. Kérése teljesült, de segítségül 
melleJ e adtak meg _Almc.ha novert. Most együtt mennek a beteg Erzsébethez. 
Margit a beteget kie?J-eh ágyából és rátette az éjjeli edényre (scamnum 
~uper .c~~~ba~!· , Almc~a e. közben félreállt, mert nem tudta a hányás 
es az urulek .. bu~et, elszr~elm. Margit ekkor így szólt: Nővérem, ha te ezt 
nem tud,od ~urm, tavo~za~ s bag~d rám a d?lgot. S erre ismét megfogta a 
beteget es .v1ssz.atette agyaba. Almcba . csodalkozott, hogy Margit elbírja a 
be~?get, n:1vel I?en hosszu volt. Margit ezután kivitte az éjjeli edényt és 
SaJat kezevel kimosta. S ezt több ízben is megcselekedte. 7 

~ ... •servire domui infirmorum fratrum •. (v'i7enzel I. 172.) 
Wenzel: I. 216 és 228. 

3 Theiner: Mon. Hist. Hung. I. 124. 
~ Zimmei·mann: Urkundenbuch zur Gesch. d. Deutschen in Siebenbürgen. I . 192. 
6 Veszpr. okl. I. 176. 
6 U. o. I. 201. 1 U. o. I. 273. 
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rról i. tudunk egyet-mást, miké11t gyógyilolták ci betegeket. 
, 'zent I ·tván, a mint valakinek a betegségéről értesült, orYosságként egy 

iloraú ke11yuet, al111rít vagy illatos fi'wet küldött neki . 1 Margitszigeten 
a betegeknél fütenek A fát maga 1\fargit hordja.2 A betegek részére 
n1h1í/, bo1·/ é eyyeúel meleqil; kenegeti óket olujjal; ~ s a mennyiben 
kitelik tölL\ tt"remt elő nekik orvosságot is. 4 Kátay Petrisnek (Petrucius) 
beteg korában tollal (penna) tették az ételt a szájába, mert másként nem 
evett emmit. 5 Everard é feleségének, Erzsébetnek basonnevü leánya 
olyan >ak >Olt, hogy az asztalnál még a tányért sem látta maga előtt, 
han m c ak tapogatta. Gyógyították rná.r többféle orvossággal. 'l'öbbek 
között a budai plébános anyja többször port hintett a szemébe. S midőn 
mindez nem ha znált, a beteg mitsem akart tudni többé orvosságról. 6 

Midőn Ye zprémi Ottó leánya, Lucid apácza egyik nap sem beszélni, sem 
mozdulni nem tudott, orvosságként nyálat (saliva) tettek a szájába; s ő 
ettől ro szabbul lett. 7 Az egyik apáczának a torka fájt. Orvosságul ökör
ganéjl kellett rá tenni. Az apáczák undorodtak és elfutottak a betegtől. 
~Iargit fogta az orvosság9t és bekötötte vele a beteg torkát. 8 1\fidőn Som?gyi 
Gergely ur leányának, Agnesnak az arcza úgy megdagadt, hogy a Jobb 
zeme ki sem látszott, 1\fargit hajával d örgölte a daganatot. 9 Pál fiún 

a harmadnapos hideglelés már három ízben kitört. Egy alkalommal meg
látogatta őt Faiszi Leopard . özvegye, , egy darab lcenY_eret adott n Aki kós
tolóra és e közben így imádkozott: Ob Szent 1\Iargit ! ezt a kenyeret ott 
találtam, a hol egy valakivel irgalmasságot műveltél; tégy irgalmasságot 
ezzel a fiuval is . A fiu megízlelte a kenyeret s a .hideglelé~e tö~?é nem t.~rt 
vissza.10 Egy alkalommal Eliana apáczának a Jobb kezen faJt az UJJa. 
Már több napon át nem tudott miatta aludni. ~kk_o1: föl~eresi 1\far~itot é_s 
kéri, hogy ha van nála olyan kő, melynek gyogy1to ereJe van, .adJ~ nek~. 
Erre hlargit megszorította az ujját és így szól~ hozzá : MenJ , p1henm, 
mindjárt kiáll a fájás . S ö lefeküdt az á~y~ba es ?sakug;rar; vege lett, a 
bajnak. 11 Jolent apácza beszéli, hogy m1don ~rzsebet i:i-o~er, -Y· Istvan 
király leánya veszede~es betegség?~ e,sett _s ma,r azt hittek rola, ho~y 
meghal, rátették Margit scapiilare1at .es fftyolat (velum) s megmostak 
Margit hajfürtjeit és a mosadékol megitatlak a beteggel. Ez azonnal elkez-
dett izzadni, jobban lett és meggyógyult. 12 , , . , 

A Pray-codexben levő naptár minden egyes honapnal orvos1tanacsokat 
is tartalmaz. Ezek szeriut : . 

Április hóban jó eret vágni, oldás . cz~ljábó~ italt i;na~ához ven~i, 
húst enni a bőr közötti 13 vért kieresztem, edes itallal elm, a gyom1ot 

' 
1 L eg. Maior. e. V. (M. FI.: Font. Dom. I. 23) és Hai·tvic: Vita S. Stephani e. 

VIII. (U. o. 52. 1.) 
' Veszpr. okl. I. 204. 
s U. o. I. 233. és 271. 286) 
4 I 76 •si aliqua medicina data est» (Veszpr. okl. I. 284 és · u. o .. 1 . - ... 
6 U. o. I. 334. 
6 u. o. I. 297. 
7 U. o. I. 238. 
8 u. o. I. 267. 
9 U. o. I. 245. 1; V kl I 173 

10 Náp. leg. (Magyar Sion. 1868. 421.) _ eszpr. 0 • • • 

n U. o. I. 180. Hasonló eset: U. o. 206, 220. . 
1s •inter citraneum• helyett intercutaneum-nak kell lenm. 
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kitisztitani, szépitő kenőcsöt használni, gyökereket, melyektől rüht és kiütést 
kap az ember, nem enni. Azután használni kell a keronicából és a 
bába-ire fúből (pimpinella). 1 

Junius hóban ig,yál éhomra mindennap egy pohár hideg vizet; 
méhsert ne igyál; forralt és meleg tejet igyál; mustárt használj; igyál 
zsályát és savót, mely a velőbe nedvességet juttat. 2 

· Megvan tehát az árpádkori embereknél is a betegápolás. Vannak 
orvosszereik is, a melyek leginkább házi orvosságok; gyakorolják a kuruzs
lást; majd meg csodától várják a gyógyulást. Látjuk, hogy miként állapítja 
meg az orvos a diagnosist s miként gyóg,yitja a bajt. Igy Budai Magyar 
Péter Felhévvizről sérvet (ruptura) kapott. üt Aginetus nevü ferenczes gyó
gyitotta és vasöu viselését írta elő neki, hogy a beleket föltartsa. Ez 
egyelőre segített is a bajon. De rá egy évre Péter egy alkalommal az 
udvaron elesett s ekkor úgyszólván minden 'bele kiJült. 8 Most IV. Béla 
király orvosához fordult. Ez megvizsgálta és kijelentette, hogy nem ti;td 
rajta segiteni. Ekkor ismét Aginetusért küld. Ez így nyilatkozott: En 
nem akarlak megkisérteni, de tanácsolom, hogy küldj papért s gyónjál és 
áldozzál meg. A beteg a budai Mária Magdolna templom papját, Lőrinczet 
csakugyan elhívatta, a kinek meggyónt és megáldozott. 4 

A ki tehette, hivatott orvost. 
Zágráb város kiváltságlevele 1242-ben a megsebesített fél orvosának 

illetékéröl is intézkedik; világos jeléül annak; hogy testcsonkitás és sebzés 
alkalmával orvost hivattak s hogy egyáltalán Zágráb városában volt orvos. 5 

Máté leánya, Szentpáli Jób felesége betegségében orvost akart hívatni. 
De nem volt pénze. Miért is a földjéből 2 1/ , márka értékűt 1255-ben 
eladott az esztergomi káptalan részére. 6 

Jakab fia Jakab ispán a csatában súlyosan megsebesült.. Ügyes orvosok 
gondozása hosszu időn át 1274-re mégis lábra állította. 7 Miklós fia 
Ge~·ge~y a. kú:r:ok e'..leni csatában olyan sebet kapott, hogy csak orvosok 
gyogyitottak k1 belole; s ez neki nagy költségébe került. 8 Súlyos beteg· 
ségből gyógyult ki IV. László király 9 és Alincha apácza is. 10 

De többször olvassuk, hogy az orvosok a beteaen már nem tudtak 
se~.it.~ni. János pra:idicator szerzetbeli paraszt fratert negyednapos hideg 
gyotorte. Az «orvosoknak sem egy orvosságok csak valami kevéssé sem 
használt volna» .11 

Károly lovag budai királyi bíró buga, Ágnes, a ki a német Herlipnek 
a .leánya, már . négy napon. át nem tudott beszélni s magánkívül volt. 
Negy orvos gyogy1totta s lnmondták róla, hogy ebből a bajból már nem 

longi 

1 Pray-coclex 19. lev. 
2 Pray-coclex 20. lev. 
3 Veszpr. Okl. I. 300-301. 
• U. o. I. 292- 293. 
5 Fefü : Co,cl. Dipl. IV/I. 259. 
6 Wenzel: A. U. 0. VII. 4'15. 
7 

• • • '.cle quibus vulneribus vix p er curam expertorum me: clicor1im per spacium 
tempons est resanatus». (FeféP: Cod. Dipl. VIII. 155). 

8 1,284. (Fejé>': Cocl. Dipl. V/III. 215- 216). 
9 

\ eszpr. Okl. I. 299. 
10 U. o. I. 274. 
11 Nyelvemléktár. VIII, 48. 
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lábal ~- 1 
A Margit~.leg~nda sz~rint meg ~ene.dek váczi szabó bélpoklosságba 

esett ((es nemcsak onnon magatul, de o hazabeliektől és oruosoktul az 
? ~le.titől ava~y életiről kétség vala».2 Mihályfi Jakab, Nyitra vármegye 
IS_P9;ll~.a s

3
zemba1ban ~zenvede~t ~s már «kétségben esék orvosoknak segit

segerul». Albert ban 11ny1lvan bélpoklosnak mondatnék. Sem az ő 
betegsége vala orvosoknak miatta meggyógyulható». 4 Miklós nevü em
bernél «orvosoknak itéleti szerént mondatik vala közel lenni bélpoklosság· 
ezenképpen el hagyaték orvosoktul. 5 ' 

2. 

KÖZEGÉSZSÉGÜGY, KULTURA ÉS ALKOHOLIZMUS. 
- KIVONAT. -

ERős JÁNOS clr.-tól. 

Minden oldalról az hangzik felénk, hogy kulturában elmaradott, felü
letesen, könnyelműen gondolkozó, sok tekintetben degenerált nép vagyunk. 
Itt az idő, hogy régi felfogásainkkal, rossz tulajdonságainkkal szakítva, 
mindannyian nemzeti kulturánk ekéi mellé állva dolgozzunk, szántsunk, 
vessünk szorgalmasan, mert csak így remélhetünk jó aratást. 

Minden kételyen felülálló tény, hogy közegészségügyi állapotaink, 
intézményeink sok tekintetben kifogás alá esnek. Ha népünk között, mint 
a közegészségügy őrei, kötelességszerűen megjelenve velük, pra:iventiv intéz
kedések szükséges voltáról, a lakás, ruházat, levegő, iv~yiz stb. tisztaságá
ról beszélünk, annak legnagyobb része nem ért meg. 0 a tiszti orvosban 
is csak gyógyító, reczepti.ró orvost lát, szerinte az orvosra csak a beteg
nek van szüksége, az egészséges egyén részére feleslegesnek tartja a jó 
tanácsot. Pedig az egészséget, ezt a legbecsesebb földi kincset megoltal
mazni, azt védősánczokkal körülvenni, hogy ahhoz ellenség könnyen ne 
férkőzhessék, vagy ha már közelébe jutott, vele szemben győzelmesen fel
vehessük a harczot (edző életmód), egyike legértékesebb, legkiválóbb képes
ségeinknek. 

Pedig közegészségügyünk alapját ott lent kell megvetni a községben, 
az egyszerű nép között, kiket jóformán magára hagytunk, avagy lelkiisme
retlen vezetők zsákmányául odaengedtünk ! 

Legyen szabad alkalomszerüleg ide iktatnom báró Korányi Sándor 
tanár remek, valóban mesteri művéből, felolvasásából az alábbiakat: 

«Pedig a falusi nép az, a melyet gyógyítanunk kell, ha nem egye
sekkel akarunk csak jót tenni, de országunkat akarjuk gyógyitani. Ez nem
zeti erőnk gyökere, ez nemzeti tulajdonságainknak és szerencsétlenségeink
nek ősforrása; ebből fakad életerőnk, ebből szűrődik fölfelé sok veszede
lem és ·köztük nem a legkisebb a tuberkulosis. » (L. «Tuberkulosis1> folyó 
év 4. sz. 51. oldal.) 

1 Veszpr. kl. I. 302 és 315. 
!1 Nyelvemléktár VIII. 55. 
3 u. o. 69. 
4 u. o. 69. 
5 u. o. 64. 
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Tehát mikép fentebb emlitém, minden tiszti orvos sajnosan tapasz
talhatja, hogy a lakosság nagy része nem érti meg. 

Midőn a községekben hivatalosan megjelenve, az ottani közegészség
ügyi állapotokról tudakozódunk, jegyzőtől, birótól többnyire ama szelle
mesnek látszó választ kapjuk: <1Dühöng az egészségi>. Pedig a sok tisztát
lan, egészségtelen lakást, az iskolákban pedig a sok sápadt vérszegény gyer
mekeket látva, ennek ellenkezőjéről kell sajnosan meggyőződnünk. 

Mennyivel jobban állnám~k dolgaink, ha a jegyzőkben, lelkészekben, 
tanitókban segítőtársakat bírnánk, kik között vannak ugyan most is lelkes 
támogatóink, de még többen volnának, ha erre a képességet, sőt többet, a 
kötelességérzetet már az iskolából magukkal hozhatnák. 

Ez természetesen csak úgy volna lehetséges, ha a közegészségtant, mint 
szigoruan köteles tantárgyat, úgy a theologiai, valamint a képezdékben és 
a jegyzők tanfolyamán tanitanák. 

Nagyon jól tuuom, hogy a két utóbbi helyen ezen tantárgy jelenleg 
is tanitva lesz, azonban én ezt sokkal intenzivebben és szigorubban akar
nám keresztül vinni. 

Aztán a kultura mezejÉn kellene mindazoknak, a kik foglalkozásuk
nál, állásuknál fogva különben is a nép testi, lelki, erkölcsi, anyagi gya
rnpodását vannak hivatva előmozdítani, nagy tevékenységet kifejteni. Ezt 
azonban szerény véleményem szerint csakis nagyarányu egyesülés, össze
tartás, együttes összműködés által lehetne nagyobb eredményre való kilá
tással elérni. 

Az iskolák is sokat tehetnek, tesznek is, de nem mindent, mert a 
legtöbb gyermek, elhagyván az iskolát, rossz szülők gondozása alá kerül, 
hol ritkán lát vagy hall jót, miután az alkoholizmus igen sok család erkölcsi 
életét, értékét tönkre tette. 

Bizonyára mindannyian tudjuk. hogy nálunk az alkoholizmus, főleg 
a népesseg alsó rétegében, irtózatos pusztítást visz véghez ! Mearngyok 
győződve, hogy a m~gyar nemzet.re nézve létkérdés : akarj a és képe~ lesz-e 
az alkoholizmus rombolását utjában minél előbb feltartóztatni! 

. Nálunk ez. sokk~! fontosabb kérdés, mint más nagy nemzeteknél, még
pedig nem csupan azert, mert kevesen vagyunk, a hol tehát minden magyar
nak testben, lélekben, erkölcsben oly erősnek kellene lennie, hogy mások
k3:1 szem?en duplán számítson, de főleg azért, mert úgy a kultura, vala
m~nt az ~par és kereske~elem terén messze visszamaradt szegény nép vagyunk. 
Mar pedig az alkoholizmus ezek egyikét sem fogja nálunk sem előbbre 
vinni, sem fejleszteni. 

Néz~tem, meggyőződésem, hogy ezen bajainkon segíteni kell és lehet 
~ hogy mmdenekelőtt a népkulturánknak fejlesztése képezheti biztos alap
Ját úgy közegészségügyi, valamint anyagi állápotaink javulásának. 

Idevonatkozó javaslataimat következő pontokban foglalom össze: 
1. alakitassék egy országos kulturegyesület, melynek hivatalból legyen 

tagja minden: lelkész, tanító, jegyző, közigazgatási tisztviselő, tiszti orvos stb. 
Ezen egyesület aztán megye, járas - sőt a hol megfelelő talaj mutatko
zik - községenkint volna szervezendő. 

2. Vasárnap délután minden népiskola alakuljon át népkaszinóvá, a 
hol felváltva pap, tanító, orvos jegyző stb. vezetése mellett a nép értelem
fejlesztő, lélekemelő, hasznos, praktikus foglalkozás közt tölthetné el idejét. 
E ~zélból a magas Miniszterium megfelelő olvasmányokat tartalmazó lapo-
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kat adna ki a nép számára, a korcsmákat pedig egész vasárnap, illetve 36 
órán keresztül zárva tarthatná. 

3. Papnövendékek. tanárok, tanitók részére, valamint a jegyzők tan
folyamán legyen a «Közegészségtan» szigoruan kötelező tantárgy s részben 
a gazdaságtan is. . , 

Az igy hivatalból működő tagok száma lehetn~ vagy 100 ezer! Par-
toló, alap1tó stb. tagokkal felemelkedhetnék e szám több 100 ezerre! 

Mily nagy arányu hasznos munka indulhatna így n;ieg kultu~ánkn~k 
sokfelé parlagon heverő mezején ! Szinte öröm elképze~m: hogy mily szep 
eredményt mutathatnának fel e tére~ rövid pár .év alat~ lS !_ • , , 

Természetesnek tartom, hogy mmden megyeben, sot mmden Jarasban 
erős kéznek, nem esen gondolkozó elmének, melegen érző humánus szivnek 
kellene ezen hatalmas intézmény ügyeit vezetni. 

Tagdijakból is bejöhetne évente ~,-2 _száze~e1:. koron~, egyéne~ként 
két koronát számitva. Pár év mulva ebbol mily szep osszeg allna humanus, 
kulturális intézmények létesitéséhez rendelkezésünkre ! 

Az a véleményem, hogy Európa kulturnépei között csak akkor fogunk 
m éltó helyet elfoglalhatni, sőt ezek közt csak úgy maradhatunk meg, ha 
ily irányban fogunk működni ! 

3. 

A TÜDŐGÜMŐKÓR NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL. 

PÉCSI DANI dr. , a budai ambulatorium főoTvosától. 

Előadó kimutatja, hogy hazánkban, a nyugati államokhoz viszonyitva, 
évenként 40,000 emberrel több hal el tüdő~ümőkórbar;i, hol~tt az a 40,000 
ember az orvosi tudomány mai vivmánya1 mellett, ep~n ugy me,g volna 
menthető hazánkban, mint azt a művelt nyugaton t~szik,„ ha az al~am, a 

' a -községek és a társadalom összefogna es eloteremtene ez?Z: 
varmegye, . ··k · befektetes1 
nagyszabásu küzdelemhez egyszersmmdenkorra .. sz~ seges nagy · . 
tőkét, 80.000,000 koronát és az évi üze:n?~z szuks~ges 40.000,0?0 koronat. 
Eayben kimutatja előadó, bármily horribilis nagy, lS az ?zen _ kuzde~e~?e~ 
szŰkséges pénzösszeg, mégis ez lenne 1\fag!arorszag .dlegfen~e~~~boJ;~~~!~ 
művelete mert 40 OOO megmentett ember evente maJ nem . , . , 

k 
'. t a· foi'.di"tott e'vi üzem ezenkívül ott a felszaporodott lelekszam, 

eres mm a r ' , , , · "11" • d kk 1 
m ely' 20 év alatt egy millióval neveli a lakossag szamat es mi iar o a 

a nemzeti vagyont. 
4. 

MIÉRT AJÁNLJUK A LÓHÚS EVÉSÉT. 

SZALKAY GYULA dr.-tól. 
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nak, minderi alkalommal rángatják, ühk - a mint naponta láthatjuk -
kegyetlen és esztelen szerszámozással kínozzák (pl. szoros vagy lötyögő 
szemellenzővel, sebessé dörzsölő hámmal, fejet magasan tartó zablával, 
feszesre csatolt torokszijjal, feszes, a nyelvet bereszelő szájvassal, az áll
kapcsot zuzó lánczczal, a hátsó czomb-szijnak hiányával, miért is a nehéz 
kocsit a nyakszijjal kell megállitani és visszatolni stb.), nemcsak hogy sok 
lónak el kell szenvednie testök úgynevezett szépitése czéljából azt a divat
őrültséget, hogy farkukat fájdalmasan megkurtitják a hátgerincz végcsigo
lyáinak levágásával, miuek következtében az állatok minden időre tehetet
lenek a rovarok kinzásai ellen, de legtöbb lónak egyben a legszomorubb 
életalkony jut osztályrészeül. Minél vénebb, tehetetlenebb és kimélésre szo
rultabb lesz a ló, annál nehezebben kell dolgoznia, annál kevesebb gon
dozásban részesül és annál kiméletlenebbül bánnak vele; az egykor pompás 
és büszke ló döggé sülyed; üveges tekintettel, csontig lesoványodva, kime
rülten és betegen, vérig nyuzva és irgalmatlanul .verve tovavánszorog · 
végül a homokkocsi előtt összeesik vagy a sintérnél leli kinteljes halálát: 

Emberemlékezet óta számos leghűbb sorsosunknak és segitőtársunknak 
ilyen a~ ?l~tpályája. A m~velt .em~rnriségnek szégyenlenie kell, hogy ezeket 
a kanmbah allapotokat meg mmd1g megengedi. 

Hogyan segithetünk a lovakon? - Vannak, a kik nyomban, a mint 
a lovak nyomoruságáról, kivált a vén, lehajszolt lovakról van szó ellen
tétül .~ vén, lehajszolt emberek nyomoruságát emlitik, hogy előbb 'inkább 
~-~ekrol kel~ene .gond~s~odn~. Engedelmet! Az a helyes, hogy megcseleked
J,uk az e~l1~et .1s, ~as1k.at ~s ! Mmdent csakis az emberek részére igényelni 
es. nem torodm az allati tarsteremtmények szenvedéseivel, szeretethiányos 
s~1vre vall. Akkor sohase lehetne valamit a szegény lovakért elkövetnünk 
m?rt emberi nyomoruság mindig lesz, legalább beláthatatlan időkig. D~ 
~1g az em?er-nyomor gyakra~. könnyelműség és bűnösség önokozta (részeg
seg) eredmenye, ugyanezt a JO lovakról nem mondhatjuk. S ezért annál 
méltóbbak segítségünkre. 

De hogyan segítsünk a lovakon? Talán a vén hasznavehetetlen lovak 
megvás~rlásával, hogy szenvedés nélkül megöljük' őket? Ez nem oszlatná 
el a baJt, mert akkor folyton vén állatokat kellene vásárolni a nélkül 
~10gy a ~ova~ l.ehajszolását a .?1-.egvásárlás napjáig meggátolnák s 'a jövőbe~ 
is „meggatolhatJuk. Vagy rendon rendeletekkel, melyek megtiltják, hogy vén, 
erot~~~' , va~. stb .. lovakat alkalmazzunk és az ilyen állatok kifogását és 
megoleset kov~telik ?. Ez vol?a a lege~~zerübb és legjobb mód, melylyel 
a lovakon segithetnen~, de ilyen rendon rendeletre egyelőre nem számit
ha.tun.k, mert ~zek az all~tok. nem szerepelnek nyilvánosan. A lovakon tehát 
maskent kell es lehet seg1tem, ugyanis a lóhus népélelmezési czikkül való 
beho~atalával. A_ mi állá~~ontunk a.zonban nem az, hogy lóhús csakis a 
s~ege~y~bb osztaly~kn~~- Jo,, de oda ~örekszünk, hogy a lóhúst a marha- és 
d1sznohussal egyenerteku husnak tekmtsék, a mely a gazdagok és szegények 
asztalára egyaránt kerül. 

, Nem egyen-tápértékü a lóhús? - Olya~októl, a kik tudva soha 
lóhust nem ettek, gyakran hallani, hogy rossz izének kell lennie. De az 
elfogul~tlan emberek ~.ind, ~ kik ~~d~tos~n és jól elkészitve élvezték, épen 
olyan izletesnek mondJak, mmt a tobb1 husnemüeket. A füstölt és bésózott 
lónyelvek épen ol}'."all: élvezetesek: mint a marhanyelvek. Főtt lóhúst a 
hasonló módon elkesz1tett marhahustól szaglással és megizleléssel nem lehet 
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megkülönböztetni. Természetesen az izletesséa és a finomsáara nagy befo
lyása van annak, hogy a hús vén vagy fiatalabb lótól való-e, de ugy

0

anez az 
es.et más h~s:r;ál is .. , Vén lúdnak vagy vén tehénnek sincs leves, porhanyós 
husa. Ha lohust aJanlunk, ezzel nem gondolunk ősrégi gebékre hanem 
középkoru és jól táplált állatokra. ' · 

Annyi bizonyos, hogy öntudatlanul már nem egy ember ette a ret
t e.gett. lóhúst és ez jól izlet neki. Például bécsi virsli, braunschweigi vagy 
gotha1 szafaládé és hamburgi füstölt hús gyanánt megtévesztőleg nagy 
menny1segu olyan portékát árulnak, melynél semmisem valódi, pusztán a 
csomagolás; a kedvelt portéka többé-kevésbé lóhúsból való. Ismételten 
kiderült törvényszéki vagy csődtárgyalások alkalmával, hogy igen finom 
vendéglőkben, kaszinókban stb., melyek híresek voltak kitünő konyhájuk
ról, lóhúst használtak s ez a vendégeknek, mint marhasült, szarvassült stb. 
pompásan ízlett. De ha ezek az inyenczek tudták volna, h,ogy mit esznek, 
valószinüleg rosszul lettek volna. A lóhús iránti undor tehát csakis előité
leten alapul. 

S hogy ez az undor mennyire alaptalan, bizonyítja az emlékezetes 
nagy, ingyenes lóhús-próbaevés, melyet a Berliner T1erschutzvei·ein (a ber
lini állatvédő egyesület) 1903 január 8-án Berlinben a Luisenhof ünne
piesen feldiszitett termében rendezett s mely a tulzsufoltság daczára (600-nál 
többen voltak jelen. urak és hölgyek) fényesen sikerült. Az általános han
gulat emelkedett volt, mert a résztvevők, kik közül némelyek a lóhúsélve· 
zetek elé félve, aggódva tekintettek, hamarosan meggyőződhettek, hogy a 
tálalások nemcsak élvezhetők, de valóban kitűnőek voltak. Az előcsarnok
ban a berlini lóhúsvágók egyesülete friss lóhúsból, lókolbászfélékből, lóson
kából, lózsirból stb. kiállitást rendezett s díjtalanul nyujtott kóstolási pró
bákat. A húsnemek ízletessége és vonzó külseje nagyban hozzájárult az 
est sikeréhez s a lóhús becsületének megmentéséhez. E próbaétkezés óta a 
lóhús kelendősége számos ujság előnyös tudósításai következtében addig 
nem is sejtett lendületet nyert. 

Kisebb tápértikü-e a lóhús? - Egyesek mondhatnák: «Nos igen, az 
íze lehet nem kellemetlen, de ennek daczára emberi táplálkozásra nem 
alkalmasu. Ezzel szemben azonban gondoljuk meg, hogy alig van olyan 
tisl!lta állat., mint a ló, mely tudvalevőleg csakis tiszta eledelt eszik, soha 
tisztátalan edényből nem iszik, nap-nap után szabad levegőn mozog és 
sokkalta kevésbé betegedik meg olyan bajokban, melyek a hús élvezhető
séaét veszélyeztetik mint a szarvasmarha. Emez most mindinkább istálló-

o ' ban táplálkozik, azaz: állandó lánczfogságban van sötét, piszkos, rossz-
szagu istállóban, gyakran teletömik szeszgyárb.ól ~.zerzett .és me.~t~rsé~e~ 
hiztalótakarmánynyal s a természetellenes életmod kovetkezteben kulonbozo 
betegségekre hajlamos (száj és körömfájásra, tüdő.vészre), i;nel~e~től. a ~za· 
baclon legelő állatok rendszerint mentesek. Tehat az egeszseg1 kerdes a 
lóhúsnál sokkal kedvezőbb. S ezenkívül tápértékét illetőleg sem félhet a 
marhahussal való összehasonlitástól, mert a lóhúsban a fehérje, tehát az 
az anyag, mely izomképzőleg hat, erősen, sőt részbe? erősebbe~ van kép
viselve, mint a marhahúsban. (Sovány ökör czombJában 20:2? perczent 
fehérje, a sovány ló czombjában pedig 23·30 perczent a feherJetartalom.) 
Az ellenszenv egyetlen jogos okául tehát marad a lovak ma~a-~ k?ra. pe 
nem esszük-e olyan tehenek húsát, a melyek t.uczat esztendo~O_?- at fer~·e 
lettek? Az ősrégi, lehajszolt lovak meghosszabb1tott keserves letoket eddig 
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a hiányos búsértékesitésnek köszönhetik. Épen ezért vagyunk szószólói a 
lóbúsbasználatnak. 

Kegyelctlen·e a lóhús evése? - A berlini állatvédő egyesület lóbús
próbaevésén a vendégek mondásaival kitöltött fejezetek egyikében a követ· 
kező állt: <•Sohasem tudtam. megérteni, hogy miért kelljen csakis az ostoba 
állatok húsát megennünk». Csakhogy egyes emberek épen attól riadnak 
vissza, hogy olyan állatok húsát élvezzék, a melyek szeretetre méltó karak· 
terök és értelmes.ségök révén az emberhez a.nnyira közel állanak, hogy jó · 
emberek és jó lovak között olykor valóságos baráti viszony észlelhető. De 
hát tétlen érzelgősséggel a szerencsétlen mártirokon nem segíthetünk: 
Kegyelet ide, kegyelet oda ! Egyedül arról van szó, a lóhús evéPével vagy 
nemevésével szabadulnak·e meg előbb a lovak nyomoruságuktól. A felelet 
világos: a lovak idejekorán való megöletésére való hathatós ösztökélés meg
teremtése nélkül azoknak nyomora a régi marad. 

Mit értünk el, ha a lóhús használata terjed? - A lóhúst nem kell 
eledelként a szegényebb rétegekbe bevezetni, mert ott már, különösen a 
fővárosban, évek óta élvezik. D,e tízezer olyan hely van Magyarországon, 
a hol lóhús nem is kapható. Es még ezer és ezer olyan munkáscsalád 
van, a mely inkább éhezik, burgonyával és kávéval él, vagy hivatalosan 
megfőzött férges húst vásárol szabad székből, semhogy jó lóhust élvezne, 
ba mindjárt beszt:rezhetné is. Hogyha a népnek ezt a jogosuhtlan ellen
szenvét legyőzzük, úgy a lóhús segélyével százezrek táplálkozása erőtelje
sebb lesz. 

Ha bekövetkezik. hogy a lóhúst állandóan és fokozatosan kívánják, 
egyrészt valamivel emelkedni fog ennek a húsnak az ára, de másrészt -
ez számunkra a leglényegesebb - a lóhúsvágóknak lehetségessé válik a 
vágólovakért nagyobb árakat fizetniök, mint eddig. S ezzel a lótulajdono
sokra előnyösebb lesz, ha az állatot idejekorán küldik a lómészároslioz, 
mint ba azokat elégtelen munkaképességgel még továbbra is életben tar
tanák. S így elérhető volna, hogy a hü lovakat nem nynznák a végeldőlé
sig, hanem a vágóhidra küldenék, a mikor már öregednek ugyan, de még 
kívánatos, izléses hússal birnak, úgy hogy a jövőben nem is léteznének 
a végelgyöngült gebék nyomoru!t alakjai. Számtalan állatkínzás szűnnék 
meg ezzel. 

Ha a lóhús kedveltté válik. úgy megszűnnék a rengeteg tőkepazarlás, 
mely eddig a lótulajdonosok kárára létezett. Egész Poroszorszáaban 190 l-ben 
összesen 2 millió 923,627 ló volt s az évi pótlek 229,0'4-6 volt. Ezek 
közül 20,000 kimult veszélyes betegségek következtében s csak 79,841 lovat 
vágtak le s így az előítélet következtében az emberi eltökéléstől elvonva, 
az_ állatoknak csak~em kétharmada a sintérnek meg a patkányoknak jutott. 
Mmden . országra nezve a kár külön-külön milliókra rug. 

. N~~yon előnyö~ lenne a lóh?shasználat a lótenyésztés emelésére. 
~gesz tomeg olyan lo va~,. ~ely bar egészséges, mégis gyönge és jelen
tektelen testalkat, rossz Jaras, vad természet, helyi hibák stb. miatt nem 
~kalmas a ~ovábbtenyésztésre. Mindeddig azonban mégis nagygyá nevel
tek s munkara eladták őket, mert máskülönben csakis a peczérnek szál
~~~h.~tták volna. Ha t.ehát piacz nyilnék fiatal, .leves-lóhús. számára, úgy 
JOVoben ezeket _az allatokat mind csikóként levágnák. Igy megszaba
duln~~ egy reájuk nézve csakis kinteljes léttől és a lófaj szépsége 
nyerm fog. 
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}'fit kellene végül a lóhús-használat elterjedése érdekében cseleked
nünk ? - Ezt röviden szavakba foglalhatjuk: 

1. A felvilágositás elterjedése által : Osszunk szét röpiratokat, melyek 
a szegény lovak borzalmas sorsát ecsetelik s olyanokat is, melyek a lóhús 
élvezését ajánlják. Különösen a~ állatvédő egyes.ületek vállalják e röpiratok 
terjesztését. A Magyarországi Allatvédők Szövetsége, ha 6-szor 50 korona 
ajándékot kap egyesektől, szivePen vállalkozik az ilyen röpiratok szerkesz
tésére és ezres számban való terjesztésére. Hiszen ~2 vidéki állatvédő egye
sület van Magyarországon, azok karöltve szintén dolgozhatnának ezen eszme 
terjesztésére. 

2. Lóhúspróbaevések rendezése által. Tényekkel szemben az ellent
mondás elnémul. Tegyünk tehát szűkebb körben kisérleteket, vásároljunk 
középáru húst s készitsük el egyszerüen, de helyesen. Hnngsulyozzuk a 
középárt és az egyszerű elkészítést, mert máskülönben utólag az izletes
séget a bús kiválasztottságának és a költséges elkészítésnek tulajdonitják. 
Kellő pénz mellett persze a főzés tudománya a lóhúsnál diadalokat arat
hat. De azért Kreutzer dr.-nak még 1847-ből való intelme ma is érvényes, 
hogy akkoriban tévesen akartak lóhúsélvezésre bátoritani 11dúsan megrakott 
asztalok mellett, telve minden fajtáju legremekebb ételekkel, ezek közö1t 
néhány fogást lóhúsból találtak föl s ezeket remek borokkal telt poharak 
csengése közben megkóstoltattáko. Ez téves volt. Az étkezésnek pusztán 
lóhúseledelekből kell állnia, mint a berlini állatvédő egyesület emlékezetes 
próbaétkezése 190:~ január 8. -a alkalmával. 

3. Lóbúsmészárszékek és lóhúsétkezők felállitása által. 190 l-ben Poros:-:
országban csak 387 községben vágtak lóhúst. A mig legalább minden némi
leg népgazdag városban lóhúsvágók nincsenek, mindaddig a vénülő lovak 
tulajdonosai egyebet nem tehetnek, mint hogy ezeket továbbra is dolgo7.
tatják vagy eladják. Ézen tehát változtatni kell. Azok az állatvédő egye
sületek, a melyek a praktikus állatvédelmet gyakorolják, tekintsék ezentul 
a lóhúsmészárszékek felállítását egyik legfőbb feladatuknak. Természetesen 
gondoskodni kell arról, hogy a megölendő állatok lel?etőleg ~zenvedés nél· 
kül, agyszétzuzás (lövés vagy baltacsapás) által mulJanak ki s ne_ szuras
sanak le teljes öntudatuknál. Utóbbit a peczérekre vonatkozólag is hang
sulyozzuk, kiknek ölési módjaival eddig senki sem törőd?tt.. A k~lsőt 
illetőleg a lóhúsmészárszékek és lóhúsétkez~k vilá?o~ •.. barat.sagos, .. t~sz'.a 
helyiséaeket előnyösitsenek, mert ezek a vevóket csabitJak, m1g a sotet es 
p:szkos

0 
pinczék távoltartják. Minden új vevőnek repülő lóhús-szakácsköny

vet (röplap alakjában) adjanak. 
Végül összegezve mindent: - Nem. fölületes dologró.l ;an szó, ~anem 

mélyen komoly ügyről, a mely ép úgy kérdése az embensegnek, mmt _az 
állatvédelemnek. A lóhús evése mindenkinek, a ki egyáltalán húst eszik, 
ajánlandó. Egyaránt fontos, hogy részesek _vagyunk~e benne, vagy tá_vol 
tartjuk-e magunkat e mozgalomtól. Sok százezer hu, tehetetlen, sze~~ny 
ló kimondhatatlan szenvedéseinek megröviditése vagy meghosszabb1tasa 
függ ettől. 
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5. 

ISKOLAKÖTELES NYOMORÉK GYERMEKEK KÖTELEZŐ 
GYÓGYTORNÁJA. 

PETŐ JÁNOS dr. -tól. 

Emberbaráti kötelességet vél teljesíteni akkor, midőn figyelmeztet 
azokra a szerencsétlen, az utcza sarkán ődöngő, mankóra támaszkodó, vagy 
kézikocsikban fekve alakokra, kik már zsenge gyermekkorukban akár vele
született, akár szerzett testi fogyatkozásokban szenvedtek, de sanyaru 
anyagi viszonyaiknál fogva megfelelő orvosi kezelésben nem részesülhettek: 
a nyomorék gyermekekre. 

A nyomorék gyermekek otthona már meg van és áldásdús működését 
már ki is fejti, de ezzel csak félmunkát végzünk. 

Szükséges volna, hogy ezen nyomorék gyermekek testi fogyatkozásán 
segitsünk. - Sokan vannak ezek között, kiken a modern mechanotherapiai 
eljárásokkal részben vagy egészen segiteni lehetne és bizony mindez ideig 
ily irányu törekvést sehol az országban nem látunk. A régi spártaiaknál, 
a testi hibával született gyermekeket, hogy később az állam vagy a tár
sadalom terhére ne legyenek, a monda szerint kitették valamely kietlen, 
ember nem lakta puszta helyre, a Tajgetosz V!l_gy Kitharon hegyére, hol a 
vadállatok zsákmányai lettek. Ma is kiteszik őket - szánalomkeltés czél
j ából - az utcza sarkára. 

Ezeken a nyomorék gyermekeken szeretne segíteni. Merész vállal
kozás, az igaz ; de ha csak egy hányadának tudnánk visszaadni testi épsé
gét vagy legalább részben munkaképességet;, úgy emberbaráti kötelességünk
nek eleget tettünk. 

A mindennapi életben azt látjuk, hogy a jó módban élő embernek 
testi hibában szenvedő gyermeke részesül a gyógytornában; holott ezek, 
ha történetesen ebben a fogyatkozásban maradnának, későbbi életévükben 
volna miből élniök. Mennyire inkább volna szüksége a szegénynek erre az 
áldásos kezelésre, hogy munkaképességet megszerezve, felnőve ne lenne 
terhére sem a társadalomnak, sem embertársainak. De mit látunk? Azt 
látjuk, hogy a szegény ember gyermekét, ha valamely testi hibában szen
ved, még az iskolai rendes tornáztatás alól is felmentik, nehogy tanulótár
sainak nevetség vagy guny tárgya legyen. 

Csak két plausibilis példával legyen szabad illustrálnom a mechano
therapia szükségességét: vegyünk egy térdizületi gyuladást, melynek ren
de~ következménye egy mindjobban fokozódó contractura, mely végül egy 
telJ~sen hasznavehetetlen végtagot eredményez, va.gy vegyünk egy kezdődő 
germczoszlop elferdülést; az előbbit szakszerű kezeléssel - massage, nyuj
tás - utóbbit orthopadiai fűzővel és megfelelő tornáztatással meg lehetett 
volna akadályozni, hogy az életet rövidítő, súlyos deformáló alakot ne 
öltsön. 

:f:-.z is~olak~~el.es, és. nyomorék gyermekek kötelező gyógytornájának 
eszmeJet mar masfel evtizeddel ezelőtt felvetettem s memorandumban sta
ii_s_ztikailag kimutatva, mennyi Budapesten a nyomorék gyermekek száma, 
a.ianlottam, hogy ezen nyomorék gyermekeket kerületenként czentralizálva 
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>alamely tornaterembe legalább háromszor hetenkint kötelez 5leg rendelj ék 
be, gyógykezelés czéljából. 

Inditványomat állitólag pénzügyi szempontból nem fogadták el. 
Ezt az eszmét most ide hoztam. 
Az ország minden nagyobb városában legyen megadva a mód arra, 

hogy a városban, vagy a ~egyében lévő ily szerencsétlenek megfelelő 
kezelésben részesülhessenek. Es ha a szülő anyagi viszonyai az ezzel járó 
költ égeket nem fedezhetik, úgy gondoskodjék a város, a megye vagy az 
állam az ily fajta szegényeknek dijtalan kezeléséről. 
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