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I. 

A iAGYAR ORVOSOI ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓ! 

VÁNDORGYÜLÉSEINEI ALAPSZABÁLYAI. 

1. §. Czél. 

1. Az orvosi, termé zet- és rokon tudományoknak fejlesztése terj eszté e 
és népszerűsítése. 

2. A vándorgyűlés alkalmat nyujt, hogy az orvosi, természet- és rokon-
1-udományi tár ulatok tagjai, vagy ezen tudományok művelői és kedvelői talál
kozzanak é i merkedj enek, hogy az egyes zakok saját működésüket és a 
buvárlat eredményeit általában kölc önösen ismertessék, hogy így eg, ·másra 
é együttesen a nagy közönségre hatva-, -a-ma~nyokat népszerüsitsék. 

• • - - r ' . Y íJ.PJVl f 
.'.L. ..! .j. !: ZI(~··~-·~ - j 

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

4. A vándorgyűlések helye hazánk majd eme, majd ama népesebb, főbb 
i kolákkal s jelesebb intézetekkel, nemkülönben természeti ritkaságokkal bíró · 
városa vagy vidéke lehet. 

5. A gyűlésen képviselt tudományoknak megfelelőleg a vándorgyűlés követ
kező három csoport1·a oszlik : 1. orvos-sebészi e oport, 2. természettudományi 
e oport, 3. társadalmi s gazdasági csoport. 

6. A gyűlésen tartott értekezéseket a «Munkálatok»-ban közli és terjeszti. 

III. §. Gyűlések. 

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

IV. §. Tagok. 

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

9. A tagok minden gyűlésben részt vehetnek. Szavazati joggal birnak a 
szakosztályok megalakitásánál, megkapják a «Munkálatok»·at, a «Napi Köz
lönyt» -t, helyiratot s egyéb kiosztásra kerülő nyomtatványokat ; az utazá , 
kirándulások stb. kedvezményében részesülnek. 

l* 
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v. §. s~ervezet. 

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

VI. §. Vag·yon. 

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

VII. §. Nyelv. 

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

13. Föloszlás esetében az egylet vagyona felett a közgyűlés határoz, de 
az csakis tudományos czélra forditható. 

14. Az esetben, ha a vándorgyűlés az alapszabályokban meghatározott czélt 
és eljárást, illetőleg hatásköi·ét meg nem tartja, a királyi kormány által, ameny
nyiben további működésének folytatása által az állam, vagy a gyűlési tagok 
vagyoni érdeke veszélyeztetnék, haladéktalanul felfüggesztetik, s a felfüggesz
tés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg fel is osz
lattatik, vagy esetleg az alapszabályok legpontosabb megtartására, különbeni 
feloszlatás terhe alatt köteleztetik. 

33.792. sz. Látta a magyar kir. belügyminiszter oly megjegyzéssel, hogy 
az alapszabályok módositása, az egylet feloszlása s ez esetben vagyona hova
fordítása iránt hozott közgyűlési határozatok foganatositásuk előtt a m. kir. 
belügyminiszteriumhoz felterjesztendők lesznek. 

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

II. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

VÁNDORGYÜLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. 

I. Fejezet. A vándorgyülés előz1nényei. 

1. Az állandó központi választmány, a vándo1·gyülésnek tisztviselői éa a 
helyi bizottság intézkednek az iránt, hogy a tudományos társulatok a vándor
gyűléseken kifejtendő közös működésbe vonassanak ; különösen a tudományos 
tárgyak érdekében, ha ama társulatokban elöadatva, olyanoknak ismertetnének 
fel, melyek szélesebb körben való terjesztést érdemelnek. Ennek eszközlésére 
alkalmas szakférfiút jelölnek ki, továbbá egyes szakférfiakat szólitanak fel köz· 



ülési előadásokra, tudományos estélyek rendezésére, a szakelnökség teendőire. 
Végre időszerű ké1·déseket tűznek ki, melyek tárgyalása és vitatása kivánatos
nak mutatkozik. 

2. Az előkészületeket az állandó központi választmány és vándorgyűlés 
tisztviselői, a helyi bizottsággal egyetértőleg teszik meg.Nevezetesen : a gyűlés 
idejét és időrajzát (programm) megállapitván, hirlapokban közzéteszik, gon
doskorlnak arról is, hogy a gyűlés helyének és vidékének te1·mészeti ritkaságai 
s egyéb nevezetességei, intézetei és viszonyai - helyirat, kiállítások, mutat
ványok s kirándulások által megismertessenek. 

II. Fejezet. A beirás. 

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

4. Ekkor tagsági jegyet kap, melynek alapján a tagnak jogait és kedvez
ményeit élvezi. Tagoknak tekintendők azok is, kik csak levélben jelentkeztek, 
s a mennyiben lehetséges, a nyomtatványokat is megkapják. Az elkésett tagok 
a vándorgyűlés egész tartama alatt felvétetnek s ezek is csak annyiban része
sülnek a nyomtatványokban, a mennyiben még telik. K01·ábbi gyűlések '' Munká
latai)) postabér és a munkálat árának lefizetése mellett elküldetnek. 

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

III. Fejezet. A vándorg·yülés. 

5. Vándorgyűlés rendesen minden évben, esetleg minden két évben 
tartatik, még pedig augusztus hóban. 

6. A gyülés helye változik, s azt a közülési nagy választmány határozza meg. 
7. A vándorgyűlés 5-6 napig tart, mely idő a köz- és szakülésekre, tudo 

mányos estélyekre, esetleg czélszerüen rendezett kirándulásokra oszlik fel. 
Több időbe kerülő kirándulások a vándorgyűlés befejezése után tartatnak. 

8. A vándorgyűlés tisztviselői egy vagy két elnök, két vagy több alelnö1 
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 lennie. Az állandó központi választmány első titkára egy
szersmind a vándorgyűlés titkára is; 

9. Az összes ügyvezetés az elnököt illeti. Az elnököt, ki a közüléseken 
elnököl, távollétében egy alelnök helyettesiti. A titkárok feladata a közülés 
jegyzőkönyvét vezetni s a «Napi Közlöny1>-t szerkeszteni. 

IV. Fejezet. Közülések. 

10 Rendszerint két, t. i. megnyitó és bezáró közülés tartatik. 
A megnyitó közülés tárgyai : · 

a) az elnöki megnyitó bei:izéd; 



b) üdvözlet a helyhatóság részéről; 
e) hivatalos levelek és jelentések az üdvözletekröl, küldöttségekről, az 

állandó központi választmány jelentései pályadijakról stb.; 
d) az alapszabályoknak és ügyrendnek, ha kivántatnék, felolvasása; 
e) közérdekű rövid értekezések. 
A bezáró közülés tárgyai: 
a) jelentés a pénztár megvizsgálásáról ; 
b) a jövő vándorgyűlés helyének és tisztikarának kihirdetése ; 
e) a közülési nagy választmány egyéb határozatainak bemutatása; 
d) az állandó központi választmány újonnan választott tagjainak kihir

detése; 
e) esetleg közé1·dekü tudományos előadás; 
f) az elnök bezáró beszéde, melyben a vándorgyűlés főbb mozzanatait 

vázolja és bucsuszavak. 

V. Fejezet. Szakülések. 

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

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

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

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

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

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

14. E szakosztályok külön helyiségekben j övén össze, mindenekelőtt meg
alakulnak. Minden szakban, minden napra külön egy elnököt s az ülések 
egész tartamára két jegyzőt választanak szótöbbséggel. Az ülés végén meg
\álasztandó a következő napi szakülés elnöke. A jegyzők kötelessége a jegyző 
könyvet szerkeszteni s az előadások kivonatát a «Napi Közlöny» számára 
egybegyűjteni. Hogy ez könnyebben történjék, minden értekező megkérendő, 
hogy tárgyát a jegyzőkönyv számára kivonatban magával hozza, vagy még a 
szakülés tartama alatt elkészítse. E kivonatok és a jegyzőkönyv, valamint a 
következő szakülés elfü·ajza is 2-3 órával a gyűlés befejezése után a titkári 
irodában a «Napi Közlöny» számára beadandók, megnevezvén egyszersmind 
a következő napra megválasztott elnököt is. 

15. Megalakulása után minden szakosztály a hozzátartozó s jelenlevő szak
emberekből szakválasztmányt választ, mely a szakosztály napos elnökével é 
a jegyzőkkel intézi a szakosztály minden ügyét. A szakválasztmány tagjait 
képezi az illető szak tagjainak harmadrésze, mely ha ötnél kevesebb volna, 
öt tagra egészítendő ki. A szakválasztmány minrlen ülés előtt összej ő és meg
határozza az előadandó tárgyak sorát, az ülés után jövő nap ülésrendjét; tag-
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jainak kötele ége lév 'n a zako ztály ülésén égig jelen lenni, titko szava· 
zá sal határoz a fel tt is, hogy valamely 'rt k zés az évkönyvbe felvétes ék
vagy em és vajjon egész terjedelemben vagy kivonatban. 01 előadó, kinek 
előadá át a zakvála ztmán f lv 'telre I em ajánlotta, e határozat ellen az 
állandó központi vála ztmán, hoz f elebbezhet, mel a zako ztály elnökének 
meghallgatása után, il Tféle ügyben véglege en határoz. 

16. Minden a zakülésben tett inditván, il'á ban adatik b . Ha az indít
vány e ak a szako ztályra vonatkozik, akkor a szak ála ztmány tárgyalj a s a 
határozatról vagy ere dm ' nyről a zako ztályt 'rt iti. Ha az inditvány az 
egé z vándorg ül· re vonatkozik, akkor a tárgyalás czéljából a közül ' s nagy 
választmányához tétetik át. 

17. A szako ztályok ülései nyilváno. ak. 
1 . A beíráskor fel nem j eg zett értekezé eket utólag is be lehet jelenteni 

a szakosztály jegyzőnél. 

1. Fejezet. Tudom nyo e t lyek. 

19. A tudományos e télyek feladata a nagy közönség zámára köz 'rclekü 
tárgyakat, főleg kisérletek é bemutatások ki éretében fejt getni. 

20. Tudományo e tély a helyi és eg éb köri.i.lmén ekhez képest mind n
nap tartható a délutáni vag e ti órákban. 

Yll. F jez t. A közül ' nag·y ála ztmán a. 

21. A közülé tárgyainak elintézésére a közülés nagy választmánya 
alakul : a vándorg_ ülé tisztvi előiből, a zakvála ztmányokból, ezenkivül -
a mennyiben jelen vanak - az állandó központi választmány tagjaiból é a 
mult vándorgyűlés ti ztvi elöiből. 

22. Elnöke a vándorgyűlés elnök , ki az imént felsorolt tagokon kivül 
oly tagokat is hivhat a nagy vála ztmán ba, kik a vándorgyűlés ' rdeké ben 
kiti.i.nő buzgalmat fejtettek ki, kiknek ré zvétele a tárgyalás folyamára előnyö , 
vagy kik a f enforgó kérdésekben kűlönö tájékozottsággal bírnak. Ezen tagok 
száma ötnél több nem lehet. 

2 . A közülés nagy választmányának teendői : 
a) a közülés jegyzőkönyvének hitelesítése; 
b) a pénztári száma.dá. megvizsgálása s a pénztárnok felment ' s ; 
e) a költségek é tiszteletdíjak megállapítása; 
d) a jövő vándorgyűlés helyének és tisztikarának megválasztása; 
e) a központi állandó választmány kiegészítése ; 
{) a hozzá beterjesztett, nemkülönben a saját körében felmerülő indít

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

VIII. Fejezet. Az állandó központi választmány. 

25. Az állandó központí választmány a magyar orvosok és term ' zet
vizsgálók vándorgyűlésének állandó közege, mely az egyes gyűlések között az 
összefüggést tartja fenn. 

26. Tagjai alapítók és választottak. 
a) Alapítók azok, kik a vándorgyűlések iránt való buzgalmuknak az 
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által adnak kifejezést, hogy az orvosi vagy tennészettudományi czélra pálya
díj ul a vándo1·gyülések rendelkezésére legalább 100 db aranyat adományoztak. 

b) A választott tagok száma 60, kik közül 45 fővárosi, 15 vidéki. E tagok 
harmada időszakon.kint kilép, s a kilépők újra megválaszthatók. Ezen ügyrend 
életbelépte után a választmány fővárosi és vídéki tagjainak arányosan első 
és második harmada kisoroltatik, ezután sorrendben lépnek ki, kiknek 
három ülésszaka lej árt. 

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

28. Az állandó központi választmány a lefolyt vándorgyűlés után havon.
kint, a következő vándorgyűlés előtti hónapban két hetenkint ülést tart. 

29. Első ülése után azonnal intézkedik, hogy helyi bizottság alakuljon a 
következő vándorgyűlés helyén s a működését meg kezdj e. 

Legalább ápril havában a gyűlés előtt szétküldi a meghívókat, melyekben 
a programm főbb pontjait jelentőségük sze~jnt kiemeli. 

30. Felügyel a levél- és pénztárra. Otven forintnyi összeget, utólagos 
bejelentés mellett az elnök, ennél nagyobb összeget csak maga a választmány 
utalványozhat. A pénztárt féléven.kint megvizsgáltatja. 

Az ellenőr kötelessége 1. minden kiadási tétel valódiságáról meggyőződni 
és kiadásra vonatkozó minden okiratot, számlát stb. aláírásával ellátni. 
2. A pénztárnok csak ily ellenjegyzett nyugtát, számlát stb. fizethet ki. 3. Az 
ellenőr mínden bevételi tételre vonatkozó okiratot stb. aláír, illetőleg ellen
jegyez. 4. Az ellenőr azon vizsgálaton kivül, melyet mint a pénztárvizsgáló 
bizottság tagja végez, éven.kint egyszer egymaga is a pénztárt megvizsgálja. 
5. Az ellenőrnek joga van ily vizsgálatot akármikor végezni. 

31. Intézkedik továbbá a c1Munkálatok1> elkészítése s a pályázatok kihir
detése iránt. 

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

33. E szakbizottságok a jövő nagygyűlés tudományos működését készi
tik elő. 

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

b) a beérkezett pályaművek megbirálásáról gondoskodnak; 
e) működéséről az elnökök negyedévenkint az állandó központi 

választmány ülésében jelentést tesznek. 

IX. Fejezet. Helyi bizottság. 

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

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

viszonyoknak megfelelően te1·vezi; 
b) az állandó központi választmánynyal egyetemben a helybeli tudo

mányos erőket közreműködésre szólítja. fel; 
e) a hely és környéke érdekességeinek megismertetésére kiránduláso

kat rendez; 
d) gondoskodik az elszállásolás1·ól, élelmi ellátásról, helyiségekről stb. 



-'- . Fejezet. A vándorg·yülé nyomtatványai. 

36. A «Napi Közlöny». 
A Napi Közlönyt a titkárok szerke ztik. 
Megjelenik minden reggel és tartalmazza : a beirt tagoknak - csoportok 

szerint összeállitott - névso1~ut és lakását, minden ülés előrajzát, a szakülé ek 
helyét, idejét és tárg) ait, a tartott értekezések kivonatát: az utolsó számban 
azon tagok névsorát, kik beiratták ugyan magukat, de személyesen meg nem 
jelentek; általában a történtekről, kirándulásokról és a kiállitásról tudósít. 

A «Munkálatok». 
a) A vándorgyűlés «Munkálatainak» szerkesztésére az állandó központi 

választmány zerkesztő bizottságot küld ki, melynek tagjai első sorban a tit
károk és szakbizottságok jegyzői. 

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

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

tiszti kanlit; 
e) az elnöki be zédet s egyéb a közüléseken tartott beszédeket; 
d) a szakcsoportok elnökeinek megnyitó beszédeit (adresse); 
e) a tudományos estélyek leirását; 
f) a szaküléseken tartott és a felvétehe ajánlott értekezéseket; 
g) a közülések és a közülési nagy választmány üléseinek jegyzőkönyveit. 

3n. A fölvétetni határozott értekezések kéziratát a szerzők, ha lehet adják 
át azonnal a titkároknak vagy azon év decz. 31„ig okvetlenül küldjék be az 
állandó központi választmánynak. 

III. 

A XXIX. VÁNDORGYŰLÉS TISZTil(ARA. 

Elnök• 

Szalavszky Gyula, v. b. t. t., Pozsony és Trencsén vármegyék főispánja. 

Alelnökök: 

Dr. Brancsik Károly, Trencsén vármegye tiszti főorvosa. 
Smialovszky Valér, országgyűlési képviselő. 
Dr. Thuróczy Károly, kir. tanácsos, Nyitravármegye tiszti főorvosa. 

Titkárok: 

Dr. Biringm· Ferencz, kórházi igazgató. 
Dr. Lakits Ferencz, tanár, m. kir. zámtanácsos, a közp. választmány 

titkára. 
Dr. Prochnov József, egyetemi magántanár, a központi választmány 

titkára. 
Dr. Rauchbauer József, kegyesrendi áldozár, főgymnásiumi igazgató. 



tO 

P nztárnok: 

1 /'. Szalkay Guula, m. k. állami főreáliskolai tanár. 

Levéltárnok : 

Dr. Ve1·ebélyi Lá zló egyetemi magántanár, főorvo '. 

Ellenőr: 

Dr. Bár01 Jónás, kórházi főorvos. 

1826 
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A MAGYAR ORVOSOK ÉS 
' ,, , "'' 

ERMESZETVIZSGALOK VANDORGYllLESENE 

ALAPITÓ TAGJAI 
, , 

bold. dr. BALASSA JANOS, egyet. tanar, 1865. 
bold dr.KOVÁCS SEBESTYÉN ENDRE, min. tan.1867. , , „ 

bold. dr. HALASZ GEZA, foorvos, 1869. 
hold. dr. POÓR IMRE, e~yet. tanár, 18H. , , 
herczeg BATTHYANY GUSZTAV, 1880. 

SZOMBATHELY VÁROSA, 1880. 
hold. ~r. DEGENFELD-SCHOMBURG IMRE, 1881. , , 

A XXIII. BUZIAS·TEMESVARI . 
VÁNDORGYŰLÉS HELYI BIZOTTSÁGA 1886. h; )·. , , 

NAGYVARAD VAROSA, 1890. 
, , , " h 

hold. dr. DULANSZKY NANDOR, ~ .. · . > . 

pécsi püspök 1894. :
7 

J 

I 



1826 
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IV. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK VÁNDOR

GYŰLÉSÉNEK ÁLLANDÓ KÖZPONTI VÁLASZTMÁNYA. 

Elnök: Dr. Chyzer Kornél (1892). 
Titkárok: Dr. Nuricsán József (185)7) 

Alelnök : Dr. Dulácska Géza ( 1 90). 
Dr. Prochnov József (1892). 

Orvos-sebészi szakosztály. 

Elnök: Jegyző : Dr. Erőss Gyula. 

Budapestiek : 

Dr. Bakó Sándor (1892). Dr. Jordán Ferencz (1892). 
Dr. Batizfalvy Samu (1892). D1·. Kurz Gusztáv (1892). 
Dr. Barbás József (1892). D1·. Lőry Ede (1890). 
Di-. Báron Jónás (1892). Dr. Löw Sámuel (1892). 
Dr. Böke Gyula (1897). Dr. Niedermann Gyula (1897). 
D1·. Dulácska Géza (alelnök) (1892). Dr. Prochnov József (titkár) (1892). 
Dr. Erőss Gyula (1892). D1·. Raisz Gedeon (1897). 
Dr. Farkas Jenő (1892). Dr. Schachter Miksa (1892). 
Dr. Fodor József (1894). Dr. Schwartzer Ottó (1892). 
Dr. Genersich Antal (1897). Dr. Schwimmer Ernő (1897). 
Dr. Goldzieher Vilmos (1892). D1·. Szénássy Sándor (1892). 
Dr. Hegedüs János (1897). Dr. Verebély L. (könyvtárnok) (1897). 

Dr. Vidor ZBigmond (1894). 

Vidékiek: 

Dr. Bécsi Gedeon Temesvár (1892). 
Dr. Czierer Elek Pécs (1894). 
Dr. Kornstein L. Nagyvárad (1892). 
Dr. Lechner Károly Kolozsvár (1897). 
Dr. Mendl Lajos Pécs (1894). 
Dr. Petz Lajos Győr (1892). 

D1·. Purjesz Zsigm. Kolozsvár (1897). 
Dr. Serly Gusztáv Nagy-Károly(1894). 
Dr. Schröder Gy. S.-Szt.-Péter (1897). 
Dr. Szabó Dénes Kolozsvár (1894). 
Dr. Thuróczy Károly Nyitra (1897). 
Dr. Udránszky L. Kolozsvár (1897). 

Egyesült természettudományi-társadalmi szakosztály, 

Elnök: Dr. Horváth Géza. Jegyző: Mocsáry Sándor. 

Budapestiek: 

Dr. Ágai Adolf ( 18~4 ). 
Dr. Borbás Vincze (1897). 
Dr. Chyzer Kornél (elnök) (1892). 
Dr. Entz Géza (1894). 
Gerlóczy Károly (1892). 
György Aladár (1892). 

Görgey István (1894). 
Dr. Horváth Géza (1897). 
Dr. Koch Antal (1894). 
Dr. Lakits Ferencz (1897). 
Dr. Lendl Adolf (1892). 
Lengyel István (1892). 
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Dr. Lóczy Lajos (1 97). 
Mocsáry Sándor (1897). 
Dr. Molnár Nándor (1894). 
Dr. Nuricsán József (titkár) (1 
Dr. Pollák Illés (1 92). 
Dr. Preisz Hugó (1 94). 

92). 

Ruffy Pál (1897) 
Scherer István (1894). 
Dr. Simonkay Lajos (1894). 
Dr. Staub Móricz (1892). 
Dr. Szabó Alajos (1892). 
Dr. Szalkay Gyula (pénztárnok)(1892). 

Dr. Szterényi Hugó (1897). 

Vidékiek: 

Dr. Ágh Timót Pécs (1894). Metzger Ede Nyitra (1894). 
Dr. Bráncsik Károly Trencsén. (1897). Pantpcsek József Pozsony (1892). 
Dischka Győző Pécs (1894). Rombauer Emil Brassó (1892). 
Gotthárd Jenő Herény (1897). · Römer Gyula Brassó (1892). 
Dr. Koós Ferencz Brassó (1892). Walter Béla Lőcse (1892). 

Wittenberg Ignátz N.-Kanizsa (1892). 

v. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

XXIX. VÁNDORGYŰLÉSE TAGJAINAK NÉVSORA. 

Név 

Dr. Abonyi József . 
Dr. Adda Viktor ___ __ __ 
D1·. gh Timót ____ __ __ __ 
Dr. Ambró Zoltán„. ____ --

5 Dr. Bakó Sándor ______ __ 
Bakos Kálmán____ w ___ _ __ _ 

Bangya Gusztáv___ .„. „„ 

Dr. Badik János _. ___ __ 
Dr. Barbás József ____ _ __ 

10 Dr. Bárdos Arthúr _____ __ 
Dr. Báron Jónás 
Dr. Batizfalvy Samu __ 
Dr. Bécsi Gedeon _ 
Dr. Benedek Ferencz ___ 

15 Dr. Berger Ferencz 
Dr. Biringer Ferencz _ 
Dr. Bleier Leo . ..„ ___ 

Dr. Bodon Károly 
Dr. Borbás Vincze „„ __ 

20 Dr. Boros Samu 
Dr. Bosányi Béla 
Dr. Bothár Samu . „„ __ _ 

Dr. Braun Nándor _____ _ 
Braun Mórné __ __ 

25 Dr. Brancsik Ká1·oly . 
Brocsek Nándor ·-· _ „. 
Dr. Budai Mór ____ _ 

Foglalkozás 
orvos ___ . _ _ ___ ___ _ __ _ 
orvos __ _ _ . _ _. _ ___ . 
tanár .. „ ~. ____ .„. „.. .„. ___ _ __ 
orvos --· „„ ___ „.. ___ __ ___ _ __ 

orvos __ . ~ .... ____ __ __ „.. __ _ 

turista-egyleti titkár ___ ·-· __ __ 
vármegyei föj egyző ___ ___ _ __ 
01·vos ___ .... „ . ___ --· ___ _ __ 

főorvos ___ -·· ___ „.. ___ ___ _ __ _ 

orvos __ . .. __ _ __ . _ -
kórházi igazgató ... _ _ __ 

I t I egy. magan anar __ .... ____ _ __ 
kórházi igazgató __________ _ 
k ' h' . 0 or az1 orv s __ ..... „.. _ _ ___ __ 
főorvos _ _ .. _ _ ______ _ 
kórházi igazgató__ ___ ___ __ _ __ 
körorvos . _ ___ ___ ___ __ _ __ 
orvos . .. . „ ____ _ __ 

egyetemi magántaná1· ____ __ 
e d „ ka 't' r n or p1 any . _ _ ___ .. „ __ _ 

Lukácsfürdő főorvosa _ __ 
v. 01·vos „.. _ ___ „~ __ .„. __ _ 
orvos ____ ___ -- _ __ __ ___ _ __ 

vá1·megyei főorvos ·-- ___ 
gyógyszerész .„. --· __ 
orvos ___________ _ 

Lakhely 

Budapest 
N .-Tapolcsány 
Pécs 
Trencsén 
Budapest 
Modor 
Trencsén 
Trencsén 
Budapest 
Gyula 
Budapest 
Budapest 
Temesvár 
T1·encsén 
Budapest 
Nyitra 
Nyustya 
Budapest 
Budapest 
Trencsén 
Budapest 
Beszterczeb. 
Budapest 
Hmvásárhely 
Trencsén 
Trencsén 
Zsarnócza 



Név 

Dr. Buday Kálmán __ 
Dr. Chyzer Kornél „. __ _ 

30 Dr. Chyzer Kornélné „. „„ 

Dr. Csillag Ignácz „ ___ _ 

c ippék János ·-· .„. -- --
Dr. CziereT Elek „ „„ „„ 

Dr. Décsi Lipót „„ .„ __ ·r-

35 Ifj. Donáth Manó 
Dr. Dulácska Géza 
J?r. Epstein László 
Erdy István ~ .. „„ ---

Dr. Erőss Gyula 
40 Dr. Farkas Jenő __ __ -

Dr. Farkas Emil 
D1·. Fauser Árpád ·-· ___ ·-
Dr. Fauser Géza ___ .. ---
Ferenczy József _ . ~--

45 Dr. Ferbstein Márk _ ---
Dr. Feuer Náthán . ___ „„ 

Dr. Físcher Jakab 
D1·. Fodor József 
Frecskay János 

50 Frankl Henrik .. 
BT. Friesenhof Gergely 
Dr. F1·iedlander Izsó . _ 
Dr. Freund Miksa __ ·-
Dr. Fuchs Mór .„. „„ .. __ _ 

55 Dr. Gallia Rezső ·-· 
Dr. Genersich Antal 
Dr. Groszner József 
Dr. Grün Rezső 
György Aladár _ „„ __ 

60 Dr. Hainiss Géza . __ .„. 
Halmos János 
Dr. Halász Henrik 
Dr. Halász Henrikné 
Dr. Haas Jakab . __ „„ -· 

65 Hanusz István . _ __ __ 
Harmos Gyula _ __ _ __ 
D1·. Ha vas Ede__ . _ .. _ 
Dr. Hédmváry ETnŐ 
Dr. Hegedüs János __ 

7 0 Dr. Heinrich Adolf 
Heller Zakariás _ _ . __ 
Heller Rikárd 
Holuby József 
Huszái· József 

75 Dr. Jurkin Emil 
Dr. Kác er Henrik __ 

Foglalkozas 
egyet. tanár . .„. _____ _ 

miniszteri tanácsos _ -·- ·-

járási orvos „„ 

gyógyszerész 
városi főorvos 
orvos „. „„ --· „.. ..„ --· ___ - •. „ 

állatorvos _ „„ _ _ ·-· __ _ 

kórh. hely. igazg . ... 
angyalföldi tébolydai orvos 
gyógyszerész .. „ ___ . - ---

főorvos, egy. m. tanár --· -
köz egész s. felügyelő .„. __ ----

.. e'd ugyv „ .. __ .„. ___ ___ ___ -- --

kórházi főorvos ____ ·-· __ --· „„ 

gyógyszerész .. „ _ __ ___ -- „„ 

főgymn. tanár ____________ ·-· ---
t. főorvos._ . . .. ·-· _ 
közeg. felügyelő, egy. tanár 
kó1·h. főorvos _____ _ 
m. tanácsos, egy. tanár . - . 
m. kir. szab. hiv. főigazgató 
ügyvéd ·-· . „ „ „„ . .. _ _ __ 

fürdőoTVOS .„ ---- --- --- -- -- -

járási orvos _ ·-- __ ~ .„. „„ ·-· 

orvos „. „. „„ __ _ __ ·-· 

fü1·dő01·vos . ·-· . „ __ __ .• „ _ 

egy. tanár.. __ . __ --~ .„. 
ny. kórh. igazgató ·- _____ _ 
fürdőorvos . . ·- _____ -· 
iró ___ _ ___ __ __ _ -· ___ ·- __ _ 

orvos ._ _ .. „ „. ·--- ... 

sz.-főváro polgármestere --
orvos ___ _ 

fürdőorvos _ . __ ... ___ ·--
ffü·eáltanodai igazgató 
gyógyszerész . „„ __ •• 

körorvos „ . ___ . __ .„. ___ __ _ 
orvos 
ny. honvéd-főtöi·zsorvos __ _ 
uradalmi fürdőorvos 
ny. titkár ____________ _ 
igazgató . _____ --· . 
ev. lelkész . ___ „„ _ . ·-

törvény zéki bíró __ _ ___ _ 
orvos 
orvo 

Lakhely 

Kolozsvár 
Budapest 
Budapest 
Bo1~osjenő 

N.-Tapolcsány 
Pécs 
T1·encsén 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Pozsony 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Nyitra 
Eperjes 
Budapest 
Pozsony 
Budapest 
Budapest 
Trencsén 
Széplak 
Tr.-Teplicz 
Baán 
A.-Ma1·ót 
Tr.-Teplitz 
Budapest 
Trencsén 
Tr.-Teplitz 
Budapest 
Burlapest 
Budapest 
Hm vásárhely 
Hmvásá1~hely 
Turóczm. 
Kecskemét 
Budapest 
Turzovka 
Uj-Pest 
Budapest 
Tr .-Teplitz 
Pozsony 
Baja 
N.-Podhragy 
Trencsén 
Budapest 
Privigye. 
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Név 

Dr. Kácser Vilmos 
Dr. Kácser Mór 
Kelecsényi Károly __ _ __ 

80 Dr. Keleti Ignácz _____ _ 
Dr. Kelen István . 
Dr. Kiss Károly . . . .„. 

Dr. Kiss Károlyné ___ __ 
Dr. Klein Fülöp __ 

85 Dr. Kornstein Lajos . ___ 
Kosztka. Mihály . . _ __ __ __ 
Kostenszky Pál „„ . „ __ _ 

Kovács J ózseL . . . . „ •.• 

Krasznyánszky Károly.„. 
90 Dr. Kriska EmiL. .. __ __ 

Krezsák Géza ___ .„. ___ _ __ 
Dr. Lakits Fe1·encz _____ _ 
Dr. Lányi Benedek 
Dr. Lechner Károly „„ 

95 Dr. Lendl Adolf . . ~
Lengyel István „ _ .„. 
Dr. Lipscher Kálmán __ __ 
Dr. Lóczy Lajos „. „. __ _ 

Dr. Löw Sámuel .„. „„ ___ _ 

100 Di-. Lutz Alfonz 
Dr. Bikafalvi Máthé L. 
Dr. Markfeld Ede ... __ 
Dr. Markf eld Ignácz ... . .... 
Dr. Márkus Miksa _ . _ 

105 Dr. Maye1· Árpád .„. ___ _ 
Dr. Márton Sándor. ___ _ 
Dr. Mendl Lajos _ _ _ 
Metzger Ede . ___ 
Michalovics István . . __ 

110 Dr. Miticzky Géza ____ „. 

Dr. Milch Má1·kus.„. __ _ 
Miló Elek _____ _ 
Dr. Mohr Mihály ___ __ __ __ 
Dr. Munels Lajos ____ _ 

115 Muszkalay Antal _ .. __ _ 
Náthán Hugó 
Nendtvich Dezső __ 
Dr. Novacsek Gyula .. 
Dr. N uricsán József 

120 Dr. Óláh Gusztáv __ _ 
Dr. Öhler Adolf . _____ _ 
Dr. Öhler László __ _ 
Dr. Pajor Sándor 
Dr. Pattantyus A. Mart. 

125 Dr. Pantocsek József __ 

Foglalkozás 
járás orvos _. __________ _ 
kö1·orvos .. „ ____________ _ 

k
... „ orJegyzo _____________ . __ _ 

orvos .. . ..„ .... _ _ __ __ __ .„. 
fürdőorvos . .. ___ ____ _ _. „„ ---· 

tanár „ .„. __ „„ ____ _ __ .„. 

orvos„. .. . . .. --· _ ____ __ .. „ 
kó1·házi igazgató _ _ _ .„. _ __ __ 
tanfelügyelő .... ---· __ _ _ „„ 

gyógyszerész _ . .. . ___ __ ·-· 
fegyintézeti igazgató ___ ---· ·-· 
kegy. r. házfőnök, tanár _ ---· 
orvos .. _ ___ ____ .... ___ __ --· ___ ----
segédlelkész _ .. „ __ ___ _ __ 

tanár, számtanácsos _ ___ __ 
kórházi igazgató ____ ___ _ __ 
egyetemi tanár 
műegyetemi magántaná1· 
kir. természettud. társ. ig. . 
járási orvos .. „ .„ _____ _ 

egyetemi taná1· . __ __ . . _ 
főorvos __ . ___ __ . _ . . ___ 
tiszti orvos ________ . _____ _ 
orvos ____ ..... „.. ___ „. ___ „.. ·-· __ __ 

gyógyszerész __ . ___ ____ __. __ _ 
orvos 
orvos 
orvos . ____ ___ _ _____ .„. .... . „ 

tőzsde-orvos . ___ . _ . ____ _ 
megyei tiszti orvos -~· ____ _ __ 
gyógysze1·ész _ _ . . __ _ „ __ 

gyógysze1·ész __ . _ _ __ _ _ 
körorvos _ _ __ _ __ 
járási orvos ___ _ 
árvaszéki ülnök __ ·-· .„. ___ 
főorvos __ _ _ ____ ___ _ __ 
vái·osi főorvos __ .. „. __ „ .. 

főgymn. tanár _ _ ___ . _ 
szigorló orvos ·-· __ __ ____ _ 
gyógyszerész „.. ..... ___ __ ___ . _ 

körorvos _ . .A„ _ ___ __ _ 

kultur-kemikus __ . . . . _ 
igazgató ___ ___ . _ -· . _ 
orvo 
assistens .. 
01·vos _ .. _ 
állami fegyintézeti orvos __ _ 
kórházi igazgató ___ -··- __ 

Lakhel 

Trencsén 
Luky 
Tavarnok. 
Csaba 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Nagyvárad 
Trencsén 
Pozsony 
Illava 
Trencsén 
N.-Bodok. 
Kecskemét 
Budapest 
Ar.-Marót 
Kolozsvár 
Budapest 
Budapest 
Csacza 
Budapest 
Budapest 
Galgócz 
Budapest 
Nyitra 
V.-Becztercze. 
Siklós 
Budapest 
Budapest 
Pécs 
Nyitra 
Debreczen 
Melcsicz 
V. -Besztercze 
Trencsén 
Budapest 
Nyitra 
Trencsén 
Lednicz 
Siklós 
Ó-Besztercze 
Budapest 
Pozsony 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Illava 
Pozsony · 



Név 

D1·. Pehány Adolf 
Dr. Pivinger Emil 
Dr. Prejsz Hugó __ _ 
Prém József 

130 Dr. Prochnov József _ 
Dr. Propper Miksa___ .. 
Dr. Rauchbauer J óz ef 
Rakovszky Géza 
Rakovszky Antal . . ·-· 

135 Ranschburg Pál 
Dr. Reich Miklós 
D1·. Rossival József . _ 
Ruffy Pál . . ___ -· ·-
Dr. Rüll János 

140 D1·. Sopronyi Lajos . ··
DT. Steiner Ignácz __ 
Dr. Sikor József 
D1·. Schwertner Antal . 
Dr. Széná y Sándor ... _ 

145 Dr. Scbröder Gyula ·-· 
Szalavszky Gyula _ .... 
Dr. Schachter Miksa _ . 
Dr. Szabó Alajos 
Dr„ SchwaTz Frigyes . 

150 Schwarz Tivadar 
Dr. Serly Gusztáv . ..„ 

Dr. Szabó Dénes _. . .. ·-· 
Dr. Szabó Dénesné „ .. 

Smialovszky Valér ·-· __ 
155 Szvatkó Róbert ·- .... __ 

Dr. Schimpl János . ·-· 
Dr. Szenes Zsigmond„ .. 
Dr. Szigeti Mór 
Dr. Sztankovics Géza ... 

160 Dr. Staub Móricz. ·-· ·
Dr. Szalkay Gyula 
Dr. SzaláTdi Mó1· ·-· ··-· „ 

Dr. Szontagh Felix . 
Tombor László .... „. --· 

165 Thinagl János „ .. _ . 

Dr. Tatay Adolf „ •• 

Dr. Thirring Gusztáv .. „ 
Dr. Thuróczy Károly 
Tombor Kornél 

17 0 Dr. Tuszkai Ödön _ .. 
Dr. Tomka Samu 
Terray István . „.. .„. „ •. 

Dr. Udránszky László 
Dr. Udránszky Lászlóné 

Foglalkozás 

főreáliskolai tanár . 
főorvos . . . „ .. ·- .• „ ·-· .„. 
akadémiai tanár _ .. . . . ·--
tanár ·-· . .. ..„ ___ 
orvos, egyetemi m. tanár 
orvos .... ·-· .... ·-· . -· __ 
fögymn. igazg.. . .„. __ ·- .. „ 
orsz. képviselő . _ __ __ __ ·-
magánzó_ __ .. „ -· __ _ „,. __ 

orvos _ . . . __ -· _ _ ·-· 
főorvos -· _ . ·- . ~ .. -· 
kórh. orvos ·-· __ _ __ -- ·-
orsz. képv. ·- . ·- .„. .. ·--
kórházi igazgató ... ·-· „„ 

kö1·orvos ·- . „„ .• „ .. „ . . __ 

körorvos ·-· . . __ ..... „ .. „. 
vasuti orvos ·- __ __ __ . „. 

főszolgabíró __ __ . _ -· __ _ 
egy. m. tanár __ . ____ . ..„ __ _ 

m. á. v. 01·vos . ~ _ 
v. b. t. t., főispán __ . . . 
orvos, egy. m. tanár . .. .„ •. „. 

kir. tanácsos __ . ·-· 
kórházi főorvos .. . . -· 
orvostanhallgató . --· _ .„. .„. 
tiszti főorvo ... --~ „ __ 

egyetemi tanár ·-· „ .• __ „. 

orsz. képviselő __ ....... „ .. . 
orvos „ „ .. . „. „ ......... „ • • „. 

körorvos __ ... „ ...... „. „„ .„. 
orvos „„ .. 

köi·- és uradalmi orvos .„. ·

körorvos .. „ 
kir. tanácsos, tanár .. ··- . . 
tanár _ .. __ 
egy. magántanáJ.· . -· .... . .. „ 
egy. magántanár . . _ „„ . 

gyógyszerész . , .„. ··- . .. . . . 
kir. közjegyző . „ •• „. __ 
kir. tan., orvos .......... . 
igazgató ·-· ·-· .„. „„ . 

tiszti ÍŐOTVOS .. -- ·-· . - •. 
gyógyszerész .... „ .. „ ___ _ 

nőorvos .. „. . •. „ „. „. „ ... 

fülorvos „ .. „ •• 

vasgyári igazgató „„ •. .„ •• „ 

egyetemi tanár __ „„ .. „ 

Lakhely 

Budapest 
Nyitra 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
K.-Félegyháza 
Trencsén 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Pozsony 
Budapest 
Mohács 
Trencsén 
Nemsova 
Győr 
Trencsén 
Budapest 
S.-Szt.-Péter 
Trencsén 
Budapest 
Budapest 
Pécs 
Pécs 
Nagy-Károly 
Kolozsvár 
Kolozsvár 
Raj eczfürdő 
Nagyszombat 
Modos 
Budapest 
Seregélyes 
Nagy-Jácz 
Budapest 
Budapest 
Budapest 
Budapest 

.-Bittse 
Nagyszombat 
Budapest 
Budapest 
Nyitra 
Nyitra 
Budapest 
Budapest. 
Nyustya 
Kolozsvár 
Kolozsvár 
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Név 
175 Dr. Ungár Adolf ________ _ 

Ucsnay Ernő ·-· . __ __ 
Dr. Verebély László 
Dr. Velits Dezső _ ·-- „„ 
Dr. Vidor Zsigmond . ·-· 

180 Dr. Weiner Márk ·-· _ 
Dr. Weil Ármin __ _ 
Dr. Wimmer József ·-
Dr. Winter Mór ·- _____ __ 
Wittenberg Ignácz __ __ 

185 Dr. Zöldy· János ·-· .„ __ 

Foglalkozás 
orvos ·-· .. _ „. ___ _ ___ __ __ _ 
polgármester_ .. __ ___ ___ __ 
orvos, egy. m. tanár _________ --· 
bábaképz. igazg. . .. „ ____ _ 
kórh. főorvos . __ . _ „„ ________ __ 
orvos„„ ___ ___ ___ ___ „„ ____ __ __ 

orvos _ .. __ ___ .„. _ _:_ ·-· ____ ___ __ 
főorvos „ ___ __ .„. __ ___ __ _ 

járási orvos ___ ·-· _________ ...... --· 
f „ ' .. k omerno ___ _ . ___ ___ __ „„ .„. 

tiszti főorvos ___ „ „ ___ „„ ___ .„. 

Lakhel, 

Siklós 
Trencsén 
Budapest 
Pozsony 
Budapest 
Kalocsa 
Grácz 
Nagyvárad 
Kiszucza-Ujh. 
Nagy-Kanizsa 
Gyula 
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VI. 

JEGYZŐKÖNYVEK ÉS ÜGYIRATOI . 

1. Megnyitó nagygyűlés iratai. 

Jeg.J1Zó'kó'nu1Y a ~nau.yar 0?''J/O ok es Termé zelYizsgálók .1 7.Y. :Pándorg.; ülésének 

1897. é·pi augttsztu. ltó 22-én 'I'rencsénben tartott meg1v1itó iiléséró'l. 

Jelenlevők: Szalavszky Cryula v. b. t. tanácsos, Trencsén és Pozsony 
vármegyék, valamint Pozsony sz. kir. város főispánja, a XXIX. vándorgyűlés 
elnöke, dr. Chyzer Kornél miniszteri tanácsos, a központi állandó választ
mMiy elnöke, dr. Thuróczy Károly kir. tanácsos Nyitra vármegye tiszti 
főorvosa, d1-. Brancsik Károly Trenc én vármegye tiszti főorvosa, Smia
lovszky Valér országgyűlési képvi elő, vándorgyülé i alelnökök; dr. Ruffy Pál 
országgyűlési képviselő, TJ · ·nay Ernő Trencsén városának polgármestere; 
dr. Lakits Ferencz és dr. Prochnov József közp. állandó választmányi titkárok, 
dr. Szalkay Gyula pénztáros, dr. Rau ·hbauer Józ ef és dr. Biringer Fuencz 
helybeli titkárok. Ezeken kivül a vándorgyülé tagjai é az érdeklődő nagy
számu közönség. 

1. Szalavszky Gyula,elnök arra utalván, mily nagy jelentőségű kulturális 
küldetést telj esitenek a vándorgyűlések, midőn a vidéki városokat felkeresve, 
megismertetik azok közönségével a természettudományok legújabb vívmá
nyait, áldáso eszmecsere tárgyává teszik az orvosi tudomány haladását és 
legújabb felfedezéseit, megnyitja a XXIX. vándorgyűlést. 

2. U csnay Ernő polgármester a város nevében üdvözli a vándorgyűlést 
és köszönetet mond, hogy a magyar tudósok ezen régi társasága felkere te a 
zerény, de a felvidéken fontos kulturális feladattal biró s a történelemben 

jelentékeny szerepre jutott várost. 
3. Dr. LakitsFer. titkár felolvassa jelentését, melynek fonalán vázolja a 

vándorgyűlés állandó választmányának működését a lefolyt utolsó pécsi ván
dorgyűlés óta s közli a mult évben Budapesten megtartott millenáris vándor
gyűlés fonto abb mozzanatait. 

4. Dr. Thuróczy Károly a tudomány, a tá1:sadalom, a vánd01~gyülés körül 
szerzett érdemeket lendületes szavakban méltató és mély tanulmány1·a valló 
emlékbeszédet tartott a mult vándorgyűlés óta elhunyt kiváló tagokról, kik 
között Kovács József dr., Ráth Károly, Kiss Ferencz és Poór Imre dr.-okat 
gyászoljuk. 

5. Végül Ruffy Pál országgyűlési képviselő megtartja érdekesen előadott, 
közegészségügyünket és anna hiányait sok oldalról megvilágitó, a jövő fel
adataira utaló értekezését «a közegészségügyi közigazgatás teendőiről». 

Szalavszky Gyula, 
elnök. 

XXIX. Vánclorgyülé . .Munkálato.i. 

K. m. f. 
Dr. Biringer Ferencz, 

helybeli tit.kár. 



A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyülésére üdvöz· 
leteket és képviselőket küldtek : 

A zékesfőváros üdvözlete: 
Méltóságos dr. Chyzer Kornél minisztei-i tanácsos úrnak, a Magyar 

Orvo ok és Termé~zetvizsgálók központi választmánya elnökének Budapesten. 
Méltóságos Ur ! 
Folyó évi julius hó folyamán kelt nagybecsű átiratá1·a, a melylyel a 

zékes főváros törvényhatóságát a Magyar Orvosok és Természetvizsgálóknak 
f. évi augusztus hó 21-25-ig Trencsénben tartandó XXIX. vándorgyülésére 
meghívni méltóztatott, van szerencsém Méltóságodat kö zönetem kifej ezé e 
mellett tisztelettel: értesiteni, hogy a zékesfővárosnak a gyűlésen leendő 
képviseltetésével Haberhauer János alpolgármester úr bizatott meg. 

Fogadj a Méltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. 
Budapesten, 1897 augusztus hó 7-én. 

* 
Márkus József, s. k. 

polgármester. 

A Kec,.skemét-vidéki Természettudományi Társulattól : 
A Magya1· Orvosok és Természetvizsgálók XXIX. vándorgyűlésének 

Trencsénben. 
A Kecskemét-vidéki Te1·mészettudományi Társulat tiszteletteljes üdvöz

letet küld, munkájához sikert kiván s ott való képviseletével Hanusz István 
urat, a kecskeméti ma.gyar kir. állami főreáliskola igazgatóját bi.zza meg. 

Kecskemét, 1897 juliu 30. 
Dr. Liedemann LaJO , Dr. Hollós László, 

választmányi tag. társulati tag. 

A társulat választmányi üléséből. 

Parragh Gedeon 
elnöl. 

1Vyifra vármegye Orvosgyógy zeré z é TetTnészettudornányi Egye
sületétől : 

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyülé e Trencsén. 
yitra vármegye Orvosgyógyszerész és természettudományi Egyesület, -

nek mai napon tartott közgyűlése örömmel üdvözli a rokon irányu vándor
gyűlést. 

Dr. Biringer, 
titkár. 

A kolozsvári Ferencz Józ ef-egyetem orvos·i kar·át: 

Dr. Thuróczy, 
eln"k. 

Buday Kálmán dr., zabó D 'nes dr. 's Udrán zky Lá zló dr. egyetemi 
ny. r. tanárok képviselt 'k. 
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A lvlagyar ~Nemzeti Prluzeurnlól: 
A Magyar Orvosok és Te1~mészetvizsgálók vándorgyűlése Elnökségének 

Trencsén. 
A Magyar Nemzeti Muzeum legmelegebb üdvözletét küldi a trencséni 

vándorgyűlésnek azzal az őszinte kívánsággal, hogy az úgy tudományos, mint 
hazafias tekintetben méltóan orakozzék elődeihez. 

Igazgató távollétében 

* 

A balneologiai egyesület üdvözlete: 
Méltóságos Elnök úr ! 

Dr. Horváth Géza, 
igazgató Ől'. 

Az országos balneologiai egye ület köszönettel fogadta a szíves meg
hívást a Magyar Orvo ok és Természetvizsgálók X IX. vándorgyülésér . Van 
szerencsém 1:éltóságodat értesíteni, hogy a balneologiai egyesületet ezen 
gyülé en az egyesület alulírt főtitkára fogja képviselni. 

Tátrafüred, 1897 aug. 14-én. 
Kiváló nagyrabecsüléssel 

elnöki megbízásból: 
Dr. Löw Sámuel, . . k. 

főtitl ár. 

A Felvidéki Magyar Közmüvelődési Egyesületet: 
Thuróczy Károly dr. és Tombor Kornél képviselték. 

Üdvözlet Ucsnay Ernő polgármestertől : 
Tisztelt Uraim! 
Felette kedves kötelességet telj esitek, midőn az Orvosok és Természet

vizsgálók 29. vándorgyűlését s e gyűlés minden egyes megjelent igen tisztelt 
tagját Trencsén sz. kir. város közönsége nevében hazafias és lelkes örömmel 
üdvözlöm s munkálkodásukhoz sikert kívánok. 

Onök, tisztelt uraim, egy szent ügy szolgálatába önként szegődve, meg
jelentek városunk szerény falai között, hogy a természet kiapadhatlan titkai
ban fürkészve s a legféltettebb és legdrágább kinc , az emberi egész ég épsége 
és fentartása szempontjából kutatva, tudásukat fejleszszék s ismereteiket ter
jesztve, az emberiség javára munkálkodjanak. 

Trencsén sz. kir. város közönsége teljesen át van hatva vándorgyülésük 
czéljának magasztosságától büszke arra, hogy a gyűlés ily számos jeles tag
ját falai között tisztelheti. 

Fogadják mélyen átérzett köszönetem nyilvánítását, hogy gyűlésük 
helyéül szerény kis városunkat választották. Itt tartózkodásuk rövid ideje alatt 
alkalmuk lesz meggyöződhetni arról, hogy e város feladatát híven telj esiti, 
hogy itt a felvidéken az ország határszélén a magyar nemzeti állameszmének 
szilárd védbástyát emelt, hogy kulturális és humanitál'ius irányban serényen 
előre tör s hogy a közegészség érdekeit tőle telhetőleg előmozdítja. 

Ismételten a legszívélyesebben Jidvözlöm a vándorgyűlés igen tisztelt 
tagjait s munkálkodásuk sikerére az Eg áldását kérem. 

2* 
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2. Záró ülés iratai. 

Jegyzőlcö'nyP. .7.1_ Magyar OrPosolc es TermészetPizsgá2ólc Prencsénöen ta,rtott 

X.:t7X-ilc PándorgyüZésénelc JS97 augusztus lió 20-ild zá,ró-üZésérő2. 

Elnök: Szalavszky Gyula. - Jegyző: Dr. Biringer Ferencz. 
1. A záró-ülésen megjelent nagyszámu tagok és vendégek üdvözlése 

után az elnök megnyitja az ülést. 
2. Dr. Prochnov József központi választmányi titkár jelentését olvassa 

fel a XXIX. vándorgyűlés tevékenységé1·ől, kiemelvén a lefolyás főbb mozza
natait, a vándorgyűlés szakosztályaiban előadott értekezések tudományo 
értékét, a megtartott ismertető előadások és bemutatások jelentőségét, köszö
nettel megemlékezik a trencséni természettudományi egyesület által a vándor
gyűlés tagjainak tiszteletére kiadott, a Vágvölgy megragadó szépségeit és 
történeti nevezetességű helyeit irásban és képekben feltüntető emléklapjairól; 
bejelenti az állandó választmány megüresedett helyeire megválasztottak neveit, 
továbbá a nagy választmány azon határozatát, hogy a jövő vándorgyülé helyé
nek és idejének megválasztását a központi választmányra bízta. 

A titkár jelentését a záró-ülés helyeslőleg tudomásul veszi. 
3. Dr. Schachter Miksa központi választmányi tag megtartja a mély 

tudásra valló és a nagyfontosságu tárgyat sok oldalról érdekesen megvilágító, 
«Az orvostudomány az igazságszolgáltatásban n czimü előadását. A hallgatót 
lebilincselően előadott értekezést a jelenvoltak osztatlan tetszé ükben részesí-
tették és az előadót lelkesen megéljenezték. 

4. Az elnök rövid visszapillantást vet a barátságos érintkezés alkalmául 
szolgáló lefolyt szép napokra, melyeknek Trencsén városa a magyar orvosok 
és természetvizsgálók vándorgyűlésének tartama alatt színhelye volt és a 
melyek kellemes benyomásai a város lakóinak emlékébe hosszu időkre eltö
rülhetlenül bevésődtek. 

Az elnöki beszéddel berekesztett záró-ülés feloszlatása előtt Batizfalvy 
Samu, központi választmányi tag, a vándorgyűlésen megjelentek nevében 
hálás köszönetet mond a város és a vármegye lelkes, a magyar tudományos 
mozgalmak iránt érdeklődő lakóinak azon szivélyes és jó fogadtatásért és igazi 
magyar vendégszei·etetért, melyben a vándorgyűlés tagjait részesitették. 

Szalavszky Gyitla, 
elnök. 

K. m. f. 
Dr. Biringer Ferencz, 

jegyző. 

3. N agyválasztmányi ülés okiratai. 

Jegyzó'kö'11üW a Magyar On/osok és Te,rmé zetPizsgálók trencséni . . _TIX. 'J1ándo1·

,qyü2ése nafl.J'PáZasztmányánalc 1897 augusztus 23-án tartott üZésú·ó'2. 

Elnök : Chyzer K01·nél dr., min. tanácsos, az állandó közp. választmány 
elnöke. - Jegyző: Prochnov József dr. titkár. 

Jelen vannak: Báron Jónás dr., Batizfalvy Sámuel dr., B1·ancsik Károly 
dr., Biringer Ferencz dr., Czie1·er Elek dr., Fa1·kas Jenő dr., Hainiss Géza dr., 
Heller Rikárd dr., Jurkiny Emil dr., Kácser Vilmos di·., Klein Fülöp dr., Lakits 
Ferencz dr., Löw Sámuel dr., Niedermann Gyula dr., Preisz Hugó di·., Schach-
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ter Miksa dr., Schröder Gyula dr., Szabó Alajo' dr., Szalkay Gyula d1·. 
S atko Róbe1·t dr., Thuróczy Károly dr., Verebély László d1·. 

1. ,;Elnök bejelenti, hogy a vándorgyűlés elnöke, Szalavszky Gyula, 
főispán 0 N agyméltó ága akadályozva lévén, helyettesitésével őt bizta meg ; 
üd-vözli a megjelenteket s az ülést megnyitja. 

2. Elnök megemlékezvén a nagy veszteségről, mely a vándorgyűlést két 
nagynevű, érdemdús tagjának, .E ... ovác József és Poór Imrének elhunytával 
érte, inditványozza, hogy a nagyválasztmány részvétének jegyzőkönyvileg kife
jezést adjon, a gyá zoló családokhoz pedig ré zvétiratot intézzen. 

A trencséni vándorgyűlés nagyválasztmánya elnök inditványát 
elfogadja, legmélyebb i-észvétének kifejezé ét jegyzőkönyvbe iktatni, 
az elhunytak családjához Tészvétiratot intézni, egyuttal erről a bezáró 
nagygyűlésnek jelentést tétetni határozza. 

3. Schachter Miksa, vál. tag ez alkalomból utal arra, hogy a vándor
gyülé i intézmény fentartá ában és fejle ztésében elévülhetlen érdemei van
nak bold. Kovács Józ e( tanárnak, kinek emlékét a részvétnyilatkozaton kivül 
más módon is kellene éppen a vándorgyülési intézmény keretében megöröki
teni. A nagyválasztmány határozhat a mód fölött, ő azonban a maga részéről 
a következőt ajánlja a nagyválasztmánynak elfogadásra: minden vándor
gyűlés alkalmával Kovács József nevével, emlékével kapcsolatosan, valamely 
actuális orvos-termé zettudományi kérdé sel foglalkozó értekezés, diszelőadá 
tartassék, az előadónak pedig egy aranyérem (Kovács-érem) adományoztassék. 
Föl van hatalmazva annak a kijelentésére, hogy az ene a czélra szükséges 
pénzösszeg - alap - megvan. Ha a nagyválasztmány inditványát elfogadja, 
úgy a közelebbi módozatok tárgyalásával, megállapitásával az állandó közp. 
választmányt kéri megbizatni. 

A nagyválasztmány egyhangulag helyesléssel fogadja el Schach· 
ter tag inditványát s annak kidolgozását az állandó központi választ
mányra ruházza. 

4. Szalkay Gyula pénztáros jelentést tesz a pénztár állásáról. 
Tudomásul szolgál, egyu ttal Schröder és Kácser vál. tagok Báron 

ellenőnel együtt a pénztár megvizsgálására s jelentéstéteJ végett 
kiküldetnek. 

5. Verebélyi László könyvtáros, könyvtáú jelentését olvassa fel. 
Tudomásul szolgál. 

6. Elnök a jövő vándorgyűlés helyére vonatkozólag inditványozza, hogy 
a hely megválasztása az állandó központi választmány1·a bizassék. 

Egyhangulag elfogadtatik. 
7. Elnök az állandó központi választmány kiegészitésére, illetőleg az 

elhalálozás, kilépés folytán megüresedett választmány tagsági helyek betölté
sére hivja fel a nagyválasztmányt. 

A nagyválasztmány a következő tagokat választotta meg: 
budapestiek : 

1. 01·vosi szakcsoportban: Bőke Gyula dr., Genersich Antal dr., 
Hegedüs János ch., Niedermann Gyula dr. (új), Raisz Gedeon dr. (új), 
Schwimmer Ernő dr., Verebélyi László d1·. 

2. Természettudományi-társadalmi szakcsoportban: Borbás 
Vincze dr., Horváth Géza dr., Lakits Ferencz dr., Lóczy Lajos dr. 
(új), Mocsáry Sándor dr., Ruffy Pál orsz. képviselő (új), Szterényi 
Hugó dr. 



Vidékiek: 
1. Orvosi szakcsoportban: Lechner Károly dr., Purjesz Zsig

mond dr., Schröder Gyula dr. (új), Thúróczy Károly dr. (új), Udránszky 
László dr. (új). 

2. Természettudományi-társadalmi szakcsoportban: Gotthard 
Jenő, Brancsik Károly <h. (új). 

8. Schachter Miksa tag inditványozza, hogy a vándorgyűlés Munkálatait 
a hasonnemű külföldi egyesületeknek kellene megküldeni s velök ekként 
szorosabb érintkezésbe lépni. 

Thúróczy Károly alelnök választmányi taggá történt megválasztásáért 
köszönetet mondva, a vánc101·gyülés terjesztése érdekében szükségesnek tar
taná, hogy minden megyei főorvos kapjon meghívót s fölszólitást, hogy megyé
jében a vándorgyülésben való részvételre buzdítsa kartársait. 

Ugyancsak a tankerületi főigazgatóknak hasonló czélból küldendő 
megbivó. 

A nagyválasztmány Schachter és Thuróczy választmányi tagok 
indítványát elfogadja. 

9. Elnök bejelenti, hogy Niedermann Gyula dr., Brancsik Károly dr. és 
Ruffy Pál tagtársakkal a helybeli kórházat megtektntették, erről szóló jelen
tését beterjeszteni fogja. A helybeli községi iskola és óvoda megtekintésére, 
Bfringer, Farkas és Ruffy tagokat kéri fel. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

Dr. Prochnov József, s. k. 
jegyző . 

Kmf. 
Chyzer Kornél, s. k. 

elnök. 

• 7!/.. pénztár YtzsgáZására lcilcüldiitt bizottságnak .feZentése. 

Tisztelt N aggyűlés l 
A XXIX. vándorgyűlés nagyválasztmánya által kiküldött alulfrott bizott

ság a Pécsett tartott XXVII. és a Budapesten tartott XXVIII. vándorgyűlésre 
vonatkozó, dr. Szalkay Gyula pénztáros által bemutat.ott számadásokat átvizs
gálta s meggyőződött arról, hogy azok az utasítások szerint vezettettek és min
den tételökben helyesek. Indítványozzuk ennek folytán, hogy a pénztárosnak 
az előterjesztett számadásra nézve a felmentvény megadassék és a ponto 
kezelésért a XXIX. vándorgyűlés részéről dr. Szalkay Gyula urnak köszönet 
nyilvánittassék. 

A pályadíj alap 1896 decz. 31-ig befolyt 108 frt 51 krnyi (száznyolcz frt 
51 krnyi), valamint a folyó pénztárból ugyanazon időig esedéke volt 80 frtnyi 
(nyolczvan forintnyi) kamatjának helybenhagyása - minthogy a megfelelő 
takarékpénztári könyvecskék a pénztáros ur által az osztrák-magyar ti ztviselö
egyesület budai osztálya pénztárába letétettek és jelenleg ott vannak - Buda
pesten ez őszszel lesz eszközlendö. 

Trencsén, 1897 augusztus 24-ikén. 
A XXIX. vándorgyűlés nagyválasztmánya által kiküldött pénztárvizsgáló 

bizottság: 
Dr. Báron, 

ellenőr. 
Dr. Kácser Vilma 

bízott. ági tag. 
D1'. S ·hröder Gyitla, 

bizottsági tag. 



~'1. íJ-fagya r OrYosolc es TermészetYizsgáZólc YándoYgyüZései lciht')l'}/tárának 

áUapotáróZ szóZó Jelentés. 

Könyvtárunk, mely az 1894-ben Pécsett a X VII. vándorgyülésen 
helybenhagyott határozat zerint csakis a régibb vándorgyülési munkálatok 
fenmaradt, a többi munkálatoknak pedig két-két példányából, valamint a 
vándorgyűlések alkalmával megjelent monografiák és kiadványok egy-egy 
példányából áll, utolsó jelentés óta ezen állapotában csakis a pécsi és buda
pesti gyűlések munkálataival, valamint a Pécs városa által kiadott Emlék
lapokkal szaporodott. 

Könyveinknek és kiadványainknak egy·egy példányával az ezredéves 
or zágos kiállitáson a közművelődési csarnokban szintén résztvettünk és 
elismerő oklevelet kaptunk. 

A feles példányok legnagyobb részét iskolák, intézetek és muzeumok 
(így a bécsi udvari muzeum állattani osztálya) gyűjteményeik kiegészitésére, 
úgyszintén egyes szakemberek is kérték és kapták azokkal; a mennyi van, ezen
tul is szolgálhatunk. 

D1·. Ve1·ebély László, 
könyvtárnok. 

~71 ·!Jltág.)'a1· OrYosok és TermeszetYizsgáZólc :t'XLY. Yá11do1'{/JJÜZése áltat a 

kelybe2i népueYeZési intézetek nzegyizsgáZására KilcüZdiitt bizottság Jelentése. 

Tekintetes Nagygyűlés ! 
A vándorgyülé nagyválasztmányának f. hó 23-án tartott ülé ében tisz

telettel alulírott megbízást nyertünk, hogy a Trencsén városban létező nép
nevelé i intézeteket, a közegészségügy követelményeit tekintve megvizsgáljuk. 

Ezen nagybecsű megbízatásban eljártunk s eljárá unk eredményéről 
jelentést teszünk a következőkben : 

I. Az izraelita elemi iskola helyiségei a közegészségügy követelményeinek 
mindenben megfelelők. Az iskola jelenleg a budapesti szünidei gyermektele
pitő egyesület rendelkezése alatt áll és így abban a nyári tisztogatás eddig 
foganatosítható nem volt, azonban örömmel tapasztaltuk, hogy ezen nyaraló 
iskolagyermekek ellátása is a közegészségügy követelményeinek mindenben 
megfelel. 1 

II. Az ágostai evangelikus népiskola egyetlen tanhelyiségböl áll, s azt 
minden tekintetben rendben levőnek találtuk. 

III. A városi (r. kath. jellegű) elemi fiuiskola új épület, tágas szellős és 
világo tanbelyiségekkel. Hátrányai ezen intézetnek, hogy a szomszédos gaz
dasági udvar esőviz-elvezetése hiányos, hogy az árnyékszékek szellőztetése 
rossz és hogy a kisdedóvónak berendezett helyiség, tekintettel arra, hogy 
egyetlen szobából áll, rendeltetésének megfelelő nem lehet. Ezen észlelt 
hátrányokon segithető lenne, ha a gazdasági udvar feltöltetnék, ha az árnyék-
zékek szelelő kéménynyel vagy ablakkal elláttatnának, végre ha az iskolával 

szomszédos czementraktár kisdedovónak átalakittatnék, mert egy oly épület
ben, melybe nagyobb számban járnak az iskolás gyermekek, melyben az alka
mazott tanítók magánlakása is elhelyezve van, ki, dedóvó berendezésének -
közegészségügyi szempontból nem lehet helye. 

A paulai Szt.-Vincze rend által gondviselt elemi leányiskola és kisded
óvó minden tekintetben megfelel a közegészségügy követelményeinek. 



Fogadja a m. tisztelt N~gygyülés őszinte tiszteletünk nyilvánitását. 
Trencsénben, 1897 augusztus 24·én. 

Ruffy Pál. Dr. Biringer Ferencz . 

.7.1._ Magyar OrPosolc és TermészebdzsgáZólc XXIX. Yándo1'{/yiUése allcaZmábóZ 

meglátogatott j'ürdó'Jcró'Z szóló Jelentés. 

Tepla-Trencsén-Teplicz vasuti állomástól mintegy 20 percznyire a foly
ton szűkülő kies Tepla völgyében, a Tepla patak mellett, bükk· és fenyőerdők 
közt fekszik: Trencsén- Teplitz, Magyarország legrégebben ismert és legláto
gatottabb fürdőinek egyike. Jelenleg gróf D'Ha.rcourtné sz. báró Sina Iphigé
nia tulajdonát képezi, kénes hévviz (28-32° R.), melyet leginkább csúz, kösz
vény, bujakór, hüdések, bénulások, idegfájdalmak és gyöngeség, vese-, csont-, 
izület-, nyákhártya- és bőrbajok ellen használnak. A kúrát illetőleg: az öt 
forrásból táplált öt nagyobb tükör-fürdő, a régi és új kádfürdők, a Hammam
épületben levő hét álló füTdő, hideg uszoda és fürdők, meleg és hideg zuha
nyok, massirozás, villamozás, savó- és ivókúra (idegen vizek) állanak a bete
gek rendelkezésére. 

Az utolsó időkben évenként közel hatezer fürdővendég fordult meg. 
Az ezernél több szobával rendelkező fürdőhelyen, hat orvos és állandó 

gyógyszertár van. 
Trencsén-Teplicz emelkedését, a természeti adományokban és a tulaj

donos bőkezűségén kivül, leginkább volt igazgatójának: néhai dr. Heim·ich 
Nep. Jánosnak köszönheti, kinek maradandó érdemei: a csatornázás, a 
vizvezeték, mely nemcsak az ivóviz hiányát szüntette meg, hanem lehetővé 
tette az árnyékszékek vizöblögetését és az utczák locsolását is; továbbá a jár
dák kikövezése, a Hammam-fürdő létesitése, mely 32 fokú meleg zuhanyaival 
igazán páratlan gyógyhatásu. 

Tekintve, hogy Trencsén-Tepliczen a több száz szobát magukban foglaló 
uradalmi házakon kívül, a kényesebb igényeket is kielégítő, fényes berende
zésű magánházaktól kezdve, a legegyszerűbb parasztszobáig, mindenféle 
lakás kapható, e szerint a napi árak is 5 frttól egész 20 krig váltakoznak. Ép 
így étkezés dolgában, annyi a vendéglő, kávéház és kifőzőhely, hogy mindenki 
megtalálhatja a neki megfelelő árú és rangú étkező helyet. 

Mint egyedüli áll a maga nemében a trencsén-tepliczi megyei sanatorium, 
melyben szegénységi bizonyitványnyal bíró betegek egészen dijtalanul élvez
nek teljes ellátást. (Fürdő, lakás, koszt, orvos, patika). 

Az elmult évadban nyolczvanan felül részesültek e jótéteményben, 
kiknek száma jövőre remélhetőleg a százat is jóval meg fogj a haladhatni, 
hála érte bellusi Baross Jusztin alispán emberszei-ető, nemes gondolkozásá
nak, ki a sanatorium kibővitése által ezt lehetővé tette. 

Rájeczfürdő Zsolna vasutállomástól a 14 kilométernyi, igen jó karban 
tartott és kies hegyvidék közt vezető sík országuton egy óra alatt érhető el. 
A gyógytelep 3 hegyi pataktól átszelve, közvetetlenül az erdő által boritott 
hegyge1·incz déli lábánál, éjszaki szelek ellenében teljesen megvédve, 420 
méter magasságban fekszik; községektől távol és kizárólag villaszerű épüle-



tekkel ellátva, talaj, viz és levegő dolgában a legszigorubb egészségügyi köve
telményeknek is megfelel. 

Gyógyeszközei: a vasas és timsós hévforrások (34° C.), melyek tükör
fürdőt és kádfürdőket látnak el vizükkel ; a vasas lápföldből előállitott láp
fürdők; modern berendezésű hidegvizgyógyintézet; továbbá timsós és vasas 
szénsavas meleg és va tartalmú hideg ivó viz, végül az uszoda a tóban. 

Az egyes épületekben levő tágas, kellemes berendezésű, ti zta zobák 
igen jó ágyakkal vannak ellátva, melyek jutányosnak mondható árakért bérel
hetők. A sétautak nemcsak a telepen, de ~ hegygerinczen is c endes emelke
déssel egész 800 méterig vezetnek fel. Altalában a rend, tisztaság és szolid 
kenyelem az igazgató-tulajdonos Smialovszky Valér országgyűlési képviselő 
páratlan tevékenységét és körültekintését dícséri. 

Pöstyén, melynek fürdőjét már a 15. században ismerték, Nyitramegye 
pöstyéni járásában, a magy. kir. államvasut vágvölgyi vonala mellett, az állo
mástól 15 percznyi távolságra fekszik. 

A fürdőhely a tenger szine felett 16 2 méter magasságdan van, a regé
nyes Vágvölgy délkeleti részén, a Vág folyó jobb partján; északnyugaton a 
Kis-Kárpátok változatos hegylánczolatával szegélyezve, míg kel~ten részint 
erdős, részint kopár hegyek által van környezve. 

A tulajdonképeni fürdőhely, mely Pöstyén mezővárossal egy politikai 
községet képez, 150 csinos villasze1~ü lakházzal és három fogadóval bir, úgy 
hogy a fürdőhely körülbelül 890 jól berendezett szobát képes felmutatni. 

A gyógyházban levő gyógyterem hossza 30 méter, szélessége 12 meter, 
ez egyuttal a szórakozó és tánczte1·em is, e mellett van az olvasóterem. -
Van azonkivül ezen épületben négy étterem és kávéházi helyiség; van nyári 
szinház is. 

A lakások árát illetőlég megjegyezzük, hogy jól butorozott, kényelmes 
szobát 8-15 frt heti bérért lehet kapni, vannak azonban ennél drágább szo
bák, de ennél tetemesen olcsóbbak is, úgy, hogy a kevésbbé módosak 3-4 frt 
heti b~rért is kaphatnak egyszerü, egészséges szobát. 

Etkezni vagy étlap szerint, vagy heti és havi bérletben lehet, a havi étke· 
zés 22- 30 frtba kerül. 

Van azonkívül a penzionátus, melyben 27 szoba áll a kevésbbé vagyonos 
osztály rendelkezésére; aztán a munkás penzionátus 80 ágygyal és végül a 
megyei szegények kórháza négy teremmel 30 beteg i~észére. 

Pöstyénben 30-32 ° R. meleg kéntartalmu medencze fürdőkön kivül 
külömböző hőfoku kád- és iszapfürclők vannak. 

A fürdőhely főelőnye az iszapnak helybeli alkalmazásában áll. Az iszap 
alkalmazta helyen a külbőr csakhamar vörös lesz, a melegség éTzete a kör
nyező részeken is nyilvánulván, az egész testet kellemes melegséggel párosult 
izzadás lepi meg. Mint segédeszközök a massaget és villanyossagot is alkal
mazzák. 

A fürdő tulaj do nos Erdődy Ferencz gróf által most épített új fürdő már 
annyira készén van, hogy az 1898-ik év május havában a forgalomnak át lesz 
adható ; ezen fürdő-épületben 20 tágas kádfürdő, tüködürdő, a megfelelő 
számu öltözőszobákkal, aztán 14 fülke van a helybeli (localis) iszap alkalma
zására berendezve, továbbá inhallátiós szoba, orvosi rendelő szoba stb. 
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Az elnöki széket Löw Sámuel dr. foglalja el. 
2. Epstein László dr. főorvos előadást tart <1Magyarország elmebeteg-

ügye» cz1men. 
Tetszéssel fogadott előadá után 

Niedei-mann Gyula dr., kir. tanácso megjegyzi, hogy elme
betegügyünknek már Verbőczy hármas könyvében van nyoma, mert 
az elmebetegek jogvédelméről gondoskodást mutat két helyen. -
Felemlíti még a budapesti, újonnan felállított fegyencz-kórház téboly
dáját, melynek felállítása által a külföld egy részét megelőztük . 

. Báron Jónás dr., egyetemi m. tanár: <1A sérvkizáródás egy nemei> 
czimü előadását tartja meg. 

4. Fischer Jakab dr. főorvos: <1Psychosísok szivbajoknáh czimen tart 
előadást. 

Az elnöki széket Haíniss Géza dr. foglalj a el. 
5. Elnök jelenti, hogy Nuricsán József dr. «Az acetylen vílágitásróli> 

szóló előadását a c1Bárány1> fogadó nag, termében fogja megtartani. 
6. Jurkiny Emil dr. «A duna-balparti törvényhatóságok közegészségi 

viszonyairól» szóló előadását tartja meg. 
7. Szenes Zsigmond dr. előadást tart c1 A e ecsnyujtványon eszközölhető 

percussio és auscultatio diagnosticus értékéről». 
Tomka Soma dr. kéi·i az előadót, hogy érdekes tapasztalatait 

bővítve, azokat szélesebb körben ismertesse. 
8. Tomka Soma dr. magyarázat kíséretében bemutatja a hallószerv 

kórboncztanát feltüntető, számos sikerült érdekes készítményét. 
Halász dr. elismerését fejezi ki az előadónak, a bemutatott 

prreparatumaiért s javasolja, hogy a szakosztály ezért az előadónak 
köszönetét fejezze ki. - Elfogadtatik. 

9. Feuer Náthán d1·. egyetemi tanár « Ujabb tapa ztalatok a distíchiasi 
műtétről» szóló előadását tartja meg. 

Mohr Mihály dr. megjegyzi, hogy az előadó által leírt operátió
kat látta s az eredmény teljes voltát constatálja. Kívánatosnak tartja, 
hogy a Flarer·műtét, mint immár túlhaladott álláspont a szigorlati 
kérdésekből elimináltassék. 

Dr. Öhler László, s. k. 
jegyző. 

K. m. f. 
Dr. Hainiss Géza, s. k. 

elnök. 

Jegyzó'kiinyy~ az orYos-sebészi csopo'J't 1897 augusztus 23-án délután tartott 

II. üZésé?'·ó'Z. 

Elnök: Hainiss G. dr. egyetemi m. tanár. 
1. Halász H. dr. előadást tart «A hydrogeni um hyperoxydatumról az 

orr- és fülgyógyászati gyakorlatban>>. 
Szenes dr. felhívja a szakosztály :figyelmét a Halász dl'. által 

említett sinu maxillaris megbetegedés fontosságára. Körner szerint 
pathognomikus a nagyfoku supraorbitalis neuralgia és a punctió 
alkalmával talált serosus váladék. Néha utóbbi, tüszentés alkalmával, 
a sinus spontán megnyílásakor önként kiürül s a fájdalom megszűnik. 

2. Pajor Sándor dr. «A neurasthenia és vizgyógymódjáróln czimen elő
adást tart. 
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10. Szalárdi Mór dr. «A syphili hereditaria felisme1·ése és kezelése a 
lelenczházakban » czimen tart előadást. 

Szenes dr. a csoport nevében köszönetet mond az elnöknek az 
ülések vezetéseért. 

Elnök az ülést berekeszti. 
D1'. Ö hler László 

jegyző. 
Dr. Löw Sámuel, 

elnök. 

5. Természettudományi szakosztály jegyzőkönyvei. 

JegJ1z6'/tiinJ'J' a M alJJ'a?' On1osok és Természet'Jll,'zsgálók X.rIX. PándM:qyü2ese 

tenné. zettudomán)'i szakosz tá2j 1ának T -rencsénben„ 18.97 aug. 23-án és 24-en 

ta1·tott ü2éseir6'l. 

Első nap. Auguszt'lls 23-án. 

J elenlevök: Dr. Borbás Vincze elnök, Heller Richárd jegyző, dr. Bor
básné úrhölgy és anyja, Hanusz István, Rakovszky Géza, Nagy Antal, Kele
csényi Károly, Lendl Adolf, Brancsik Károly, Holuby József, Kostenszky 
Kálmán, zalkay Gyula, Rossival József, Bakos Kálmán, Pantocsek József, 
Lakit Ferencz, Ferenczy József, Krasznyánszky Károly, Krezsák Géza, 
Vernbély László tagok. 

Elnök úr a tagokat szívélyesen üdvözli és jegyzőkül dr. Lendl Adolfot és 
Heller Richárdot, a nagyválasztmányba tagokul Brancsik Károlyt, Hanusz 
Istvánt, Kelecsényi Károlyt, Lakits Ferenczet, Holuby Józsefet, Lendl Adolfot, 
Rauchbauer Józsefet és Szalkay Gyulát ajánlja. 

A szakosztály nevezetteket megválasztja. 
1. Erre Borbás Vincze elnök «Magyarország természetes flórájának tago

sulása» czimen tart előadást. Az ország flórája két nagy flóra tagja: a) kis 
része, Fiume és környéke, a mediterran flórához, b) nagy i·észe a keleti conti
nens flórájához tartozik. A haza flóráját alkotó növényfajok legnagyobb része 
és termőhelye ismeretes, valamint az ország legnagyobb része flórisztikailag 
átkutatva levén, más iránya nyílik a kutatásnak, t. i. az ország flórisztikai 
nevezetesebb helyein, a geológiai, klimai, geografiai és talajbeli viszonyok 
kipuhatolása, a melyek a növényzet ottlételét megszabják. Ezen az alapon kell 
ezentul az ország természetes flórájának széttagozódását megállapítani. Elő
adó ide vonatkozó tapasztalatait ismerteti. 

A szakosztály az előadást köszönettel veszi. 
2. Pantocsek Józ. ·ef «Hegyeket alkotó mikroszkópiai lényekn czimen 

tart előadást. Az őskori geologiai epochákban az állat- és növényvilág mikrosz
kópiai képződményei oly mérhetetlen mennyiségekben léptek fel, hogy azok 
egész hegységeket képeztek. Az így keletkezett kőzetek mutatják, hogy fel talá
lásuk helye valaha tengerfenék vagy édesvizi medencze volt. Előadó e mikrosz
kopikus lények szerepét a hegységek alakulásánál számos példával vilá
gitj a meg. 

Elnök előadónak a szakosztály köszönetét s elisme1·ését fejezi ki. 
3. Hanusz István <tMagyarország éghajlati hüvösödése» czimü értekezé„ 

sét Krezsák Géza ·olvassa fel. Kimutatja, hogy a szőlő-, dió-, fenyő- és tölgy
vegetátió a hüvösödés -folytán mindjobban délre vonul, mely tünet nemcsak 
Magyarországban, hanem az egész földgömbön észlelhető. 



Elnök úr néhány észrevétele és az előadó ellenészrevételei után 
a szakosztály előadónak köszönetét és elismerését fejezi ki. 

4. Holuby József« Batologiai észleleteim» czimen ta1·t előadast. Ismertet 
számos új szederfajt, melyek legnagyobb része előadó nevét, mint meghatá
rozóét viselí. 

Elnök a szakosztály köszönetének kifejezésével méltatja előadó 
botanikus működését és felhivja őt, hogy munkásságát folytassa. 

5. Elnök úr indítványára a szakosztály elhatározza, 
hogy mind a négy előadás a szakosztály évkönyvébe felvétessék. 

6. Branc ik Károly conchilia és coeleoptera-gyüjteményét mutatja be. 

Nlásodik nap. Augusztus 24-én. 

Jelenlevők: dr. Borbás \ incze elnök, Heller Rikárd jegyző, Pantocsek 
József, Lakits Ferencz, Csippék János, Krasznyánszky Károly, Bakos Kálmán, 
Lutz Alfonz tagok. 

Az elnöki üdvözlő után 
1. Kelecsényi Károly «Nyitramegye lepkéi és bogarai» czimü értekezé

sét, mely már régebben megjelent munkának kiegészitése, Pantocsek József 
ismerteti és azt kinyomatásra ajánlj a. 

A szakosztály az ajánlathoz hozzájárul. 
2. Heller Rikárd "A német birodalmi :fizika-technikai intézet működé

séről és eredményeirőh czimen tart előadást. Ismerteti az intézet czélját, fel
adatát és annak rendkivüli tökélyü tudományos mérőeszközeit, a hő-, légsuly-, 
volt- és ampéremérők hitelesitésénél követett eljárást és a fénymérés terén 
elért eredményeket. 

Elnök úr előadónak terjedelmes dolgozatáért a zakosztály 
elismerését és köszönetét fejezi ki. 

4. Elnök úr Lóczy Lajo. egyetemi tanár leveléből a szakosztályhoz 
intézett üdvözletet olvas fel és a szakosztály működését befejezettnek nyil -
vánitja. 

Dr. Barnás Vincze, 
a szakosztály elnöke. 

Heller Rikárd, 
a szakosztály jegyzője . 

.Tegyzó'JdjnyY a Magya/)' 01·posolc és Terrneszel'J'izsgáZóJ.: .'t'XI.Y. 11ándorf7.J'ÜZése 

a2Jca2máYal mega2aku2t társadalmi szalco ztál,ytwlc 18.97. éPi aug. 23-áu 

tartott üléséró7. 

Elnök: dr. Smialovszky Valé1·; jegyző: dr. echány Adolf. 
1. Elnök üdvözli a szakosztály tagjait s az ülést megnyitja. Megnyitó 

beszéde folyamán foglalkozik a szociális kérdés el kapcsolatban a közegészség
ügygyel. 

Az ülés élénk helyeslé sel fogadta az elnök megnyitóját, melyért 
köszönetet szavaz neki. 

2. Elnök javaslatot tesz a zakválasztmány tagjait illetőleg. 
A szakvála ztmány tagjai lettek : Rakovszky Géza, G. örgy Ala

dár, Thirring Gusztáv, F1·ecskay J áno é Ruffy Pál. 
3. Elnök felkéri dr. Thiring Gusztávot c1A felvidéki kivándorlásról» szóló 

felolvasásának megtartására. 
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zako ztál tagjai élénk érdeklődéssel hallgatták a kiváló 
szakértelemmel összeállított felolvasást s annak teljes terjedelmében 
való kinyomatását óhajtják. 

4. I övetkezett Csippék János értekezése: « datok a magyarországi 
gyógyszerészet történetéhez.» 

A felolva á végeztével dr. Szabó Alajos a tárgyhoz néhány szakszerű 
megj egyzé t fűzött. 

A szakosztály köszönetet szavaz a felolvasónak gondos munká
jáért s annak ismertetését óhajtja . 

. Dr. Klein Fülöp «A budapesti szünidei gyermektelep-egyesület tren
c éni telepe» czimü felolvasást tartott. 

A zakosztály a zakszerü felolvasást érdeklődéssel kísérte, de 
az idő előrehaladottsága miatt annak folytatását a következő napra 
hala ztotta. 

A zako ztály ülésének befejeztével a szakvála ztmány tartott tanács
kozást, 

melynek alapján határozatba ment, hogy dr. Thirring Gusztáv 
és Csippék János felolvasásai a vándorgyűlés Munkálataiban is nap
világot lássanak. 

Több tárgy nem lévén elnök az ülést berekeszti. 
Dr. Smialovszky Valé?', 

a szakülés elnöke. 
Dr. Pechány Adolf, 

a szakülé jegyzője. 

Jegyzó'Jcih7J. 1J' a „}/agya1· 01·Posok és YermészelPizsgálók l:t..L„Y. Pánd01',(/yülése 

aZA:a2máPal megalakult társadalmi szakosztályának 1897. é,n· aug. 24-én 

ta1~tott üléséről. 

Elnök : dr. Ruffy Pál; jegyző : dr. Pechány Adolf. 
1. Elnök megnyitván a tanácskozást, felkéri dr. Klein Fülöpöt, hogy 

folytassa <<A budapesti szünidei gyermektelep-egyesület trencséni telepe» 
czimü értekezését. Ennek befejeztével 

a szakosztály elismerést szavaz az előadónak; magáévá teszi 
azt az inditványát, hogy Budapest példáját más alföldi váro ok is 
kövessék s nyári gyermektelepeket alapitsanak. A szakosztály végre 
javasolja, hogy az előadás a lVIunkálatok-ban közöltessék. 

5. Ezután dr. Farkas Jenő tartott rendki vül é1·dekes és becses, szakisme
retekben gazdag előadást a «Toynbee Hall»-ról, mely angol intézménynek leg
alább részbeni átültetését kivánatosnak tartja. Elnök szakszerű hozzászólá a 
után 

a szakosztály kéri az előadót, hogy a szóban elmondott érteke
zést irásba foglalva bocsássa a nagygyűlés i·endelkezésére. A szak
osztály az előadás tartalmával és intentiójával teljesen egyetértve, 
annak a Munkálatok-ban való közlését javasolja. Dr. Chyzer java -
latára pedig indítványozza a szakosztály még azt is, hogy az előadás
ból több különlenyomat készittessék s ezeket a központi választmány 
az egyes törvényhatóságoknak küldje meg. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Ruffy Pál, Dr. Pechány Adolf, 

h. elnök. jegyző. 
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1. 

SZALA 
„ , .. , 

ZI Y GYULA FOISPAN ELNOKI MEGNYITO 
BESZÉDE. 

(( t 'I. " vrrn a orgyii lrf. ((7 g. ,,_, -fn tartott 71 ngygyül é. én. 

Mél en tisztelt vándorgyűlés ! 
A magyar 01·vosok és természetvizsgálók állandó központi választmányá

nak kitüntető határozata folytán nyitom meg 29-ik vándorgyülésüket elnöki 
minőségben a nélkül, hogy tudós volnék, vagy ily, főleg tudósok által diszí
tett gyűlésben az elnöklés szerepére hivatva lennék. 

Ezen elhatározásukat két körülmény szülhette. Az egyik az, hogy a tudós, 
a ki nagy törvényeket kutat, nagy igazságokat keres, rendszerint felül áll min
den apró hiuságon és a társadalom üres czifraságaiban osztozkodni nem kiván; 
a másik pedig az, hogy önök, bold. Bene Ferencz és Bugát Pál uttö1·ő kartár· 
aik helyes programmján állva, tapasztalataikat, fölfedezéseiket nem kizárólagos 

é önös élvezetük tárgyává tenni, hanem azokat a nagy közönséggel megosztani, 
ennek figyelmét a szorosabb életkörén kívül álló, de azt a legközvetlenebbül 
befolyásoló viszonyokra irányítani és alóban üdvös törekvéseiknek ujabb 
követőket szerezni iparkodnak. Ezen iparkodásuk ma már, midőn 57 éves 
mult igazolja a kiindulási alapot, midőn egész könyvtárt képező irodalmi 
termékeik tanuskodnak állá pontjuk helyessége mellett, midőn az ország min
den táján elméket és szíveket hóditottak: midőn számtalan egyletet bukni 
láttak, holott a magyar orvosok és természetvizsgálóknak vándorgyülésekbe 
öltöztetett eg lete következetesen növekedett; nem szorul sem indokolásra, sem 
ig~zolásra, de igenis követelheti a közelismerést és a nemzetnek háláját azéi-t, 
hogy nem e üggedve a keleti fajnak épen az emberek közegészségügyét illető-
1 g fők 'nt nyilvánult közönyössége miatt, képesek voltak a politikai és társa-
1almi réteget oly rezgé. be hozni, mely sok helyes törvény megalkotását és 
még több helyes törekvés zabatositá át eredményezte, a társadalmat pedig 
a közegészségügygyel kapcsolata intézmények létesítésére fölkarolására 
ösztönözte. 

Szinte megható, de föltétlenül hálás elismerést é1·demlő az a követke
zete ség, melylyel a vándorgyülések hazánk közegészségügyi bőséges hiányait 
előtérbe tolni, a hivatott tényezők figyelmét azokra vonni töi·ekedtek; és t. 
elnöktársam, hyzer Kornél ur, nagy érdemet zerzett, midőn a vándorgyűlések 
50 éves történelmének megírásával époly tömöi·, mint vonzó és mindent meg
világító alakban be zámolt azokról az értekezéseln·ől, inditványokról é hatá
rozatokról, mel ektől ·az időközben létesült alkotásoknak velük való összfüg
gése el nem tagadható. 
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\ alóban sajnálom, hógy a becses munka ily későn lett szerény ismere
teim tárgya; mert csak most tudom kellően méltányolni azoknak a fáradozását 
a kik minden igény nélkül val' apostolok gya.nánt bejárták az országot, hogy 
a sötétségbe fényt vessenek, a szivekben nemes érzést keltsenek, a tudomá
nyosságot általánositani törekedjenek és a nagy közönséget rávezessék arra, 
hogy a tudománynyal való foglalkozás önmagában oly gyönyör, melyet sem
mivel mással pótolni vagy helyettesíteni nem lehet és melyet ápolni már csak 
azért is szükséges, mert a tudomány nem szétválasztó, hanem egyesítő elem, 
mely az élet különböző érdekküzdelmeiben sokszor elkeseredő emberiséget 
kiengesztelni, lecsillapitani s hogy ugy mondjam, rendes kerékvágásba terelni 
képes. 

Ennek daczára nálunk még ma is más nemzetekkel szemben aránylag 
csekély réteget hat át a tudomány utáni vágy és a tudós buvárlatra vezető inger. 

Eléggé jellemzi e részben állapotainkat a közkönyvtárakna.k vajmi gyér 
volta, eléggé főleg az, hogy alig van törvény hatóság, mely törvényhatósági 
könyvtánal bfrna, holott mily könnyű lett volna épen a törvényhatóságoknak 
a hosszu idők folyamán a közköltségek hulladékaiból oly könyvtárakra tenni 
szert, melyek ma mát minden törvén ható ági központon a nagy közönség 
rendelkezésére álló szellemi kincsek tárházát képeznék és jelentékenyen 
hozzájárulnának parlagon és ismeretlen maradó hivatott tehetségek kifejlődé
séhez, a tudományosságnak nagyon megkivánt általánositásához, azonfelül a 
szellemi magyar termékek kelendőségének fokozásához és végTe a magyar 
tudósok részben ma is meglevő elhagyottságának megszüntetéséhez is. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyüléseinek alapítói 
tehát igen bölcsen cselekedtek, midőn az évi vándorgyűlések eszméjét fogadták 
el ; med lehetetlen, hogy kiváló tudósok és tanult embereknek egy helyen 
való csoportos megi elenése, a kifejlődő élénk eszmecsere, a nagy közönség 
jótékony behatása nélkül történhessék meg. Az emberi elme, a benne lakó 
isteni szikra miatt oly fogékony, hogy azt abszolut tétlenségre senki sem kár
hoztatha tj a. 

Meggyőződésem, hogy a magyar tud. akadémia sem állna oly elszigetelten 
és kétségtelenül sokkal nagyobb hatást fejtene ki, ha időközönkint egyes 
jelentősebb vidéki em11oriumokban tartaná meg üléseit. Közvetlen érint
kezésbe lépve a nagy társadalommal, tudományosságának fénysugaraival 
átmelegitene oly köröket, melyek ma csak hirből, okan talán abból sem isme
rik létét. Sikeresebben terjeszthetné valóban maradandó becsü inditványait, 
melyek ma az antikváriusok által tulzott bőségben kináltatnak. Korlátozná az 
efemer értékű sajtótermékeknek a szakkérdésekben a felületességet rendsze
resen terjesztő egyeduralmát és a par excellence politikus nemzetünknél 
elenyésztetné azt a balhiedelmet, hogy a tudós nem való politikusnak, melyet 
elvégre is a politikusoknak tanulni restelkedett része találhatott föl, de -
ha a tö1~vényhozó testületek összeállításából következtetni szabad - széles 
körökben megrögziteni is tudott. 

Már pedig, hogy a tudósnak nem kell a köznapi észre nézve hozzáfér
hetlen abstrakt elméletek tömkelegében szükségszerűen tévelyegnie, hanem 
ismereteit vonatkozásba hozhatja az élet tényleges viszonyaival, annak épen 
a m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyüléseinek félszázadot meghaladó 
multja adj a meg fényes bizonyítékát. 

E vándorgyűlések történelme igazolja, hogy hazánknak alig volt oly 
politikai, nemzeti, társadalmi, közgazdasági és közművelődési kérdése, mel 
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2. 

TITKÁRI JELENTÉ~ . 

Előterjesztette dr. LAKITS FERENCZ, a központi választmány titkára, 

a XXIX vándorgyülés 1897 aug. 22-én Trenősénben tartott 1negnyit<f 
nagy gy ülésén. 

Mélyen tisztelt N agygyülés ! 
Az elmult zajos év vándorgyüléseink tekintetében biztató tapasztalattal 

gazdagitott bennünket. Volt sze1~encsém XXVIII. budapesti vándorgyülésün
kön kifejteni azokat az okokat, melyek az állandó központi választmányt arra 
bírták, hogy a régi, sok évtizedes szokástól eltérőleg, mult évi gyűlésünket 
egyetlen egy ünnepélyes ülésbe vonj a össze. Ennek az ülésnek lefolyása, az 
ott elhangzott beszédek és előadások tartalmassága, résztvevőinek na.gy száma, 
kiknek sorába ott üdvözölhettük a belügyi és a közoktatásügyi miniszter urakat, 
amazt mint a közegészségügynek, ezt mint közművelődésünk legfőbb őrét: 
mind igazolták a választmány eljárásának helyességét. A siker - mely ma
napság sokszor eléggé helytelenül, de tényleg a dolgok értékmérőjévé lett -
ebben az esetben helyesen tanuskodott a mellett, hogy a kettős czélt, melyet 
XXVIII.. nagygyülésünkön magunk elé kitűztünk, tényleg el is értük, t. i. egy
részt az általános nemzeti ünnepen a magunk helyén, a tudományos és a köz
művelődési intézmények körében részt vettünk, másrészt nemcsak létezésün
ket dokumentálhattuk igy, de egyuttal vándorgyüléseink szükségszerűségét, 
egybevetve az azok által eddig elért eredményekkel és kitárva azok czéljait 
ország-világ előtt, bebizonyithattuk. És hogy csak egyetlen jelenségre utaljak, 
a honfoglaló magyarok természetrajzi ismereteiről ott elhangzott előadás 
azonnal felszólalást, ez ismét választ idézve elő, ime ismét oly új kutatásoknak 
törtünk utat, melyek nemzetünk őstörténetére újabb fényt vetni lesznek 
hivatva. 

De midőn így - hogy úgy mondjam - magában i belsőleg biztató volt 
XXVIII. gyűlésünk eredménye, kül ő tapasztalataink is csak intézményünk 
fentartása mellett tanuskodtak. Több az utóbbi időben keletkezett nemzeti és 
nemzetközi kongresszusnak lehettünk tanui, melyek közül többnek, különösen 
az utóbbiaknak vándorgyüléseinkkel az a közös 'tulajdonsága van, hogy csak 
időről-időre ad hoc áll ö sze. Nem egyszer már hangzott pedig el in tézmé
nyünk ellen az az ellenvetés, hogy némileg már idejét multa, részben a számos 
szakegyesülés, részben a könnyű közlekedés stb. folytán. És íme gonc~olj unk 
a sok közül csak egy1·e : a nemzetközi sajtó congres zu 1'a, akár mult évi buda
pesti, akár folyó évi stokbolmi lefolyásában és aligha.nem arra az ellenkező 
!rttnyu következtetésekre fogunk jutni, hogy t. i. még az állandó székhelylyel 
bíró egyesületeknek is a kor könnyű mozgékonyságát felhasználva, vándor
utra lehet kelniök. Nlert mindazzal, a mivel az egynemüekkel foglalkozóknak 
az idegenben való találkozása mellett lehet érvelni, azt a hazának közvetetten 
megismer·ése mellett két ze?"esen lehet harczba vinni. 

Azonban nem élek vissza szíves türelmükkel és nem akarok úgy feltűnni, 
mintha intézményünket működésének 6. évtizedében védeni akarnám. Csak 
a már jeleztem biztató tapasztalatot, hogy t. i. az ilyen helyhez nem kötött 
kulturális intézmények szaporodnak, aka1~tam kiemelni. A melyek, mint ván-



clor ; ül' ink i beválnak, megmaradtak ' meg fognak maradni, má~ ok ( 's 
rre is van példa épen minálunk) el- és kimulnak. 

Felemlítve azonban a -ik évtizedet, melyet intézményünk eredm 'nyesen 
elért lehetetlen szó nélkül hagynunk annak a férfiunak az emlék' t, ki mint 
utolsó távozott azok közül, kik intézmén ünk bölcsőjénél :nottak. Bra sai 

ám uel, a mag ar tudomán o 'g ne ztora ' bü zke ége, ritka évszázado 
korban költözött el közülünk. É ha m 'r bos zu ideje nemi vett részt gyülé-
einken, a mag ar orvo ok é termé zetvizsgál 'k ezen vándorgyülé e nem 

mulhat el a nelkül, bog , kegyelettel ne emlékezzék meg r 'la, ki az első gyü
lé nek 1 41-ben már tagja olt ' ki, midőn 1864-ben a . gyűlésen Maros
Yá árhelyen akkor már hatodizben ré ztvett akkor már korától sem igen vár
hattuk, hogy v 'gig eg1 forma lelke edé sel álljon mell ttünk i . Igy i. bü zke
ségünk, bog mint 5 általán legjel ebbjeinket, Bra ait is magunkénak 
tudtuk! 

De megemlékezve Bras air '1, már e bel, ütt sem nyomhatjuk el fáj dal
munknak zavát, vándorgyüléseink o zloposának, ~ ovác · Józ ·ef tanárnak 
halála felett. Az enyémnél hivatottabb toll fogja e gyűl' sen az ő nag ·ságát 
rajzolni, az eny 'mnél reátermettebb záj fogja az ő lic 'ret ' t zengeni, itt e ak 
mint a állandó központi vdla ztmány mandatáriu. a telje item a szomoru 
kötele éget, midőn már előre is 1 te zem Kovács sirj ára az eli mer ' , a tisz
telet és hála ko ·zoruj át ! Eltemettük, elsirattuk, de él óriási egyéniségének 
ezen egyik alkotása: \ándorgyüléseink ! J\lert a mint a ... .,. 7

• budapesti gvülé 
óta fennáll és működik a mint a változott i zon raknak megfelelően mód -
ult, úgy határozottan Koi1ác„nak alkotása. 

Köteles égünk to ábbra is ápolni é fenntartani őket, úgyi mint ujra
alapitójuk eg ik emlékét é zemünk előtt kell tartani az ő hajthatatlan jelle
mét, melyet a gyarló kic in ség megérteni nem tudott, mely az alkuvás mai 
világában mint Pbaro tornya világit ki az e zme ' . gondolat n 'lküli sivár
ságba örök példájául az igazi meggyőződésnek ' tántoritliatatlrm czélratörek-
1.1é nek ! 

Áttér hetek mélyen tisztelt agygyülé. tulaj donk 'pi tárgyamra, a mult 
budapesti gyűlés óta lefolyt időről való be zámolásra. Azonban, mert XVIII. 
ülésünkön csak ünnepélye előadá ok voltak, természetesen indítványok sem 
merülhettek fel és igy csak az előző gyülé ekről netán maradt feladatokkal é 
ezen .J. 

7 IX. gyűlés előkészítésével kellett foglalkoznunk. em nyílt azonban 
alkalmunk közvetetlenül é ténylegesen az elmult ül 'sek valamely indítványá
ban, kérdé ében eljárnunk és így c akis a függőben levő pályrízatok1·ól szá
molhatok be. 

Ezek közül em jöhetünk a mélyen tisztelt Nagygyűlés elé kész munká
val, de kettőről : a i: agyvárad vára a 100 aranyára kitűzött <<Gazdasági állat
tan» -ról és a Maurer Mihály-féle pályadíjra kitüzött «Magyarországi népfaj ok 
koponyaalkatáról» örömmel jelenthetjük, hogy rövid időn, talán még ez évben 
birálatra kerülnek. Legutóbb lefolyt ülé eink tehát kizárólag ezen XIX. 
gyűlés előkészitésével foglalkoztak. 

Egyre azonban reá akarok mutatni és ez azon törekvésünk, hogy lehetőleg 
megmaradva a vándorgyülések specifikus tipusánál, ezt ö.· zeegyeztes~ük 
vála ztmányi elnökünktiek azon helyes utmutatásával, melyet mult évi ünne
pélye ülésünkön adott reámutatva azon kötelezettségre, hogy olyan mi? den
kit érdeklő kérdé.·eket f~jtegessenek mindenki által élvezhető módon a hozzá
értők melye'1 el ré. zben az e. zközök h1.ányo, ré. zben a kutatrí ·ok rohamos á-
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gánál fogva a középponttól távoleső helyeken /~jtegetni, bemutatni még nem 
lehetett. E czélból iparkodtunk és sikerült is az X .. u,garakat, az acetilén vilá-
gitá t bemutatni; a bakteorologia mai állásáról Onöl et tájékozni. . 

Eltaláltuk·e a helyes utat és módot, megfeleltünk·e az igényeknek és 
várakozásoknak: Önökön áll megitélni mélyen tisztelt tagjai és vendégei a 
X IX. nagygyűlésnek. De hogy az ismeret és a szándék, a tudás és jóaka!at a 
központi választmány részéről megvolt, azt büszkén állithatom. Es ha Onök 
részéről is a jóindulat az ítéletben meg lesz, a jól teljesített munka érzetével 
fog utódom e XIX. gyűlés lefolyásáról beszámolni. 

2 . 

.rL 'Prenc é1 ben cuig. 24-27. tartott · 7. ·. vcínclorgyülés 1 folyúsc'l·nl ·zúló 

TITKÁRI JELENTÉS. 

A záró nagygyülésen előterjesztette Dr. PROCHNOV Józ EF közp. titkár. 

~élyen ti ztelt vándorgyűlés r 
U gyrendi szabályzatunk értelmében, a mint letárgyaltuk a programmot, 

a mint a vándorgyülé ek czéljának megfelelően lehetőleg előadtuk azt, a mit 
a tudomány, tapasztalat, ' zlelet, mint újat, különöset utóbbi időben produ
cált megismertettük nemcsak a zorosan vett vándorgyülési tagokkal, hanem 
az érdeklődő közönséggel is és magunk is a vidék é népe megismerésével 
gazdagitottuk ismereteink körét, a bezáró ülésen be kell számolnunk e mükö· 
désünkről. 

Ha ennek a trencséni vándoTgyülésnek történetét kell majd megirni, 
nem le z szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy előkészületeire kevesebb 
idő állott rendelkezésre, mint máskor s annak ellené1·e minden tekintetben 
sikerültnek mondható. És ez nem i volt várható má k 'ppen, azért, mert azok 
a férfiak, kiket e vándorgyűlés vezeté ére megnyerni szerencsénk volt, teljes 
buzgósággal és lelkesedéssel karolták föl a vándorgyülés ügyét. Hallottuk és 
emlékbe véstük a vándorgyűlés elnök ' nek, Szala szky Gyula főispán ő excel · 
lentiájának megnyitó, ékes előadásában a vándorgyül 'sek czéljának 's fonto -
ságának oly prrecis és igaz meghatározását, mel „ mindenha erős 'rve lesz a 
vándorgyül' ek fentartása szükségének. És ott, a hol az élén álló férfiu ily 
tanujelét adja rokonszenvének az ügy iránt, ott nem lehet csodálkozni azon, 
hog a helyi bizottság tagjai is lelkesen közreműködtek a vándorgyülés sikerén. 

Jó kezekben lévén így a trenc éni vándorgyűlés szervezése, annak az 
idő rövids 'ge ellenére is sikerülnie kellett. 

Mielőtt az egyes adatok felsorolásába bocsátkoznám, legyen szabad 
h 1 rütt különösen kiemelnem megnyitó nagygyülésünk lefolyá át. E zme gaz
dag, ékes előadá al nyitotta meg Szalavszky ő e cellentiája a gyül' t, elhunyt 
j eleseink, oszlopos tagjainkról igen szép beszédben mlék zett m g Thuróczy 
főorvos s egy napjainkban előtérben álló kérdé sel kapcsolatba hozta a köz
egészségügyet lelkesen lőadott, sikerült értekezésében uff or z. k 'pviselő. 
E három beszéd a trencséni vándorgyűlésnek kiváló momentumát képezi s 
maradandó b csü lesz vándorgyüléseink tört 'netében. 

A ~ „ I . trencséni vánd.orgyülés látogatott ágát illetőleg jelenthetem, 
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hogy ö ·zesen beiratk zott 1 7 tag, tehát ugyanannyi, mint a péc~ü vándor
gyűlésen. 

A zakosztályokban megtartott előadá ok következőképpen oszlanak meg: 

1. Orvostudományi 
2. Természettudományi 
3. Társadalmi 

szRikosztályban 2: előadá . . 
(( 

(( 

7 
5 

(( 

(( 

A tudományszaknak megfelelő ok ki' áló érdekes előadást tartottak, 
melyek majd a munkálatokban fognak megjelenni. 

A trenc éni vándorgyűlésnek sikerét különösen emelték az érdekes, 
actuali kérdésekkel foglalkozó népszerű előadások. Nemcsak maga a tárgy 
volt vonzó, de főképen az előadó urakat illeti meg az érdem, hogy tárgyukat 
vonzó előadásb~n, ikerült kísérletekkel és képekkel kisérve, ismertették meg 
a közönséggel. Ossze en négy ily népszerü előadás tartatott, a Röntgen-suga
rakról zólót ismételni kellett a hely szűk volta s a közönség rendkívüli érdek
lődése miatt. 

Fölemlitendő, hogy a vándorg, ülés tartama alatt két kiállítást rendeztek; 
az egyik Lendl Adolfé dr., a másik Brancsik K. föorvosé. 

A vándorgyűlések ügymenetét szabályozó nn.gy választmány is fon
tos határozatokat hozott, melyeket e nagygyűlésnek bemutatni zerencsém van. 

1. Elhatározta, hogy utóbb elhunyt két oszlopos tagjának, Kovács József 
és Poor Imre családjához e vándorgyülés részvétiratot intézzen. 

2. Elhatározta Schachter választmányi tag inditványára, hogy Kovác J. 
emlékét megörökítendő, minden vándoTgyülé alkalmából Kovács nevéhez 
fűződő, valamely aktualis kérdést tárgyaló díszelőadá tartassék, az előadó 
pedig aranyéremmel - Kovács-érem - jutalmaztassék. Az erre szolgáló p 'nz
alap az indítványozó szerint már megvan. A módozatok közelebbi meghatá
rozásával a központi választmány bizassék meg. 

3. Tudomásul vette a nagy választmány a könyvtáro jelentését, melyben 
a könyvtár jelenlegi állapotáról beszámol, jelentve egyuttal, hogy tavaly, a 
mi1lenna1·is kiállitás alkalmával, a kiállított munkálatoké11i a vándorgyűlés 
elismerő oklevelet nyert. 

4. A pénztáros jelentése kapcsán a pénztár megvizsgálására kiküldetett 
Baros ellenőrrel Kátser Mór és Pehány Adolf dr. urak, kik a pénztár állását 
megvizsgálván, azt i-endben levőnek találták s a pénztáros részéi·e a szokásos 
fölmentvényt megadatni java olják. 

5. A jövő vandorgyülés helyére vonatkozólag azt határozta a nagy
választmány, hogy a döntés a központi választmányra bizassék. 

6. Az üresedésben levő központi vál. tagsági helyek betöltendők, a nagy
választmány megválasztotta : 

budapesti tagokká : 
1. orvosi: Böke, Gener ich, Hegedüs, Schwimmer, Verebélyi, Jieder

mann, 'Raisz Gedeon ; 
2. természettudományi és társadalmi : Borbás, Horváth, Lakits, 

Mocsáry, Szterényi, Lóczy doktorokat és Ruffy képviselőt ; 
vidéki tagokká: 

1. orvosi: Lechner, Purjesz, Thuróczy, Schröver, Udránszky: 
2. természettudományi és társadalmi : Gotthard és Brancsik doktorokat. 

A szakosztályok részéről a jelen gyülésen inditvány nem te1jesztetett be. 



l öviden váioltam a trenc 'ni án lorgyül , s l f lyá ·a t, bemutatté m a 
nagyvála ztmány határozatait. 

En azt hiszem, hogy e vándorgyülé min 1 n te gj, e zzail a m gcr 1 "z" l '. -
sel távozik é ugyanaz a meggyőződé e an a hel) b li mű\ lt k ·· z ·· n ' 0 n k 
hogy e ván lorgyülé minden tekintetben ikeriilt. eb t tt 1( t gt t tt b 
gyűlés, lehetett több az előadások száma, de a tren ·ni '" ' ndorg_ ·ül ' tud -
mányo munkássága qualitás tekintetében b 'tran ver n zhet 1 árm l)yikl e 1. 
S midőn ekké1 t újabb erőt meritünk a vándorgyül' i intézm 'ny f nt rt'. án, 
és fejl zt ' ére s annak nagy culturali é hazafia sági fontos ág{ tól át Vc g_ 1tmk 
hatva, zeretnők hinni, hog r itt a Vágvölgye mentén, a regény vid 'k n 
fekvő, kedves Trenc én városában é meg 1ében, új é hű l arátokat z r ztünk 
án l rgyülé i intézményünknek, kiknek akkor, mik r a bez 'r' ül' ufaín f 1-

szedjük sátrainkat, ne hiába mondjuk: <t vi zontlátásra. 1> 

4. 

ÁNDOR 1 YÜLÉ 
, 

ELH NYTJ ROL. l\IE EMLÉI EZÉ A 

Dr. Tn RÓ zy ' R LY-tól. 

T. agygyülés ! 
Az im 'nt elhangzott 'kesszavu titkári jelentés élénk bizony 'gát szol

gáltatja azon lüktető erőnek, mely vándorgyüléseinkben 'l é mely a mii lt 
közön égnek ezen i meretterjesztő intézmény iránt tá1 lált érdeklődé 'b n 
mindig megújul ' tápot nyerve, lankadás é kimei·ülés nélkül törtet maga. zto. 
czélj a fel ' . Engedj ék meg, hogy az erő, az életműkö 1 's nyilváinulásának jól eső 
szemléletétől figyelmüket eltereljem a nyugalom, a béke honába tért azon 
jeleseink eml 'kére, a kik munká életük javarészét az emberi égj 'l 't 'nek 
emelésére, az ismeretek terjesztésének elömozditására for litották. 

Elhunyt jele eink emlék '.nek óhaj !ok néhán.r pillanatot szentelni azon 
hittel, hogy fel zólalásommal neme ak ezen vándorgyül, s tagjainál é a 
müvelt közön égnél fogom a ré zvét hurjainak összhangzó rezgését kiváltani 
b· nem kitűzött czélom elér' ére forditha,tó - feladatom magasztos voltával 
arányban emmi e etre em álló - gyarló erőim jóakaratu elbirálá ával i. 
találkozni fogok. 

Hazánkat, az orvosi tudományt '. a szenYedő emberi éget egyaránt 
m 'l} en le ujtó e emény megtörténtét vitte világgá a megrendítő hír hogy 
dt. E ovác. Jó..., ef meghalt. Meghalt azon f · rfi, a ki ho. zu élete foly án a 
rendkívüli akaraterő oly zámo bizony ágait zolgáltatta, hogy zinte hihető
nék lát„ zan k azon f ltevé. , bog_? a halál i csak az ő beleegyezé:ével győze
delme kedhetett felette. 

r em életrajzot akarok én róla irni azt nálamnál . okkal hi vatotta bak 
fogják iz nynyal megtenni, 'p úgy, mint orrn i és tanári működ' ének kellő 
méltatá a i az erre alkalmas egyéniség erőteljes tollából fog ered i ha ugyan 
akad maj l ol, toll mely az elhun3 t férfia ága, jelleme ', akarata nYilvánu
lá aiban mutatkozó erő, telje é mérvének megfelelő vonások t rajzolni k 'pe . 

A jellem zilárd ág é akaraterő érvénye ült az elhun ?t minden tettéb n 
' az általa megkezdett mü mindenkor telj befejez · ti n ert. 

karaterej e a villamo áramhoz ha onlóan a felmerülő akadályok által 
nö,eked tt é emlékének nem lege ekélyebb di zét k 'pezi azon körül én:, 



hogy akaratának ezen kiváló erejét mindig c ak a jó 's neme czélok eléré
sére forditotta. 

Éle tekintet és bizto kéz volt nemcsak orvos-sebészi ténykedé ének 
jellegzetessége, hanem mély tudományosság és bő tapa ztalaton alapuló bizto 
ítélete, a közéletben is mindig a helyes irányba vezérelte. 

Az egyetemi klinika ujjáalkotása, a betegápolási intézmény javitása, az 
igaz ágügyi orvosi tanác ügymenete az ő fér fia egyéniségének helyes meg
figyelő és ítélőképes égének ' . ernyedetlen munkásságának köszönik létre
jövetelük, illetőleg szabatos. águkat. 

agy szellemek sajátsága, hogy működé i körükbe felölelik nemcsak a 
a szorosabb szakfoglalkozá uk kör 'be' ágó teendőket hanem mindazon intéz
mények hibáinak javitá át, kóro állapotainak gyógyitá át i , mely intézmé
nyek czélja és hivatá a a közérclekkel ös zefügg. 

A tanári pályáján iskolát alapító, egyes műtéti és sebkezelési eljárások
kal kartársait megelőző Kovács J óz ef éles tekintetét és szabato megfigyelési 
képességét el nem k rülhette egy ol intézménynek nemzeti és közművelődé i 
hivatá a, mely a természettudományi ismeretek terj e ztését vállalta el fel
adatául s feladata megoldásához hazája nyelvét ha ználta . ezzel a magyar 
nyelv tudománya kifejezésejnek létrejöttét megalapította. 

Azon férfin, a ki egy emberöltőn át végezte a ponto megfigyelés é a 
körülményeknek zabato egybeveté ére alapított mindig helye itélet szerint, 
okszor életmentő és gyakran életbevágó műtéteit, a ki tehát az emberi szer

vezet kóro elváltozásainak és szervi fogyatékosságainak felismeré e és 
elbirálá ánál c ak oly mfívészi tök 'letes éggel járt el, mint ezek gyógyitásánál, 
szükségszerüleg beható figyelemben ré. ze itette a társadalom fogyatékosságait 
é hibáit is. 

El nem kerülhette tehát figyelmét azon körülmény sem, hogy hazánk 
művelt társadalma a természettudományok iránt vajmi keveset érdeklődik 
ezen tudományok 'i vmányait elsajátitani nem törekszik. 

Belátta azt is, hogy a vándorgyülé ek tul~jdonképeni megalapitójának: 
Bene Ferencznek: ((A tudományosságnak előmozditása ügy 'ben» meginditott 
mozgalma tár adalmunkban nem lelt oly termékeny talajra, mint a milyet a 
mozgalmai által elhintett mag nemc..,ak megkivánt, de meg is érdemelt. 

A vándorgyül' ek fennállása a 40-e évekbe eső első 8 évének tár a
clalmi, művelt égi és politikai viszonyai, ezen intézmény kellő felvirágozta
tá ára alkalma ak nem is lehettek, mert, habár egyes kiválóbb társadalmi 
állá. u egyének zemél e. érdeklődé. ük, erkölcsi befolyá uk, sőt anyagi áldo
zatké zségükkel i. , a vándorgyülé. ek f llendülése é nép zerü ité éhez hozzá
járulni törekedtek é a nagyközönség érdeklődé e a vándorgyűlések láto
gatóinak elég na.gy számában nyilvánult i , a vándorgyűlések által terjesztett 
e zmék e ak l?é őbb, hazánk gyá zo korszakának leteltével a később vissza
n. ~ ert zabad ág el ö viYmán3 ainak meg, zerzé e után terjedtek el az ezen 
e zmék befogadására időközben már több elői mereteket nyert így alkalma-
abb közönség oly z 'le köré e, hogy ezzel az e zmék népszerüsité e bizto i

tottnak volt tekinthető. 
Az elnyomatá ho szu évein k ke er ei érlelték meg tár adalmunkban 

az ö zetartózandó ág tudatát felkeltették benne a tár ulás vágyát mintegy 
ö ztönszerüleg érezve azt, hogy közö. erővel a legnehezebb feladatok i köny
n. ebben megoldhatók lesznek. 

Az oly int' zmény, mely mi.iköd 'sén k első évében ismeretterj e ztő 



törekvéseit az egészségügy, állattenyesztés, erdészet, borászat, mezőgazdaság, 
elyemtenyésztésre kiterjesztette, azok hiányait felsorolva, a javítás és pótlás 

mikéntjére nézve utbaigazitást adott; mely kórházak és országos tébolydák 
felállítását, tanitóképezdék fejlesztését a ki dedóvás és lelenczápolás rend
szeresitését sürgette, mely az ásványvizek elemzésének és azok kezelé e 
j avitá ának szükséges voltát hangoztatta; mely a műemlékek megóvása, a 
műkincsek bejelentési kötelezettsége, a meteorologiai észlelések behozatala 
érdekében szót emelt; mely a régészet, természettan és földrajz népszerüsi
tését kívánta; mely régészeti, természettudományi társulatok, a gazdasági 
:fiókegyletek és a Kárpát-egylet alakulásának talaját előkészítette; mely 
vándorgyüléseivel kapcsolatosan rendezett gazdasági kiállitásokkal, a mező
gazdasági ismeretek hasznosítására törekedett; egy szóval az oly intéz
mény, mely a társadalom, közegészség, ipar, gazdaság é tudomán osság terén 
haszno és czélszerü mozgalmakat teremtett, feltétlenül magához vonzotta 
hazánk mindazon jeleseit, a kik társadalmunk kivánalmai iránt érzékkel 
bírtak s a kik fejlődésének fel tételeit megteremteni törekedtek. 

Ezen jelesek sorából Kovács József dr. nem hiányozhatott. 
A vándorgyűlések 16 évi önkénytelen zünetelése után megindult azon 

kor politikai viszonyai által eleinte lényeges n akadályozott társulati működés 
' lénk tevékenységre serkentette az akkor már jónevü sebészt, Kovács Józsefet, 
a ki a nézeteivel megegyező irányban haladó vándorgyűlések törekvé eit élénk 
közreműködésével támogatta. 

Az 1863. évi pesti vándorgyűlést követi : Poz ony, Eger, Mármaro -
Sziget, Budapest, Szombathely, Debreczen, Buziá és tátrafüredi vándor
gyűlések munkálatai között az ő kiváló tevékenységének nyomaira fogunk 
akadni, mely tevékenységével majd a természettudományi ismeretek tei:je z
tése és haszno itására irányult törekvéseket támogatta, majd pedig a minden 
hosszabb életü intézménynél idő zakonkint felmerülő pangási és szétoszlá i 
tünetek elfojtá a és kiirtására közrehatott. 

Mindezen, a vándorgyűlések fennállta folyamán kifejtett üd vö tevé
kenysége azonban a nála - más téren tanusitott munkásságánál is - tapasz
talható visszavonulás jellegét viseli. Az előtérbe nyomulás, tevékenységének 
hiresztelé ·étől idegenkedve, az egyéni égének jellegzetes, félrei merhetlen és 
el nem tagadható nyomait viselő ténykedé ében ismerjük meg csupán, a 
vándorgyűlések működése és létérdeke javára kifejtett munkásságát. e upán 
1 79.;ben a Budape ten tartott vándorgyülé alkalmával kellett határozottan 
és névleg is előtérb~ lépnie, hogy nagynevű és immár szintén boldog emlékű 
tudóstársa, Jedlik Anyossal együttesen a vándorgyűlésen elnököljön. 

Ezen alkalommal nyilatkozott elő zör nyilváno an é ünnepélyesen a 
vándorgyűlések czélja és zükségessége felől táplált véleményéről, kifejtve, 
hogy a vándorgyüléseket sem a sajtó, sem egyesek, sem tánmlatok nem 
pótolhatják, nélkülözvén ezek részint a személyes érintkezés előnyeit, részint 
pedig a vándorgyűlések folyamán a megfigyelőknek megnyiló új meg új 
terület,ek tanulmányozá ából eredő vivmányokat. 

Eles logikája és classikus előadása szellemi tehetségeinek tökélyét 
mutatta ki, mely tehetségeivel a vándorgyűlések központi választmánya révén, 
mel3 nek bekövetkezett haláláig tagja volt, a vándorgyűlések czéljainak eléré
sénél és ügymenetének fellenditésénél tevékenyen közreműködött továbbra é 
még akkor is, a midőn a vándorgyűléseken személye en nem is vehetett részt. 

Kovács József dr. halálát gyászolja az orvosi kar, tanít' ányainak igen 



nagy zárna, a ebé zi tudomány ' a zen edő emberi ég. Ezen mély gyá z
hoz csatlakozik vándorgyülé ünk i , mely benne működésének buzgó támo
gatój 't -ve zitette. 

Ezen rövid megeml 'kezé legyen az első levél azon koszoruhoz, melyet 
a jövő en megtartandó vándorgyűlésen elhangzó, Kovác Józ ef dr. érdemeit 
kellően m 'ltatni képe· emlékbeszéd alakjában a ván lorgyülés keg3 elete és 
fájdalma jeléül, az elhun t emlékének zentelni fog. A minthogy a jelen 
vándorg ülés i meg fogja találni a módját annak, hogy a vándorgyűlések 
intézménye nagynevű ujjáalkotója és fentartójának állan ló s az elhunyt 
zelleme é. a vándorgy ülé ek czéljainak megfelelő maradandó jellegű emléket 

teremtsen. 
Kevésbbé kimagasló állásu, de a kötelesség ponto teljesité ével kitünö, 

öt talán ennek áldozatul is e ett tár unk emlékének ki vánnék zintén néhány 
zót szentelni. Dr. Ki Ferencz Biharmegye tiszti főorvosa, a magyar orvo

. ok és természet iz gálók vándorgyűlése központi választmányának tagja, volt 
azon egyén, a ki mozgalmas, a hazánk függetlenségei törekvései közben létre
jött harczokban is ténylege részt vett ifjusága beteltével az orvostudomá
nyokat megsz rez én, zékelyhidon, majd agy-Szalontán űzte az orvosi 
gyakorlatot jeles képzettsége é áldá os működése által kivívott közbizalom 
n il ánulásaként 18 . -ban Biharmegye főorvosává választatott meg mint 
ilyen Nagyváradra tette át lakását. Mint orvos lelkiismerete , mint hivatalnok 
kötelességtudó volt. A nagyvára li vándorgyűlés alkalmával az alelnöki tisztség 
jutott osztály1·é zeül, melynek betöltésénél ugyanazon pontosság és kötele -
. 'gtudás jellemezte, mely minden tén kedésének jellegzete sajátja volt. 

A vándorg ülés állandó bizott ágának központjától távol lakván, ennek 
munkájában tevékeny részt ritkán vehetett ug) an, de a vándorgyűlések által 
terjesztett mag gondo elhel. e~é e 's minél bővebb termékeny ége fránt kivál' 
buzgalommal gondoskodott. Elete a kötelességek telj esitésének szakadatlan 
lánczolata v lt, halála ismerői körének mély bánatát szülte. Ezen bánatban 
osztozunk mi is, midőn munkatársunk elhunytáról fájó zivvel megemlékezünk. 

Kimagasló tár adalmi állá u hivatását mindenkor gondos körültekin
t' el betöltő férfiu volt Ráth Károly, Budapest fövá1·os főpolgármestere, 
kinek elhunytát a széke főváros nagyközönségén kivül mél en gyászolják 
mindazok, a kiknek hazánk culturáli intézményeinek fejlődése zivén fekszik. 
E gyá zban osztozik vándorgyülésünk is, neme ak azért, mivel a közint 'z
mén. ek ve zte ége azt is illeti, hanem főként azon okból, mert az elhunytban 
a mag) ar on osok ' termé zetviz gál 'k vándorgyűlése kitűzött ez élj ai meg-
zerzé énél hathatós pártfogót ve zitett. 

Az 1 79. évben megtartott ... T .1. • vándorgyülé , melynek elnöke, a tár u-
latunk érdekei é l 'te szempontjából oly ann ira döntő közreműködést kifejtő 
Kov' e József 'olt, a főváros jelent 'ken an;yagi segélyez 'se nélkül aligha 
l 'te ithette olna a « Budape t é körn. éke» czimü, maradandó becsű, kutfőt 
k 'pező mű et. ezen mii léte ité e, melylyel a vándo1·gyülés nagybec ü 
közmű elődési t 'n ezőt ter mtett meg, közvetve ~tb Kái·oly j óakaratu támo
gatá ával váJt e ak lehet 'gessé. Ezen okb 'l is, de mert különben áth Károly 

ván lorg ülé ek iránti érdeklődé ének a ./ VIII. közgyűlés alkalmával 
!foglalt elnöki ti zte által tanubiz n, ágát adta elhunyta vándorgyül 'seink 
ul o e zte égét képezi a kegyelet adóját rójjuk le akkor, midőn közm1'.lve
lődé i törekv' eink ezen kiváló támogatója elhunytáról hála és bánattal meg

ml 'kezünk. 
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S mintha a sors sujtó ·keze j eleseink elmozditásával vándorgyüléseinket 
czéltáblának tűzte volna ki, most, a midőn XXIX. vándorgyülésünk megtar
tásához gyűltünk egybe, érkezett a megdöbbentő hir, hogy vándorgyüléseink 
alkotmányának egyik főoszlopa, társulatunk vezéreszméinek kiváló bajnoka, 
Poór lmre elhunyt. 

A ki vándo1·gyüléseink történetét habár csak felülete en ismeri, az Poór 
Imre elhunytával ért veszteségünket is kellően méltányolni tudja. 

Vándorgyüléseink 16 évi szünetelés után új életre ébredvén, az életerők 
nyilvánulásainak első tünetét képező 1863. évi vándorgyűlés tagjai között már 
ott találjuk Poór Imrét, hogy mint eszméink lelkesült előharczosa, több mint 
negyedszázadon át a vándorgyülé ek munkáilataiból az oroszlánrészt kivegye. 

A 25 év alatt megtartott összes vándorgyűléseken részt vevén, akaratát, 
erejét és munkaképességét a vándorgyűlések czéljainak előmozdítására szen
telte, különös előszeretettel hódolván azon irányzatnak, mely a természet
tudományi ismeretek teijesztésének a nemzeti kivánalmakkal való összeegyez 
tetésére törekedett. Az 1869. évi fiumei közgyűlés munkálatainak hivatott 
szerkesztőjeként találjuk Poór Imrét s az 1871. évi aradi vándorgyűlés egyik 
alelnöki székét ő foglalta el. Hogy pedig neme ak lelkesedni és dolgozni, 
hanem áldozni is tudott, annak fényes tanubizonyságát szolgáltatta ép az 
aradi vándorgyűlés alkalmából tett két rendű adománya, melyekkel hazánk 
közegészségi viszonyainak javítását - egy egészségügyi törvény létrejöttének 
előmozclitása; az orvosok helyzetének könnyítését pedig, az orvosi nyugdíj 
intézet tőkéjének gyarapitása által - igyekezett elősegíteni. 

Poór Imre elhunytának híre sokkal újabb keletű, semhogy ténykedésé
nek megfelelő méltatása már most lehetséges lenne. 

A gyászhír megdöbbentő hatásának befolyása alatt a fentiekkel csupán 
jelezni kivántam azon kiváló szerepet, melyet Poór Imre vándo1·gyüléseink 
folyamán viselt s azon érdemeket, melyeket ő a közművelődés és a magyar 
tudományosság terjesztése körül szerzett. Emléke vándorgyüléseink történe
tében diszlapot foglal el, melynek keretét az elhunyt érdemeinek kegyeletes 
megőrzése képezi. 

Hogy pedig vándorgyüléseink zervezetének életereje nem gyengül, 
daczára azon sulyos veszteségeknek, melyek csak a legközelebbi multban is 
négy kiváló tagjának s ezek között két vezérelemének megsemmisülésével 
érte, ez tanuságát szolgáltatja annak, hogy a vándorgyűlések által az ország 
minden részében elhintett nemes mag, művelt társadalmunknál termékeny 
talajra talál és hatalmassá fejlődik benne az ezen intézmény iránti, fokoza
tosan növekvő érdeklődés fája, melynek lombozatában nemcsak dusan fejlődik 
a vándorgyűlések életerejét fentartó gyümölcsök nedve, hanem virul a sziv
nemesség legszebb virága, az élők közül elköltözött jelesek emlékének kegye
letes megőrzése is. 

5. 

KÖZÉGÉSZSÉGÜGY ÉS SOOIALPOLITII A. 

RuFFY PÁL or zággyülési képvi, előtől. 

Mielőtt értekezésem fonalát megragadnám, kötelességet telj esitek és 
telj esitem ezt lelkemből, midőn köszönetet mondok méltóságos Chyzer Kor
n 'l ministeri tanácsos úrnak, vándorgyüléseink központi választmánya 
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fáradhatlan elnök' nek, azon nem 'rd melt :figyehneért, hogy nekem adott ő 
megbizást, hog) a közegé zségügygyel vi zonylataiban a szoczialis kérdé
ekhez, ezen dí ze Tár aság előtt foglalkozzam. 

Ha értekezé emben felületes le zek kérem tudják be a rendelkezésemre 
álló id" rövidségének, ha unalm, s le zek, tudják be gyarló ágomnak, csak 
arra kérem, ne tudják be a jóakarat hiányának. 

A magyar nemzet, mel az 1848 év ör"k alkotá ai által az öntudatos, 
a szabadelvű nag nemzetek orába l 'pett,mely z 1 67. évi kiegyezés által 
bizto itotta a mag rar király trónjának zilárd ágát és az ország nagyhatalmi 
állá át, az 1876-ik é ben e elek ő erejének teljes öntudatával egy nagy 
mulasztá t pótolt, egy ol. hézagot töltött be mel ren át az ő k r barbariz
mu a feketéllett, midőn megalkott, a közegészségügyről zóló törvényt, mely 
az 1 7 . év XIV. czikkelye gyanánt foglal helyet a magyar Corpus Jurisban. 

A közegé z égüg gyor. rendez , ének szük 'gessége annyira áthatotta 
a köztudatot, hogy a nagy reformmil két nap alatt február 23-ik és követ
kező napján n ert a képvi előházban elintéz ' st. 

Ha a törvényhozá a n. Tugoti államok k ·· zegész égügy i alkotásainak 
recipiálására zoritkozik, alkothatott volna j ob at, tökél e ebbet, de mi csak 
eli meré el lehetünk, hogy ú 31 alkotta meg azt, a mint megalkotta - el ő 
veteményként az akkor még telje en át nem alakult társadalomnak e ak 
kezdetlegesen megmivelt talajába. 

A törvényjavaslat intentióját 1 ghelye ebben maga az akkori miniszter
elnök, Ti za Kálmán jellegezte, a ki azt mondta hogy a java lat törekedett 
a tök 'letesebbre, de nem a ki ih tetlenre. 

Több, mint huszonegy év mult el azóta. törv 'nyjava lat előadójá-
nak jóslata telje edé be ment, a törvény zelleme áthatotta a tár adalomnak 
minden rétegét é a törvény végreh~jtá át ellenőrizi maga a társadalom. 

A mi 21 év előtt egy nagy közegészségügyi programm volt, ma már 
legalább is legnagyobb i·é zében a köztudatot átszőtt jogrend zer, több annál -
a fa mely neme ak gyümölcsöt hoz, hanem mely rüg ezve hajt újabb és újabb 
sudarakat, hogy lombos árnya alatt egy nagy nemzet hygieniáj a helyt fog
laljon. 

Mert a népek életének J onv 'nczióiban ninc megállá , ninc megpihenés. 
A természet erői elkorh~sztják az életképtelent, hogy ilyképen felszabadult 
atomjaiból újabb életerős organismusokat alkos on; a tár adalom intellek
tualis ereje és a természet munkájának törvényei szerint halad é nemcsak 
odatörekszik, hogy kiküszöbölje azt, a mi ro sz, le hogy a jónak helyébe job
bat adjon. 

Szalavszky Gyula ő nagyméltósága,, mélyen tisztelt elnökünk, az imént 
előadott lendületes szép megnyitó beszédében meggyőző érveléssel fejtette ki, 
hogy a tudósnak nem kell ab trakt elméletek tömkelegében tévelyegnie, 
hanem ismereteit az élet tényleges viszonyaival összhangba hozhatja. Tel
jesen osztozom ezen nézetb n és csak annyit fűzök hozzá, hogy tudós és 
politikus között mégis van különbség, mert a tudós, tovaragadva eszméi 
által, félig szárnyal, a politikusnak azonban számolni kell az adhoosió törvé
nyeivel, melyek őt arra, hogy a gyakorlati élet porondján felülemelkedjék, kép
telenné teszik. 

A tudomány feladata, hogy a tételes jogrend egységes fejlődésének utját 



egyenge se, hogJ e ·zméket· adjon ' azokat gy ng . e bog„ r < z · h" G kl 1c 

legyen, melynek ·nyomába a gyakodati 'let 1 zek re g„r ül. g n, n··kn L 
uraim, a legmaga zto ab feladatuk, hogy mél tud: ukk 1 ·. g_ r k rlc ti 'rz '~ 
kükkel, beletekintsenek a nép jövőjébe 's a fv" k„zigaz0 at ' . jogr nd 'n k 
keret 'be ille zszenek bele egy oly közeg' z égügyi ren l zert, 1. hi , tott 
arra, hogy az osztályok elke eredett küzdelm 'ben, a f nn: 11 · j gr nd f lf rg[ -
tá a nélkül, őt annak igazságos f jlesztés 'v 1 a nemz h1ltur: li b le di 't 
és a néposztályok bék' j ét maradandó időre bizto it a .. 

Ezen közegészségügyi programmot ki vánom 'n on lolatai 
mécsesénél halvány körvonalakban bemutatni, é biz m, hog z 
lemi ereje szavaimban a zándék tiszta ágát meg f gja 'rt ni. 

iC 

Mil óriá i az mberiség történetében azon haladá mel. t az intel-
1 ktualis erő, ezen i teni zikra egy zázad 'ta, de leginkább ez n záz d 
utol ó tizedeiben kifejt. 

A közszabadság e zméje diadalma kodik a zellem é · az anyag f"lött. 
talaj felszabadul a földesuri mjndenható ág alól, a czéh-soromp 'k „ 

nek, zabad a gondolat, ~ zabad a szó zabad tudomány. 
Minden év tei·emt zámunkra egy nagy felf edezé t. term 'szet ő. · 

erejének minden gazdag ága a mienk. A v ut a távíró, tel f n eg-
zünteti e távolságot a villan. fény a . öt 't 'get a gőzer" hajtotta g '1 ek 

óriá munkát végeznek az ember helyett. hal dá iker 'nek m: m r, elk{ -
bitja lelkünket é eszünkbe juttatja a nag költő zavát: 

<(Önmagam levék 
Enistenemmé és a mit kivivok, 
Méltán enyém erőm ez s büszkeségem.» 

(Jlarlrích. Emb. Trag. III. szin.) 

Igen, szinte kitör belőlünk az elbizakodott. ·ág, hogy az Isten m gengedt 
immár, hogy az öntudata ' zlény előtt, melyet lélekben a aját kép 're alko
tott, 1 petetlen többé semmi em legyen. 

E m.égi ! dicPőséges fejlődé verőf'nyében a nap fénykorongja 
kellő közepén, mintegyre terjed az a feket folt, mely azzal rettent, hogy 
öt' tségbe borítson mindent mi a léleknek szárn3 at ad. Az alkotni tud' 

i teni e zmével szembeszáll a lu iferi negátió, m ly azt mondj , hogy a rob · 
mo haladá nál 1·oha11 osabb a társadalom nl.illióinak an!fagi é erkölcsi rorn
lá a. A mely azt mondja hogy a népboldogító apostolok elmámoritó álmai 
közül a leg ze b maradt eddig megoldatlan, az mberi ég bol iogsága. 

z eszményi zép, az e zményi jó, az eszm 'n ri igazság nagJ fogalma 
köd k p el ' rhetlen 's akkor, midőn a felfedezé~ ek végtelen . orán teremtővé 
le z a villám, s a kő kenyérré a tagaclá szelleme arra tanit hogy kifejlődik 
az önzé a telhetlen haszonlesés, mely végig . zág tld az ml e1iömegen, 
hogy elgá,.,olja öntudatát, bec ületét, jell mét, hogy befogja gép i mellé, hogy 

kö évé le0 en érzéki égének hogy ér énye üljön minden bűn hogy 
lnémulj on minden erény. 

« ·i\liért él a pór ? A gulához követ 
Hord az erősnek. s állítván utódot 
Jármába meghal. ::\lilj6k egy miatt!• 

( fadrirft. ml. trag. I\ . EW:in. ) 
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A l 'tel 'rt való küzdel mb n az fog győzni, kinek jobb a vértezete é' el 
fog pu ztulni a feg, veTtelen. Helyet az erősnek, mert az erősebbé a jog! 

~Mi verseny ez, hol egyik kardosan 
11 a mezetlen ellennek szP.mében». 

(Mádárh : Emb. trag. XI. szin.) 

Ki ne i merné az irgalmas za1naritanu megható szép történetét? 
A J eruz alemből Jerikóba haladó uta rablók kezébe e ett, kik öt kipuszti
tották, megsebezték és félig élve hag, ták az uton. Ne beszéljünk a papról, ne 
a levitáról kik közömbö en haladtak el mellette, és legyünk dicsérettel a 
zamaritanus iránt, kiben megnyilatkozott az irgalom, a ki bekötötte , ebeit 

é meggyógyitá áról gondoskodott. 
Ki volt a három közül az igazi felebarát? Természete en az, ki irgalma -

ágat c elekedett. 
Az eK éni irgalom tényleg nem i tehet többet és a szamaritanus a fele

baráti zeretet e rnénye marad örökké. De vajjon a társadalom irgalma 
_ belefér-e ama zamaritánus irgalma cselekvőség 'nek keretébe? 

Bizonynyal nem. Ez a bibliai történet bennünket azon magasabb szfé
rához vezet, m ly a közegészségügy munká át a maga abb közegész égügyi 
politika zéle ebb látóköréhez elvezeti. 

Az egyéni irgalom beéri annyival, hogy alamizsnát ád az éhezőnek, 
ruhát a mezítelennek, orvo szert a betegnek, gyógyító balz amot a ebesült
nek, de a tár adalom feladata több. Annak meg kell akadályozni, hogy 
koldus legyen, ki alrc.miz nára szorul, hogy ruhátalan legyen, hogy beteg 
leg_ en, hogy ebe ült legyen, a társadalom közegé zségügyének az eleven, 
munkabiró tár adalrnat kell oltalmába venni, hogy meggátolja a nyomort, 
bog, megakaszsza a kórt, hogy kikü zöbölje a szenvedélyt és a boldog ri.g 
L ten-or zágát muló napjainknak megnyi sa. 

A baj orvoslásának nyitja: a baj megi rneré e. A bií.nbánat a bűnbocsá
nat előszava. 

Távol áll tőlünk a deduktiv philosophiai rendszerek utópiája, távol 
áll tőlünk hogy a tornyot csúcsától lefelé épiteni akarjuk; mint mindenben, 
úgy a szocziálpolitikában i a természet a mester mely az assimilatió által 
a kényszerhelyzet megkö~etelte átalakulást olyképen foganatosítja, hogy ezen 
átalakulás a kényszer nyomásával egyenes arányban legyen. 

Jól mondja 1ombart Verner (socialismus u. oc. bew.), hogy a zo ·ziáli 
eszme értéktelen lom, ha az a létező közgazdasági vi zonyokhoz nem alkal
mazkodik, azokból mintegy l i nem f ejlődil . Mi a szép és jó megvalósulása 
felé törekszünk, de ezen törekvésünkben bennünket közgazdasági kényszer 
korlátoz é azon igaz ágas elv, hogy a többi osztályok hátrányára igaztalanul 
előnyben egy osztály e részesüljön. 

A mig o ztályok vannak a társadalmi organismus tagozatában, ezen 
osztályoknak érclel eik is vannak és ezen érdekek egymástól ellentétesek. 
Marx Károly szerint : A tár adalom története az o ztályharczok története. 

De az osztályok é azok küzdelme fölött áll a minden ellentéte érdeket 
ellensúlyozni hivatott állam, melynek feladata, hogy a gyöngébbet a hatal
masabbal szemben megoltalmazza. 

XXIX. Vándorgyülés Munkálatai. 



Kétségtelen, hogy ezen sz~,zad legnagyobb bölcselője, a kere zt 'ny kath. 
egyház fej e, XIII. Leo pápa. 0 is foglalkozik a munkáskérdé sel 1 91. évi 
május hó 15-én kelt «Rerum novarum» encziklikájában. 

A pápa nem szoritkozik csak a nyolcz boldogság felsorolására (Máté 
V. 3-10.), az ő nemesen érző lelke átérzi, :q,ogy az egyháznak a zenvedő 
embert e. földi életében is gyámolitania kell. 0 ellensége az állam- zocializ
rnusnak, mert az ember idősb, mint az állam, tehát régibb a joga is. 

Ezen j ogfelfogásból ered a magántulajdon szentsége és azon felfogás, 
hogy az elsők az utolsókkal egy vonalon nem állhatnak, mert az emberek 
külön~öznek egymástól, tehetségük, szorgalmuk, erőik által. 

Elénken distingvál a pénz jogos birása és a pénz jogos használata között, 
és ez enciclikájának a legmagasztosabb érvelése, s azt mondja, hogy jogtala
nul használj a az a pénzt, ki azt elfecsérli. 

Azt mondja: a gazdagok amugy is körül vannak véve saját védőbás
tyáik által és kevésbbé szorulnak reá az állam oltalmára. 

Szivesen időznék e fenkölt gondolatoknál, melyekből a keresztéHy szo
cialisztikus elmekör sugárzik ki, de időm int 's én a szentség ihlette körből 
azon nézetemmel térek tárgyamhoz vissza, hogy az állam zocialis feladatai
nak munkakörét leginkább az általánosabb értelemben vett közegé z ~gügy ·i 
poUtika tölti be, és ezen politikának sikeres köYetése az egyedüli békés itt azon 
társadalmi átalakuláshoz . mely a munkáskérdés fogalmában megrázkódtatá. -
al vagy a nélkül, evolucióval vagy 1"evolució által, de megoldást követel. 

A közegészségügy phisilogiáj ának fő követelménye : a levegő, a viz, a 
lakás, a táplálkozás, az életmód. 

Már Aristoteles azt mondja politikájában, hogy : «az egészségre a leg
nagyobb befolyása annak van, a mit mi a te t számára leginkább és leggyak
rabban igénylünk; ily befolyással bir különösen a levegő és viz». 

A levegő és viz Istennek oly adománya, melyből csak merítenünk kell 
és bőségesen bfrjuk. Mégis, ha elgondoljuk, hogy hány milliója a küzdő 
embernek nélkülözi az üditő tiszta levegőt és az éltető tiszta vizet, nem szaba
dulhatunk azon tudattól, hogy a középkor szűk és eszmeszegény korszaká
nak sötét ködéből még teljesen nem szabadultunk. 

Mózes törvényeinek nagy részét a köztisztaságot és táplálkozást érdeklő 
egészségügyi rendszabályok képezik, melyek ma már a zsidóknál rituális for
masággá törpültek. 

Mily hatalmas alkotá aik voltak a rómaiaknak, hogy a népnek egészséges 
ivóvizet adjanak. Mily felségesek voltak az ő vizvezetékeik, fürdöik? Mily 
szerves rendszert képvisel az Antonius Pius által sze1·vezett Ariachtres Popu
lares intézménye. A római házban, daczára, hogy nagyszabásu közfürdőik 
voltak, a fürdő nélkülözhetetlen volt. A római szalonhölgyek mosdásai majd
nem annyi időt Yettek igénybe, mint a mennyit hölgyeink a tükör előtt ma i 
eltöltenek. 

Mig Nei·o nejét, Poppeát utjában 300 kancza szamár követte, hogy für· 
dőj e számái·a a szamártej rendelkezésére legyen, a középkor hölgyei már nem 
fürdöttek, a romanticismus ekkor odáig ment, hogy az eszményi hölgy foga
dá t tett, hogy mig lovagja a hadjáratból haza nem tér, mosakodni nem fog. 
Ilyféle fogadást tett a monda szerint Izabella spanyol infansnö 1601-ben, 
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állítólag innen ered a barnássárga zürke szin, melyet a divatszalónok ma is 
ismernek. 

A középko?" szereti a homályt, a szűk zeg-zugot. A középkori lakás szűk, 
sötét, egymásra épült helyiségekből áll, melyek alig szellőztethetők. 

Hygieiát, Panaceát felváltják a kuruzslók, a boszorkányok. A mens 
sana in corpore sano nagy elve tért enged az askesisnek, mely hadat üzen a 
testnek azt elpu ztitani törekszik, hogy a lelket börtönéből megszabaditsa. 

Az epidemia I ten büntetése, ba kitört kétségbeesésükben tobzódtak vagy 
vezekeltek, de védekezni képes éggel nem bírtak. Paracelsu.s gyanuban tartja 
a Saturn bolygót, hogy ez okozza a himlőt; a zsidókat százszám égetik, mert 
nekik tulajdonitják a pe ti t, és VI. Orbán pápa kénytelen őket oltalmába 
venni. 

A renai sance mely feltámasztotta a római zellemet, felél e zti Aeskuláp 
zellemét is. 136 -ban kövezni kezdik ürnberget, ugyanakkor a Mühlbergi 

tanács elrendeli, hogy : « der Mi t soll nicht langer auf den Marcht liegen 
dan 14 Tage» (Budavárát a 70-e é"rnkben hetenként egyszer söpörték). Zsig
mond császár-király. · 1426-ban elrendeli a :fizetett városi orvosok alkalmazását. 
A pestis elleni védelemben Velencze elül jár. Hazai viszonyaink közegész
ségügyénél hadd hivatkozzam Demkó Kálmán nagyszabású dolgozatára, 
melyben XXIV. vándorgyülésünkön a városok XV- VI. századbeli közegész
ségügyét ismertette. 

De miért akarom én szellőztetni az elmult idők dohát, nincs-e söpörni 
valónk a mai társadalom udvarain? Miért keresünk szálkát a mult szemében, 
midőn nem veszszük észre, hogy a mi szemünkben gerenda mered ? 

Mily viszonyok között lakik a felvidéki magyar paraszt, a napszámos és 
a gazdasági béres ? 

Az 1895. évi III. orsz. gazdakongresszuson Bernáth Dezső azt mondja: 
<<Két, három, sőt gyakran 4-5 család van, különösen a nagyobb gazdaságok
ban egy szoba falai között elhelyezve, melyben nem csak a tűzhely, de a nél
külözés, a szokások és az erkölcsök is közösek». 

Az ilyen zsúfolt béresházba ha beköszönt az epidemia, ugyan ki a meg
mondhatéja, hogy mint alkalmazhatják ott az elkülönítést, a hol az egyik 
sarokban az első nyöszörgését hallatja a most született gyermek, a másik 
sarokban a halállal vívódik a szoba egyik lakója, halott kiterítve a szoba 
közepén, ludak, kotlós r tyukok, malaczok az ágyak alatt, a padló agyaga 
telitve szalmiákot izzadó bűzzel, melyet csak a tehéntrágyával betapasztott 
kemencze illata ellensulyoz, melynek drága melege, hogy el ne illanjon, a nem 
nyitható kis ablak is rongyokkal van körülbélelve. 

Jól mondja Bernáth Dezső: <1a vándorló czigánynak van saját sátra, 
a cseléd számára nincs a kerek ég alatt oly hely, melyet teljesen sajátjának 
mondhatna.» 

A nagy városok munkás lakásaival röviden számolhatunk. Ezek is azt 
igazolják, hogy legnyomorultabbul, és amellett a legdrágábbctn a munkás 
lakik. Singer Izidor bebizonyította, hogy egy nyomorult éjsz~k-cseh munkás 
lakása levegöj ének köbmétei·j e 3 frt 24 krba kerül, míg a bécsi Ringstrasse első 
emeleti legelegánsabb lakásának köbméterjéért tulajdonosa 2 frt 85 krt fizet. 
Egy emberre számitott 10 m3 levegő 4.59 kr.-ba, 40 m3 levegő 3.25 k1·.-ba 
kerul. Körösi József szerint ott, hol egy szobára 1-2 lakó esik, az élet átlaga 
36 év, hol 10-nél többen laknak egy szobában 29 év. 

Különben nem csak a levegőt veszi legd1·ágábban a szegény ember, hanem 
4* 
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az élelmet is, a hust, kenyeret, a czukrot, a füszed, italt, a ruhát, a hitelt, az 
ügyvédet, a papot, csak az orvost nem. Erre a szerinte luxus-czikkre nincs 
érzéke hogy költsön. Még sem estünk tehát oly messze a középkodól. A n 'p 
hisz a babonában, megigézésben, javas asszonyaink is vannak, ezek az égetni 
való boszorkányok, kikről Kálmán király törvénye megfelejtkezett. De térjünk 
a tót kunyhójából az előkelő szalónba. Ott forog a pénz a körbe irt betük 
között, s idegborzongatva divik a séance. 

A munkás, hogy drága lakbérét elbírja, idegen egyéneknek ad ágybérletet. 
Bécs és Lipcse lakosságának 6.4°io-a, Berlin lakos ágának 6.1°/o-a ily ágy
bédéekben van elhelyezve. Ily idegen egyéneknek felvétele természetesen 
a családi boldogságot és a szeméremérzetet d ulj a szét. Egy ily hónapos 
ágyat bérlő ifju leány kénytelen az esti órákat az utczán kóborolva eltölteni, 
mert az ágy csak az éjjeli órákra illeti meg. Vasár- és ünnepna1 okon, mikor 
az ipari munka szünetel, nincs hely, a melyen megvonulhasson a nyomor 
mintegy akarata ellenére űzi vonzza a bűn fertőjébe. 

A magyar munkás táplálkozási viszonyai feltüntetésének dr. Farl1as 
Jenő kir. közegészségügyi felügyelő igen becses adataira szoritkozom. 

Tudós szerző az általa gyűjtött hiteles adatok alapján igazolja, hogy a 
trencsénvármegyei arató tót naponként 151 gr. fehérnyét, BO gr. zsirt és 
758 gr. szénhydrátot fogyaszt, tehát táplálkozásában úgy a fehérnye, mint a 
zsir elégtelen, az oláh a1·ató naponként 158 gr. fehérnyét, 65 gr. zsirt és 1070 
gr. szénhydratot fogyaszt. Legroszszabbul táplálkozik tehát egész Magyar
országban a trencsénvármegyei földmives ember, kinek tápláléka honn -
a téli otium alatt a kimutatott adatoknak is bizonyosan alatta áll, mert az ő 
főtápláléka a burgonya és káposzta, és örvend ha ebből telik. A trencséni tót 
háztartásában a kenyér is már ritkaság számba menő luxusétel, pedig az ő 
kenyere csak afféle keverékgabonából parasztra őrölt lisztből készült, é 
inkább keletlen pogácsának, mint kenyérnek nevezhető. 

A mi tótunkról, a mi ruthénunkról nem mondható, a mit Caesar a 
germánokról mond: Major pars victus eorum in lacte, caseo, carne constitit. 
Táplálékuk java része tej, sajt, húsból áll, (de Bell. gall. VI. 22.). Hanem ha 
szégyenkezve is, be kell ismernünk, hogy táplálkozása ro szabb mint az 
oktalan állaté, és értelmi ereje alig áll magasabban, mint milyen az eszkimó
nak vagy a hottentottnak értelmi ereje. 

Egy trencséni tót földmivessel beszélgetve, teljes resignáczióval és mély 
meggyőződéssel ezeket mondotta nekem : Rajtunk uram nem segíthet senki -
oly szegények vagyunk. Mi örvendünk ha élhetünk, és jól esik tudnunk, hogy 
egyszer meghalunk. 

Nagy és jogosult panasz ez a felfedezé ek nagy zázadában, és a föld
műves pór emlékembe idézi azt a mondást: «silentium pacem apellant, » -
azt mondják, békében vannak, pedig csak hallgatnak. 

A lakás és megélhetési viszonyok befolyásolják, sőt frányozzák a társa
dalmi osztályok erkölcsi életét. Extrema se tangunt, egymást érinti a szélső
ség. A selyemkárpitos szalonban ott találjuk ma is a szellemi értékében 
nagyon lehanyatlott hetairiát, a selyem ruhába öltözött milimárit, a mosónő 
szappanillatu szobája körül serdülő leányáért settenkedik a pénzarisztokrata. 
Ugy volt ez hajdan is. Rabnők rt palotákban - czézárok a lebujokban, 
egy meg-megujuló tünet, mely az emberi gyadóság mellett amannak egy 
humusból eredett egyenlőségét bizonyítja. 

A család gazdasági rendszerét átalakította a korszellem. Az előtt össze 
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házi zük '5 1 teit a e alád m~ ga állit tt,. el". Ma már a e alád nem lermel, 
ak f 5 • • zt. A n" n m ül a guz alynál a zövő zék m 11 tt, sőt az alföldi 

földmi e n je m g k n r 'ti piaczon zi, nem varr rnbát, hanem mint 
t in Lőrincz m ndja: « r Mann wird die Erz ugung der Güter, die Frau 

die rz hrung, b id zu amm n aber die \ i der rzeugung in ihrer Leben -
aufgabe hc b n. (Die rau auf rl m Geb. cl. at. Okon). D ha zigoruan v sz
zük ig inc . ... nagyui'i h ·· 1g_ T ( t it enia v rb ) a legtöbb etben e ak 

költ 'ge játék z r a nyomoJ' h„Jg k rv n küzdő munkatár a f 'Tjén k 
akár a o· "ármühel ben kár a burgonyaf"ld „n, akár a fa, ágásnál. 

r · gi e aládi ö zhangzato~ 'l tn k v n m · n. oma ho»vál ltcíz
kö...,ö ég kben ' n 'mel f 'lr e ő p, .ra zt faluban, hol kellő munkameg
o ztá mellett az aurea "eta némi e illáma fenmaradt de ez a e illám nem 
zövi át azt a zomoru k 'p t, mely a g_ 1áTm unká e aládi körét tünteti fel. 

Gyármunká - é.· ,-.·aládi kö·1 - circuli qua lratura. 
gyármunká n m foglalkozhatik gyermekével al zik még, midőn mun

kába indul, al zik már mi lőn fáradtan haza t 'r. 
e hi z otth nja inc . laká drága, ezt, a ki zabát m g kell o ztania 

a háló albérlővel uru·.·01·áját a ko ztossal ' házi be<' filetét sokszor mind-
kettővel. , 

Az erkölc i 'rzet meglazul kihal. A ki zo ba - a e alád zen tél e -
büJlfeJ'főué válik a gyermek látja a ok példát, · a lelkülete elve ziti a gyer
meki kedélynek i teni ártatlan ágát. 

zokkal a áppadt zölde - zürke a· rmekarczokkal, kik mo datlan · 
fé ületlen, rong o an é . zennye en bol. ngnak a külváro ok utcza z m tj ' -
ben még álmainkban i találkozunk. , 

A zülőt megbüntetik ha i kolába nem küldi gyerm két. E ._; a gyer
mek éhe en ott gubba zkodik a.z i kolai padok között, é hitvány ruhája 
nem óvj meg a tél hidegétől. 

Egy pár éve annak, bog~T m gviz. gálták a b '<' i n 'pi kolákba járó gyer
mekek táplálkozá i vi zonyait ' akkor kon 'tatálták hogy 119 gyermek nem 
ebédel soha, ~4 gyakran nem, 5 - hián o an táplálkozik 2 · -nak gy 
darab kenyér volt az ebédje 1 4 hideg ebédet evett, JOO gyermek ebédje ká ' 
volt és kenyér. Londonban 1 ~J-ben 44000 g rmek közül 5720 gyermek 
(L %-a) 'hezett. 

Lehet, hogy a velőt ha gató f lfe lezés 1 ndit tt a . zeg 'n ártatlanok or
án, de miért kell az ' ártatlan knak .·-:envedni martyromságot a má ok 
bűneiért? 

Mi 'rt kell megujulnia Radtel iralmának Yo audita e t lamentationi , 
luctus et fletu , Rachel ploran. :fili suos et nolenti consolari uper eis. -
Kesergé zava hallat zik jajgatása é" irá a a fiait sirató Rachelnek, ki nem 
akar megviga ztaltatni azok fölött (J erem .. / .T Xl. 15). 

Az ártatlanok martyr m ágát egy igaz ügy 'rt m gdöbbent " m ' don 
illu ztrálja Angliának törvényhozása a munkásv 'delem tárgyában, 

Az angol gyára ok k dvteléssel alkalmazták gépeik mellett a gyermeke
ket, mert olc ó munk~juk nagyobb ha. znot biztosított. A gyámható. ágak töm -
gekben bocsátották az árvákat a gyára ok rendelkezésére. dolog praktiku. 
volt, az árvák eltartásának terhe hasznothoz 'vá vált. Egé z gyermeküzér
kedé keletkezett; akár e ak mint a mészáro a bárányokat, a gyáros úgy 
válogatta ki a gyermekek javát. A gyermekek bért nem nyertek, szállás é 
élelem fej ében dolgoztak. A napi munkaidő 16 óra volt. Még éjjel i dolgoztak. 
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Az ágyak száma felényi v'olt, me1-t egymást váltották fel a pihenésben az 
áldozatok. A ·munkásvezetők bére a tanusitott munka arányában állott, és így 
elképzelhe~jük, hogy ezek a poroszlók mint üldözték az ártatlanokat. 

Voltak, kik megszöktek, ezeket mint közönséges büntetteseket meglán
czolva hozták vissza. Csak egy menekvés volt, a halál. Sok ártatlanon meg
könyörült az Isten, elvitte magához, sokan öngyilkosokká lettek. Egy nagy 
epidemia terelte a törvényhozás figyelmét ezen borzasztó visszaélésekrn. 
(L. Herckner: die Arbeiterfrage). Ez történt ezen század elején az alkotmá
nyosság és szabadság ős hazájában - a dusgazdag Angliában, melynek 
határain a nap nem nyugszik le soha, s a nap minden perczében fujják a 
hajnali riadót, s melynek indiai gyarmataiban milliókat kerget az önzés 
éhhalálba. 

A gyermeke sorsán kétségbeesni bíró anya ölni is tud. Pár héttel ezelőtt 
olvastam a szom01·ú történetet. A budapesti tégla- és mészégető részvénytár
saság telepén Drostné Bakala Anna munkásnő az ismert sztrájk alkalmával 
arra kérte a munkafelügyelőt, hogy saját 16 forintnyi takarékpénztári betété
ből adjon neki 3 frt előleget. A szívtelen ember, bár ahoz törvényadta j aga 
volt (1884. évi XVII. t. ez. 144. §) az előleget megtagadta. Az anya kétségbe
esésében, mert ekkor már két napja nem evett, gyermekét, mely keservesen 
sirt, mert éhes volt, mert az anya emlője elapadt - a tóba dobta. (Budapesti 
Hirlap). 

Egy eset ez, a millió esetek közül, mely emlékünkbe idézi e mondást: 
«Mily könnyű törvényt irni pamlagon, 
I}.önnyü ítélni a felületesnek, 
Es mily nehéz, ki a szívet kutatja. n 

(Ember tragédiája XI. szin.) 

Pedig a gyermek a teremtés eszménye, a gyermek a tökélyete az 
emberben, a gyermeket teremtette Isten a saját képére. A gyermek a rügy a 
társadalom élet( áján, érzékeny minden iránt, hideg és hőség, aszály és zápor 
gátolja fejlődését, minden elejtett szó, minden illetlen mozdulat méreg 
lelkületének. 

Mennyivel vagyunk mi jobbak, mint a római, ki baromi kéjeknek felhiz
lalta gyermekét, mint az ethióp, ki gyermekét krokodil csaléteknek bérbe adja, 
mennyivel vagyunk mi jobbak, kik erkölcsi motívumot keresünk abban, hogy 
azt, ki törvénytelen, a tisztességes kereset minden éltetőfonásából elsza
kítjuk. 

Nem folytatom, hisz a pohár még nincs csordultig. 
A munkásnak gyermeke sok, házi otthona sivár üres, kedélye eltompul, 

lelkülete eldurvul. Megszokja a korcsmát, elmerül, ha idejében meg nem 
hal, kóbor utszéli csavargó válik belőle, vagy a község terhére esik, mely 
csak akkor vesz i·óla tudomást, midőn megé1·ett arra, hogy ingyen kosztosává 
legyen. 

Nem kivánom érínteni a szegény ügyet, bár ide tartozik, pedig nagy 
fekély a társadalom testén. Nem kivánom érinteni, mert szegény ügyről 
magáról szólani, nem férne egy rövid múló ó1·a keretébe. 

Megfigyelték-e - hogy hová tűnik el a sok pirosló arczú, üde leány. 
Egytől egyik oly ékes a maga természetes bájában, mint a mezők lilioma, 
pedig «Salamon minden dicsőségében sem volt ugy felöltözve, mint egy ezek 
közöl» (Máté VI., 29.) 

Hová lesznek a munkásnők, boltosnők, varrónők, pinczérnők, szoba-



lyányok, az éjjeli zenekarok virágai, a chansonettek, a szinházak karbeli női? 
s azok a nők kiknek nevök nincs. Azt felelik - elbuknak. 

Vajon a saját maguk hasznára buknak-e ezek el? Vajon a vérdij élvezete 
megmaradt-e nekik ? ok helyen a pinczé1·nő megfizeti ellátását csak úgy, 
mint a vendég, fizetése nincs, a vendéglő leánya ellátja a tisztogatást, a 
mosókonyhát, fizeté e nincs, neki mindent a testével kell megkeTesnie, mert 
hát drága a kenyér é olcsó a hu ! 

Ki védi meg a nyomort a gazdagok feslettsége elől, ki gyámja a cseléd
leánynak, ki óvja meg becsületét gazdájával vagy gazdája hozzátartozóival 
zemben. Ki bünteti a keritőt, ki a kufárt, a ki emberhus al kereskedik? 

Az erősé a hatalom, a jog - a gyönge elbukik. 

«Ki mondjRi itt meg, melyik bűnösebb, 
Avagy csupán a tá1·saság .. . » 

(Madách : Ember trag. XI. szin.) 

A martirok meghaltak tisztaságukért a vadállatok karmai között az 
Arénában, de ha fogytán a kenyér, nehéz martyrnak lenni, és fény és pompa 
fejében, még ha oly muló is, el nem bukni. 

»Százszor czélszerű b b 
Mint elhervadni fejkötő alatt 
Egy szurtos varga bűzös műhelyében 

(Madách: Ember trag. XI. szin.) 

Bizonynyal sötét e kép - pedig kerültem azt, mi, hogy modern zóval 
éljek, a következőben van kifejezve; «Je ne propose rien, ne suppose rien: 
,J'expose !» 

A politikusok nagy sulyt helyeznek arra, hogy a népesség szaporodási 
aránya kedvező legyen. 

Sokat olvasunk különösen a magyar faj szaporodási képességéről, 
ezen faj expansiv erejéről, és ezen jelenségnek nemzeti politikai kimagasló 
jelentőségéről. 

A lakosság évi átlagos szaporodása az utolsó huszonöt év alatt Európá
ban, 19 állam között, csak a 3-ik helyen áll. Mig Francziaország szaporo
dása 0·2<'/o, Spanyolország 0·25%, Svájczé 0·5 O/o, Magyarországé 0·550/o. 
\ iszont azonban már Ausztria szaporodása 0·7 3 % , a német birodalomé 
0·960/o . Britanniáé 1 ·1 O/o. Ezen eléggé mér ékelt szaporodást ellensulyozza 
hazánkban a nagy halálozási arány, mert elég szerencsétlenek vagyunk 
mindjárt Francziaország mellé orakozni, mert mig ott 1 OOO lakó közül 
29·5% hal egy évben el, nálunk elhal 29%, Ausztriában csak 2 %, s mig 
Ausztriában 0-15 évig c ak 340 élő hal meg, nálunk 353, tehát csak kettővel 
kevesebb mint a német birodalomban. 

Hogy ezen mostoha helyzetnek mi az oka, azt tudjuk. 
A népesség nem szaporodik, mert a dunántuli magyar Horvátországba, 

az erdélyi székely Romániába, a felső magyarországi tót Amerikába vándo
rol, s ezen veszteséget nem képes sem számban, sem vagyoni, sem erkölcsi 
értékben pótolni a Galicziából beözönlő teljesen vagyontalan zsidó. 

A halálozási arányszám magas - mert népünk anyagi és ennélfogva 
műveltségi viszonyai alacsony szinvonalon állanak. 

Az anyagilag jólétnek örvendő földmives lassan szaporodik, tudjuk, hogy 
legjobb magyar falvainkban rendszeresen üzik az abortust ellenkezőleg gyors 
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a szaporodá · az úgy nevezett prol tárnál m l n '1 
zegény földe gazda, a mez i zegödm 'n. unl·' · . ya,n 

munká 's a honorácziorok legals' rét ge zolgált tja. 
Ezen zaporodásban azonban nir e kö z„net rt · z e: n ·tgi · lkül „ -

zé ek köz pette, az emberis 'g ez n s rja r b, m n l u ztul. 
Mallhu theoriája, mely .·zerint a né1 e · g m ' rt· r i n' . b· .n · r1p-

zik, ellenkezőleg a n. ert termékek 'ak zámtani · ri n. ·ln . z p r h k, 
valónak nem bizonyult. Jólét nem za1 orit , it p lig y r . zül 
azt elpusztítja az ínség, a nélkülöz ' é a h ny f rt "z" k ' rok. 

De ha Malthusnak ninc is igaza, igaz an, ár l lthu 
mozog, a nagy költőnek, kinek szava m ' r i . . zálló ig 'u' 1 tt, ki , z 

<cKönyörgök hogy l evesb mb r legy n 
több fóka.~ 

(Modu h : mb r rng. " I . súu.) 

proletárnak nínc mit ve ztení. Közömbö le z a ny m r éi , l .- 8 

iránt s gyermeke halálában az Isten gond viselő kezét látja · a ki , z n b n 
m 'g ha korlátoltan is jól ' tn k örvend, a.z a jövőre gondol é n m 1· rjn, ut ' -
daiban aját énjét a nyomornak erkölc rontó fextőj 'be obni. 

Que nay azt mondja: «inkább kellen foglalkoznunk 'zzal, h 
jövedelmet fokozzuk, mint azzal, hogy a népe 'g zapor dj 'k mid "n p dig 
1 apoleon azt mondá Me Sta''ln k, hogy azon nőt bec üli 1 gt"bbr , ki a 1 g
több gyermeket szüli a hazának, akkor - mint L v 1 zellem '" .n 
megi egyzi - belőle a hódító be zélt, kinek ágyutöltel 'kre zük 'g volt '. 
ugyanez a Laveleye hozzá teszi, h gy a nemzetgazcla inkább tekint arr 
hogy az embei-iség boldog, mint arTa, h gy zámo. leg n. 

Madách igy jellegzi k 'rdést: 

Második gyáros: <A munka bérét l·ell e ökkenteni, 
Első gyár : Az nem lehet, most is lázonganak, 

Hogy meg nem birI.tak élni a kutyák, 
an is tán a panaszban egy kicsi; 

De hát ki mondja, hog nősüljenek 
Ki mondja, hog hat gyermekök legyen 1 

(EmLer trag. J. I. szín.) 

!Ylill Stuafl pedig ezeket mondja: « z mb rek m 'g min lig n i 

akarják belátni, hogy gyermeket nemzeni bizt kílátá nélkül n mc. ak, 
hogy élelmét, de hogy zellemi kimü elé ét i kép k v g_ Tunk m g
zerezni, erkölc i bűn, épen ugy azon z renc étlen gy rm k, mint , . tár. a

dalom ellen ... Egy élő l 'n nemzé ének tény egyike az ember leg. ul. o-
sabb felelő éggel járó cselekedeteinek. ( za ad ágról 1 · .J. ill. 17:). 1. ) 

Előa ottak után tudom, hogy kötele égemben állana, hogy or z1 g 
ként bemuta am a continen államainak azon zocziáli. irányu alk tá ait 
melyek közegész égügyi iTánye zméket ölelnek fel. 

Sajnálom, hogy ezen kötele ég elől kitérni agyak k 'nytelen, mert 
zive türelmükkel már i fölötte vis za éltem, e kérd ' t tehát még ázlato an 
em, e ak egye jel zav-ak hangoztatá a által ki,ánom érinteni. 

Anglia ezen a téren i a történelmi j ogfejlődé és a zabad tár ulá szmé
j ének alapján áll. Ezen orzágban a munkásegye ületek telje en kifejlett ren 1-
zerével találkozunk. melyek mint helyi zö etkezetek alakultak, a k · zvéle

m 11~T l "itélet vel . zeml en okáig küzdöttek m1g maguknak fokozata. an 
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úgy a jogi, mint a tár adalmi és politikai eli meré ·t kiküzdötték. Ezen gye-
ületek képesek munkaképtelen tagjaiknak minden zükségletét betegség, bal

eset, rokkant ág ' elaagás e eteiben i kielégiteni, de a munkahiány eseteinek 
hátrányait ezen egyesületek gyike em volt k 'pe eloszlatni. Francziaország 
még mindig a mult zázad nagy társadalma eszméinek hatása alatt áll. 

Sombart Vernei ezen or zág vi zonyait rövid szavakban élénken vázolja, 
midőn azt mondja: «Francziaor zág zocziális mozgalma beteges, izgatott, 
convulsiv tartalommal bfr. Hatalmas, nagy zabá u, gyorsan kitörő, majd 
ellankadó, elzsib badó. Mindig a mes ze égbe tekint, mindig szelleme , de 
mindig fanta zta mindig álmadozó. » 

A franczia fogyasztási és munká - zövetkezetek a franczia bureaukratikus 
központo itó kormányrendszer hatálya alatt állanak, mint az egész nemzet, 
úgy a munkás-egye ületek is képtelenek minden önkormányzatra. 

N émetor zág munkásviszonyainak rendezésében Bismark nagy szel
lemével arányban áJló hatalma alkotó erővel találkozunk. 

Az 1 81. évi november hó 17 -én kelt csá zári üzenet ünnepélye alak-
ban fejezi ki a munkásbiztositási ügynek programmját. „ 

Azt mondja: «Schon im Februar dieses Jahres baben wir unsere Uber
zeugung aus prechen lassen, das die Heilung der socialen Schaden nicht 
au schliesslich im Wege der Repression social-demokratischer Ausschreitun
gen, sondern gleicbma sig auf dem dei· positiven Förderung de Wohles der 
Arbeiter zu uchen sein werde. » 

Maga a császári Tendelet az irányelveket is közli. melyek a bemu
tatandó törvényjavaslatokban kifejezve lesznek. 

A német törvényhozás megalkotta (1 . jun. 15.) a kényszerbiztosi-
tási törvényt a munkások betegségének, balesetének é rokkantságának 
eseteire ; a mező és erdő-gazdasági üzemben alkalmazottaknak betegség és 
baleset elleni biztositását (1 6 máj. 25.), intézkedett a rokkantak és elaggottak 
ellátásáról (1 89 jun. 22.), a biztosítási ellátási alaphoz a birodalmi pénztár 
évi Ö1 szeggel járul, a munkaadók és bizto itottak pedig heti egyenlő össze
geket tartoznak az alaphoz befizetni. Minden rokkant ellátásához a birodalmi 
pénztár 50 márka egélylyel járul. A rokkantak é elaggottak segélyezésének 
intézménye teljesen állami kezelés alatt áll. 

Csak megjegyezni kivánom még, hogy miért találták előnyö ebbnek 
r émetországban a kény zerbizto itást az önkénytes zabad társasulás fölött. 
Előnyösebbnek találták, mert a német munkás bureaukratikus gyámságra 
szorul, mert a német kormány a munkások szabad tár asulását szívesen nem 
vette volna, végre, mert a <1 Socialistengesetz » a közvetlen beavatkozást az 
állam kötelességévé tette, és végre a legfőbb ok, botiy ezen rendszer felelt meg 
Bismarck államsocziali tikai felfogásának. 

Hanem azért a munkáskérdés reformja állandó forrongásban van, mei-t 
természetes, hogy mindezen törvények nem czélozhatták az egész szocziális 
reformok megoldá át, és el em képzelhető, hogy egy ol zoczialpolitikai eszme
irány, mely az egész munká kérdést csak a biztosítási ügy rendezése által vélné 
elintézendőnek, a munkása ztályt kielégíteni bírná. (Dr. H. Herkner: <1Die 
Arbeiterfrage ».) 

A munkanélküli munkások segélyezésének ügye Németországban is még 
megoldatlan. 

Hazánk törv 'ny hozása nem marad el a nagyobb kultur történeti multtal 
biró államok zocziál-hygienikus i.Tányu törvényhozásától. 



Iviár az 1876. évi XIV. t.-cz.-et megelőzte a betegápolás költségeinek 
fedezéséről szóló 1875. évi III. t. ez., melynek 1. §. d) pontja szoczial-politikai 
intézkedéseket tartalmaz, midőn kimondja. hogy a cselédtartó és állandó 
munkaadó cselédjeért, illetőleg munkásáért 30 napig, gyárak, nagyobb vállala
tok tulajdonosai é a vasutak igazgatóságai munkásaik ért a nyilváno beteg
ápolási költségeket, fedezni tartoznak. 

Figyelemre méltó ag; 1886. évi V. t. ez. is mely a vagyontalan trachoma
betegek gyógykezelésének költségeit az államkincstár terhére rója. 

Az 1884. évi XVII. t. ez. (Ipartörvény) az 1875. évi III. t. ez. rendelke
zéseire épült, mindazáltal gondoskodik az iparostanoncznak gazdája költsé
gére történendö gyógykezeltetése iránt (62. §.). Gondoskodik arról, hogy 10 
éven alóli gyermekek gyármunkára ne alkalmaztassanak és 16 éven alóli 
munkások éjjeli munkában részt ne vegyenek (115. §.). Nagyobb fontossággal 
bfr azonban a törvény 142. §-a, mely az ipa1·os segélypénztárak rendezése 
iránt intézkedik addig, míg: «a segédek és gyármunkások segélyzési ügye 
külön törvény által rendeztetik.» 

A kilátásba helyezett törvényes rendelkezéssel nem maradt a társada
lomnak adós az a nagy fér:fiu, kinek bár rövid működése a titáni alkotásoknak 
egy nagy korszakát öleli fel. 

Lehet-e, Uraim, ezen vármegyében közönyösnek maradni, midőn 
Baross Gábornak, a vasminiszternek nagy alkotásairól megemlékszünk? 
Ez a vármegye látta kifejlődni felszárnyaló sassá, kit nem szédít el a magas
ság, nem vakit el a nap, hanem Istentől eredett nagy hivatásának teljes tudatá
ban száll ki ősei otthonából, hogy nagygyá, hogy boldoggá tegye a hazát. 

Baross Gábor nevéhez fűződik azon munka, melylyel Magyarország a 
szocziáli alkotások terére lépett. 

Az ö nagy szellemének izzó kohójából pattant ki az ipari munkának 
vasárnapi szüneteléséről szóló 1891. évi XIII. t. ez. és az ugyanazon évi XIV. 
t. ez., mely az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetében való segélye
zését szabályozza. 

Mindkét törvény, ha lényegét veszszük, közegészségügyi törvény. 
A betegsegélyzés iránti törvényt közegészségügyi. törvénynek tekintették 

első sorban már megalkotásának idejében is. 
A törvényjavaslatnak indokolása azt mondja.: «miután (az ipari munkás) 

a munka erejében fekvő tökét csak a legritkább. esetben képes oly módon 
értékesíteni, hogy keresethiány vagy munkaképtelenség esetén mások segé
lyezésére ne szeruljon, és miután általános tapasztalat szerint az ipari és 
gyári üzem az emberi szervezetet korán támadja meg, és a munkást gyakori 
betegségekbe dönti; igen természetes, hogy ezen viszonyokból származó bajok, 
az azok nyomán keletkező nyomor elterjedésének lehető megakadályozása a 
törvényhozási és kormányzási feladatok legnemesebbikét képezi.» 

A közgazda ági bizottság jelentésében azt mondja: «A törvényhozást 
nem vezeti azon szándék, hogy valamely néposztályt a, többi osztályok terhével 
külön protegálj on, hanem mindenkori feladat, hogy az állampolgárok egy
máshozi viszonyát törvényesen szabályozza, őrködni akar a közegészségügy 
felett, hogy egyes betegségek elhanyagolása folytán ragál rok ne támadjanak, 
hogy a mup.kaerö gyengitetlenül fental'tassék és a beteg ég okozta rombolá
soktól megóvassék. » 

, De a legvilágosabban maga a miniszter nyilatkozik, midőn azt mondja: 
c1En nem foglalkozom szocziális kérdéseknek e törvényjavaslat által leendő 



oldá ával, ·n a g_ 'korlati ' l t k„v t 1 'n it l r m ki légit ni. fel-
adat 0 zerü n az, hogy az mb ri eg' z 'gn k f ntartá át, a beteg embern k 
g_·'gyitá át teg ük 1 h t" 'a ne z t 1 g zéle ebb réteg ib n.11 

L h t tl n ilág a.bban kif j zni h g zo ziáli politil ánknak alap-
f g .Ima azouo k"zeg ·. z 'gü0 yi politikánk 1 ö et hn 'n. eiv l · hogy az n 
i~·án , mel. et kö etünk h 1 ' h g, 1 azt a j „ "ben i követni tartozunk. 
E fogjuk k ·· etni. 

z r' zni fogjuk m rt türh t tlen, h gy m d rn 
j gállamban a tár adal m z n. i úg_ 1 ' lj n k lrnllad 'kok '1, mint on -
t, ntinápol. rban a kut, ák. 

Mi nem érhetjük be c ki "z i ari munká ok et g egélyezé ével, 
han m ezen rend zer áldá ait ki 1 ell terj ztenünk a mezei munk ' okra i . 

Mi megnyugvá 'l leh tünk, k 'relé t t kintve a jövő iránt, bi. z a föld
mivelé üg 1nek 1 Ikes gondozój , Darányi Igná z maga azt mondotta, hogy : 
«a munkaadók ' mnnká ol közti jog i zonyra n 'zv törv 'nyja a latot fog 
bemutatni» é bog : «arra kell iparkodnunk, h gy azon munká nak, a ki 
nyomorban an, munkát tudjunk dni. Ez igenis az ' llam kötel 'g ' 
kötele 'gét az állam telj esiteni i fogja.» ( 1 7. febr. 1 -iki zt. ülé ). 

A földmivelé ügyi mini zter kutatá okat fol tat, bog_ mag ar n 'p 
'lelmezé i i zonyait alapo an megismerj é zen kutatásokkal dr. Farka 
Jenő közegé zségi felügyelőt bizta meg. 

A mezőgazda ági munká ok jogvi zonyait zabályozni hivatott tör 'ny, 
különö tekintettel a betegápolá ra, munkában van, a legközelebbi ülés zak
ban a parlament elé kerül. 

Ugyanc ak a belügymini ter dolgozik a c el' dtörvén. r izióján. A beteg
ápolási törvényjavaslat elfogja némitani azon I anaszt, mel t tör 'nyható
ságaink a betegápolá aránytalan megterheltetése miatt évek során hangoz
tatnak. 

Nekünk nem kellen k zocziáli ta tör én 1ek, de kellenek tör 'nyek, 
melyek közegé z égügyi követelm 'nyeinket kielégítik, b jainkat orvosolják, · ~ 
ha ezen törvények a szocziáli ig 'nyeket kielégítették, ez csak a mellett bizo
nyít, hogy a ju titia mellett a regnorum fundam ntum jó köz gé z 'g
ügyi politika. 

Ahhoz azonban bog j ' köz gé z égügyünk legyen, az el ö k llék gy 
jól zervezett közeg' sz égügyi hivatalnoki kar, mel anyagi e ·istentiájában 
biztositottan, feladatának maga latára áll, é sclepio növendék fiait el zok
tatja a n. ers burgonya kényszerkosztját 'l. Iert addig, míg az orvos Hygieát 
ros zul tejelő fejős tehénnek k 'nytelen t kinteni, mig a Milbofer Ignácz k 
esetei borzongatják a kedélyeket addig a közegész 'gügynek nincs meg aj 'l 
szervezett bierarchiáj a. 

Legyünk bizalommal a jövő iránt. 
Kell, hogy mindenki lás a, hogy egy idő óta mily lázas tevékeny éggel 

találkozunk közegészségügyi admini trácziónkban. A jogfejlődé lvei szerint 
új e zmék merülnek fel és ér ényesülni akarnak. Ezen új eszm 'k fel fogják 
ölelni a közegészségügyet, tekintettel zocziális követelményeinkre, és úgy 
adja Isten, a közegészségügyi igazgatás ter 'n az elsők leszünk. 

Le zünk, mert a közegészségügyi szakigazgatás terén oly férfiu áll, kinek 
van szive, vannak invencziói, van alkotni biró erős akarata. Ezen tudatban 
lelkesedéssel üdvözlöm és ünnepelem gyií.lésünk kimagasló alakját, ChyzPr 
Kornélt. 
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Az apokalipszisz két nőalakot iT le és azok leirása által jelképezni kivan 
két egymással merőben ellentétes nagy gondolatot. Az egyik ül vörösszinü 
vadállaton, bársonyba és biborba van öltözve, felékesítve aranynyal, drága
kővel és gyöngyökkel, kezében arany pohár, tele utálatossággal, az ő parázna-

-ságának tisztátalanságával. Ez az önzés. A másik öltözete a nap, lábainál 
a hold.: a fej én csillag-korona. Ez a szeretet. 

Onzés és szeretet harczban áll egymással szemben és harczban lesz 
mindenkor. 

Az egyház ezen küzdelemben cselekvőségének sulypontját a földön
tuli létbe helyezi át. Oda utal : nem való~ulhat meg a boldogság földi országa, 
mert nem sze1·ezhető vissza az el veszett Eden. 

A politikus azonban nem zá1·kózbatik el azon kötelesség elől, hogy az 
értelmi erő teljes sulyával a társadalom boldogságát előmozdítsa; politikus
nak legalább is meg kell közelitnie feladatát, vagy létjogosultságának alapja 
elveszett. 

Feltüntettem az önzés sivár harczát a szeretet ellen. 

«. • • Miként eszi a férget a fürge hal, 
Halat a fóka, a fókát meg az ember. 11 

(Embertr. XIV. sz.) 

És reá mutattam azon követelményekre, melyeket a közegészségügy 
rendszere szab elénk. 

Én úgy fogom fel, hogy a mi a szocziális követelésekben jogosult, azt 
nagy részben megoldja a czéltudatos közegészségügyi politika, a mit pedig e 
politika meg nem old, az nagyrészben nem jogosult, nagy részben anar
hisztikus. 

Nagy és terhes problema a békés kíbontakozás, de én teljes bizalommal 
vagyok a magyar népnek józansága és a nemzetnek minden culturalis kérdés
ben propagativ ősereje iránt és bizalommal vagyok azon szabadelvű szellem 
iránt, mely az ország sorsát a czéltudatos fejlődés utján intézi, nem félek, 
nem tartok a jövőtől. 

Nálunk nem fogja lobogtatni az anarhismus vörös zászlaját, hogy 
tönkre tegyen egy évezeres nemzeti czivilizácziót, de nem is fogunk a közép
kor feudumába visszaesni, hogy boldogságunkat szabadságunk és közpolgári 
jogegyenlőségünk feláldozásáiban keressük, mert a boldogság alapfogalma a 
szabadság. 

Nekünk oda kell törekednünk, hogy a haladás oly tempóban történjék, 
hogy a gyors forgás kocsink tengelyét meg ne gyujt a és a józan elmét el ne 
széditse. 

Nem kell, hogy a természetes haladás utjáról letérjünk. Előbb rügyet 
hajt a fa, azután virágot fakaszt és gyümölcsöt csak azután hoz, de már virá
gában benne van a gyümölcs. A reform a szükségességben gyökerezik, nem 
helyes megvalósitani azt, mi megvalósulni nem kiván. 

A ki éhes, annak ételt adok és nem italt, a ki elfáradt, pihenni hagyom 
és nem vezetem a tánczterembe, a ki mezítelen, azt felruházom és nem agga
tok rná kösöntyüt, hisz megírva van: «Numquid cofügunt de pinis uvas, 
aut de tribulis :ficus. » (Math. VII. 16.) Va,jjon szednek-e a tövisekről szőlőt 
vagy a bojt01·ványról fügét ? 

Az evangelium 5 kenyere valódi kenyér, a Szichem m.elletti Jákob-kut 
vize valódi viz. A szellemi élet ott kezdődik, hol az anyagi élet zükséglete 



l i l 'git an. legnagyobb k 'r az in g, az el ·ö or o ág a kenyér. Ha a 
ecsem" te t ulya elapad ha ir ' nyugtalan, megvizsgálom a dajkát, hogy 

eml "j nem apadt-e el. 
kö~egé égügy a m·et t tudománya a ze1~etet' m ly erősebb, 

mint a hit, hatalma abb mint a tudá : « omnia uffert, omnia sustinet, 
nunquam e cidit· » (Pál Cor. I. 73.) Mindent elsz nved, mindent elvisel, 
oha em zünik meg. 

A ze.~·etetnek 'ltetni bir ' v z ' rvilága az intelligen magyar társa
dalom az Onök kezében van kik 7 ' e ítnnak, hogy követ e a napkeleti 
bölc ek előtt feltűnt e illagot, a n mzet kulturájának vánrlor apostolai. 

~meljék e fén ,forrá t maga r , mert a zeretet munkája Istenáldás! 
E ha a költő dámjával k 'rdjük: 

<1 l\Iegy· előbbre majdan fajzatom 
Neme bedvén hog tr6nodhoz közelgjen 1> 

fel fog hangzani lelkünkben az i teni szózat : 

«l\Iegmoncltam ember l·üzdj é bizva bizzál ! I» 

6. 

Z RVO TUDOl\iÁNY AZ IGAZ ÁG ZOLGÁLT Á BAN. 

Dr. H .. HTER Mm:~ egy. magántanái·t61. 

Ti ztel t agygyűlé 
Maga hegytetőn ug an le romokban látjuk itt azon idők emlék 't, 

mel ekben az erő volt a jog, a hatalom az igazság, midőn önkény hajtotta a 
várfalakra a népet ' zeszély furatta a hegybe a mély kutat. Ez idők voltak 
azok, melyekben az embereket ért e apá ok 'rt az ördögöt és czimboráit tették 
felelő ekké é a ,teremtés urát azzal dic őitették, hogy máglyára vitték a 
boszorkányokat. Es ez idők erkölc eit zelidittették, jogfogalmait változtatták 
' igazságszolgáltatá t javitották meg azon tudomán „ok, melyeknek zolgála
tában ,e vándorgyií.lé tagiai állanak. 

Es befejeződött-e már ma a mi munkánk? em. Sőt még azt sem 
mondhatjuk, hogy nyugvó ' ponthoz 'rtünk. Ellenkezőleg, h e harcz folyik. 
A természet igazságait kutató tudomány az emberi igazságszolgáltatás terüle
tére betörve nemcsak a bo zorkánypöröket züntette meg, de folyton, állan
dóan küzd, nyomul előre és zázadéves jogfogalmakat halomra döntve, ma 
már azt meri hfrdetni: Ti tudósai a jognak, ne csupán azokat a törvényeket 
tanulmányozzátok melyek abból az időből maradtak reátok, midőn Teren
tius római vezér e hegy csuc ára építette várát, de tanulmányozzátok az 
emberi testet, úg a mint az megélhetési igényeivel előttetek áll, tanulmányoz
zátok az emberi természetet, úgy a mint az jó és ro z cselekedeteiben meg
nyilatkozik és e tanulmányaitok alapján nem zokásokat, de meggyőződésteket 
követve, szolgáltassatok igazságot. Nyi a ki Themis a zemét, tegye le jobb
jából a félelmetes pallost é emberek számára mérvén az igazságot legyen 
emberségesebb és ekkép igazságosabb! 

Az tehát most a kérdés : jogos-e, indokolt-e a természettudományok é 
különösen ezek egyik ágának, az orvostudománynak elöi~enyomulása, követel-
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het-e az orvostudomány, melynek feladata az emberi test szenvedéseinek 
enyhitése vagy megszüntetése, magának még beleszólási jogot az igazságszol
gáltatásba is? Képzelhető-e, várható-e, kívánatos-e az igazságszolgáltatás fejlő
dése ily irányban ? Spencer Herbert sociologikus tanulmányaiban adatok 
alapján kifejti, hogy az igazságügy és az igazságszolgáltatás tulajdonképen 
tígy fejlődött, hogy eleinte a haclügygyel függött össze, a mint hogy még ma 
is az ú. n. vad néptörzseknél a hadi tanácsok egyuttal igazságszolgáltató gyü
lekezetek és az ítéletet gyakran maga a törzsfőnök hajtja végre, sőt az elítél
tet maga végzi is ki. Hisz még nem rég a mi szomszédságunkban, Szerbjában is 
a felszabaditó fejedelem, Milos is úgy szolgáltatott népének és a za va.rt jog
rendnek igazságot, hogy a tolvajoknak sajátkezüleg vágta le kezét. A civi
lisatió haladásával az igazságszolgáltatás némely népeknél a ha1·czosokról a 
papoki·a ment át, majd tovább fejlődvén, egészen különvált és a biráskodás 
és az igazságszolgáltatás egészen külön foglalkozás lett. Es e foglalkozás em
berei ma aggódva nézik, mint kerül át az igazságszolgáltatás már az orvosok 
kezébe, aggódva kérdik, hogy úgy fejlődjék- e tovább az intézmény, hogy ma
holnap már nemcsak laikus esküdtszékek verdictumjai szolgáltassanak alapot 
az ítéletre, hanem tulajdonképen orvosok döntsék-e el szakvéleményükkel a 
pöi·t ? Kifejezést talál ez aggodalom egyik kiváló j ogtudósunknak nemrég 
közölt ezen nyilatkozatában : 1 <(Az orvos urak egyáltalán másféle szerepet 
vindicálnak maguknak a bűnügyi igazságszolgáltatásban, mint a mely őket 
megilletheti. Nagyon becsülöm én az orvosszakértői véleményeket, de elvégre, 
hogy a szakértői functio átmenjen a birói hatalomkörbe és ne csak szakvéle
ményével és érveivel, de bírósági döntéssel is járuljon az igazságszolg~l
tatáshoz, az a működési és hatalmi köröknek teljes félreismerése volna. 1> Es 
Tarde, hires franczia jogtudós is azt mondja, hogy most már a szakértő 
fog az esküdtszék helyébe lépni, mint a hogy az esküdtszék lépett a kinvalla
tás, és a tortura lépett az ordaliák, az istenitéletek helyébe. Mintha csak Shakes
peare herczegét hallanók panaszkodni: 

- - - - s a virgács 
Nem félelem - gúny tárgya lesz idővel; 
Ugy rendelésink holtak, büntetésnek 
Meghaltak önmaguknak; féktelenség 
Fricskázza a birót; baba cladáját 
Páholja; s nincs már tisztesség. 

hakespeare : «Szeget szeggel.>' 

Hatalmi ké1·déssé alakulván at ez is, mint majdnem minden emberi 
társadalmi kérdés, mint a fentidézettekből is látható, elkeseredett harcz előtt 
állunk. És nem csoda, ha e harczban élesek a fegyverek és oly nézetekkel talál
kozunk, mint egy angol jogtudósé,2 ki azt mondja: «Nincs a mi inkább discre
ditálná az igazságszolgáltatást, mint ezen szakértök. Mindenféle véleményt 
lehet tőlük kapni. Husz kiváló képzettségű és jellemű szakértő megesküszik 
arra, hogy valamely vitriol- vagy gázgyár gőzei egész égtelenek és másik husz, 
ép olyan kiváló szakértő megesküszik arra, hogy az itt fejlesztett gőzök telje
sen ártalmatlanok, sőt még hizlaló hatásnak i . •> De sőt átmegy e felfogás a 
jogtudósokról a jogot nem tudókra is, kik nyilt parlamenti ülésben azt mond
ják, hogy az orvostudomány részes a társadalom corruptiójában, mert a 

1 Dr. Fayer László: Tanulmányok a büntetőjog és a bünvádieljárás köréből. 
2 Iclézve Taylor-Stevenson legújabb törvényszéki orvostanában. 
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bolondról nem meri megmondani, hogy az, az egészsége et pedig tébolydába 
viszi. É hogy kellően visszauta itsák a nag on előretolakodó orvostudo
mányt, mo t már ezt a aját területén támadják és Pain franczia főügyész 1 

azt inditványozza, hogy elmebetegeknek elhelyezésénél valamely intézetben, 
jogá zember is interveniáljon é ő is viz gálja meg é kérdezze ki a beteget. 

Látják, tisztelt Uraim, hogy az orvo tudomány térfoglalása, vagy mond
juk, az orvo ok térfoglalása az igazság zolgáltatá ban nem könnyű és nem
e ak gyilko ok és emberölők vádlói é védői teszik ki a zakértőt a legbehatóbb 
keresztkérdések oly tüzének, mintha nem is a gazember, de az orvos-szakértő 
állna vád alatt, de résen áll az egész igazság zolgáitató személyzet összes tudá
sával és dialectikájával vértezve, az orvo tudomány hatalmi túlkapásai ellen 
Ennek kifolyása az is, hogy nemcsak az orvos tudá a oly műveleteknél, mint a 
bonczolat, nem tudományként, hanem, mint azt egy szókimondó német helye. 
sen jelezte, ccgyepme teri dijazá ban részesül», de mint azt a szellem s Laca -
agne 2 mondja, ma az orvos-szakértő az igazság zolgáltatásban olyan, mint az 

egyptomi balz amozó, a «taricheutau, kinek, miután a zük ége smanipu
látiót a hullán elvégezte, gyorsan menekülnie kellett, nehogy az ottlevök, 
csupa kegyeletből a halott iránt, megkövezzék. Pedig hogy az orvo i foglal
kozást már évezredek előtt is előké zitették arra, hogy az igaz ágot zolgálj a, 
bizonyítja azon traditió, hogy az el ő görög orvosi i kolában, melyben Chiron 
centaur tanitotta a herosok :fiait az orvosi me ter égre, a tantárgyak között : 
chirurgia, gymnastika é zene - külön tan tárgyul zerepelt- az igazmondás. 

Tisztelt Nagy gyűlés ! 
Annak a nagy kérdésnek az eldöntése : a jövő század bfrói székére 

van-e várandó ága az orvostudománynak, kétségtelenül első sorban attól függ, 
mit nyujthat az igaz ágnak az orvostudomány. Az orvos feladata akkor, midőn 
a bíróság szolgálatát segítségül ve zi, kétféle: 1. támogatja a bűnö kiderítését; 
2. megakadályozza az ártatlan elítélését. Kideríteni a bűnöst, megvédeni az 
ártatlant : te z-e ennél egyebet az igazságszolgáltatás hivatott embere? 
Csak azzal tesz többet hogy még itel is. Ugy látszik ugyan, mintha az orvosnak 
az volna a feladata, hogy a maga tudományával a vádat támogassa, de ez 
csak látszat, mely onnan ered, hogy orvo ilag megállapított tényálladék nélkül 
sok esetben a vád meg sem indítható. Tényleg azonban az orvostudomány 
humanus hivatásának igazi magaslatán akkor áll, midőn az ártatlant segíti 
megmenteni. De azért ern vádolás, em védé nem feladata az orvosnak és 
nem feladata az orvo tudománynak. Sem a vádló, sem a védő, sem a bíró 
hatáskörével nem zavarandó ös ze, mert az orvostudomány feladata itt a puszta 
igazság, csakis az igazság kiderítése. Ha az orvostudomány Voltaire idejében 
ki tudta volna deríteni, hogy a szerenc étlen, búskomor hugenotta jfju, Üt;tlas 
önmaga akasztotta fel magát, akkor nem törték volna kerékbe az ifjunak 
becsületben megőszült, ártatlan atyját és nem szolgáltatták volna a világnak 
a legborza ztóbb törvénygyilkos ágok egyikét. 

De tudj a-e az orvostudomány kideríteni az igazat ? Az esetek igen nagy 
számában igen, az esetek kisebb számában nem tudja vagy épen tévedhet. 
Angliában a talá!t hullákról hivatalosan azt jegyzik föl, hogy c1meghalt isteni 
akarat folytán 1>. Es az orvostudomány még az ily módon a törvénytudók által 

1 Le régime des aliénés en France et la liberté individuelle. emaine médicale. 1 96. 
2 Les medecines experts et les erreurs judiciaires. Archives d'anthropologie crimi

nelle. 1897. 
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szűkre szabott «isteni akarat» nyilvánulását is igen sokszor analysálni képe·. 
De képes sokkal többre is, képes megállapitani a érülések eredetét, képes 
megmondani azok gyógyulási idejét, képes kimutatni, bűnös-e az anya gyer
meke halálában, képes megállapitani a szerencsétlen gyujtogató kö~ eszélyes
ségét, de egyuttal megháborodott elméjéből folyó ártatlanságát. Az 01·vos
tudomány minden haladása egyuttal az igazság kiszolgálásában is erősebbé 
teszi és ha a Röntgen-sugarakkal a csonttöréseket lehet szemlélhetővé tenni, 
ennek első sorban nem is a gyógyi tás, hanem az igazságszolgáltatás veheti 
hasznát, mert így a bíró előtt válik szemlélhetővé a kérdéses érülés és annak 
fennmaradó következményei. 

De tévedhet-e az orvostudomány az igaz ág kiderité ében? É ha 
erre azt feleljük, - a mint hogy azt kell felelnünk, - hogy igen, akkor 
jogosultnak látszik az a bizalmatlanság, melylyel az orvo tudományok érté
két az igazságszolgáltatásban állandóan kisérik. Pedig be kell Yallanunk, 
hogy tévedhetünk, mert hiszen hány esetben tévedhetünk szorosan vett fel
adatunk: a betegségek gyógyitása terén is -- de azért félre lehet-e, félre 
szabad-e lökni az orvostudományt és kuruzslókra kell-e bízni a gyógyítást? 
Igen, téved az igazságszolgáltatás szolgálatában is az orvostudomány és az 
elrettentő következményű tévedések egyikének esett néhány év előtt áldozatul 
Druaux asszony Francziaországban, kit férjének és fivérének megmérgezése 
miatt, melyet a szakértő orvosok megállapitása szerint kőrisbogárral követett 
el, elítéltek és csak midőn az elítélt évek óta börtönben ülve, ugyanazon ház
ban még a következő lakók is megbetegedtek és meghaltak, derítette ki egy 
másik orvosszakértő bizottság, hogy a ház lakóit állandóan egy közeli mész
égető kemencze kiáramló veszedelmes gázai betegítik és ölik meg. A világ 
egész sajtóját bejárta e rettenetes eset mint kiáltó bizonyitéka az orvos
tudomány gyarlóságának, holott e ak nehány orvos gyarlósága volt vádol
ható, míg az igazságot is tényleg az orvostudomány derítette ki. De ép az a 
körülmény, hogy egyes ily tévedéses esetek esemény számba mennek, míg 
az esetek ezrei, melyekben az orvostudomány tényleg képes volt kideríteni az 
igazat, mint egészen termé zetesek, föl sem tűnnek, ez bizonyitja legjobban 
azt, mily nagy a szerepe az orvostudománynak az igazság kideritésében. 

De mert tudományunk ösvényei sem egészen bizto ak, mert tévedések 
ki nem zárhatók, azért egyik főkelléke a mi beavatkozásunknak az óvatosság, 
főeszköze a kétely. Minél kevésbbé bízunk magunk tudományunk csalhatat
ságában, annál több bizalmat érdemel az mások részéről é a minthogy a leg
nagyobb orvosokat épp a skepsis, a legveszedelme ebb kuruzslókat pedig épp 
fellépésük határozottsága és vakmerősége jellemzi, úgy az igazság szempont
jából legkevésbbé hitelt érdemlő az az orvos, ki véleményét, mely mégis csak 
vélemény, határozott sententiák alakjában terjeszti elő. 

Ha az orvost, ki a gyógyszertárban elcserélt orvo ságot fecskendi a hal
dokló bőre alá, ama határozott törvényszéki orvosi vélemén 1 alapján, hogy 
a befecskendezés okozta a halált - vád alá helyezik és utólag kiderül, 
hogy a mérgezés nem volt megállapitható; ha a kutban talált nőről azt álla
pítja meg a törvényszék-orvosi 'élemény, hog_ megfojtva került a kutba é 
e miatt gyilkosság vádja alá kerül egy ember, kinek ártatlansága ntóbb kide
rül : úgy ily tények arra utalnak, hogy á határozott bangu orvo i véleménye
ket kevesebbre bec üljük és megértsük azt, miért clic érték a nem rég elhalt 
jeles franczia törvényszéki orvost Coutagnet azért, «mert mindig tudott kétel
kedni>>. 



65 

É err az a l 'rd ' : tudom{ n. -e tehát az mely a nem tud' b vallását 
kelléknek tűzi ki, terebélyes fává nöJ:et-e az igazságszolgáltatás mezején az, 
minek gyöker it már a kétel. rágja? E egy praktikus angol jogtudós már való
ban azt is mondja hogy mivel az orvo - zakértök is c ak körülbelül tudják az 
igazat enn it pedig a nem szakértök i tudnak - az előbbiek igénybevétele 
valóban fölöslege . józan megfontolás azonban mégis csak azt diktálja, 
ho m 'g ha nem is képe az orvo tudomány az absolut igazságot elérni, 
már a megköz~lité e i nagy előny ana, ki k 'n telen az emberi cselekedetek 
fölött itélni. E minél zerén. ebben lép föl állitásaiban az orvostudomány, 
annál határozottabban közeliti meg az igazságot és nem kicsinylést érdemel 
a.z elfogulatlan bfró i·észéröl az az orvosi vélemény, mely nem me1·i hiányo 
adatok alapján a gyerek élve vagy halvaszülött éget megállapitani és kételyei
vel inkább aITa az oldalra áll, mely a g ilkos ággal vádolt anya iránt eny
hébb, emhogy esetleg ártatlan elitéltetésének legyen okozója. « e azt muto
gassuk a biró előtt», mondja a nagy angol törvényszéki orvos, Taylor, <e hogy 
mit tudunk, hanem azt hogy igazat akarunk mondani.» s egy több évezrede 
szabál a orvo i foglalkozásunknak : nil nocere ne ártsunk, akkor is érvén ben 
kell hogy leg en, ha az igazságot zolgáljuk, melynek, ha használni nem tudunk, 
könnyelmű elbizakodottságunkkal legalább ne ártsunk. 

Az óvato orvosi vélemény szolgálja az igazságot, nem pedig az, mely 
az orvo tudomán t Sangrado doctor képében mutatja be, kinek az volt a 
határozott sententiája: «Fiant pillulre, pereat mundus» - csak készüljön a 
pilula és pusztuljon a világ. 

Tisztelt Nagygyűlés! Ha mi magunk az orvosi tudomány beavatkozá-
ának az igazságszolgáltatá üg eibe, il szorosra szabjuk határait, ha mi 

magunk meg zivlelendönek tartjuk Pál apostol azon sententiáját, hogy <1kiki 
a mire hivatott abban maradjon», mondható-e az, hogy az orvostudomány ki 
akarja sajátitani az igazság zolgáltatás teendőit? Határozottan nem. Igaz, nap
nap után nagyobb a hatása a mi tudományunknak az igazság feli merésére 
é százados szoká ok és elöitéletek roskadnak össze e felismerés hatása alatt. 
Angliában, hol a hagyományhoz való raga zkodás az igazságszolgáltatás 
terén oly nagy, hogy minden felvilágosodottság daczára is reákényszeriti 
a bfróság előtt megj elenö ügyvédek nyilt fejére a szürke lószörparókát, az 
orvostudomány még a régi, de máig i divó angol esküformalitást, a biblia 
megcsókolását is megámadta, és tapasztalataira támaszkodva, mely ezen eskü
formának a ragályozó beteg égek szempontjából való veszedelmességet 
bizonyitja, hosszu küzdelem után kivitte azt, hogy ama esküdtbiróságok, 
melyek e nyár folyamán itélnek Anglia különböző vidékein, már azzal a meg
bizatással indultak utnak, hogy a «kissing the book» esküformáját el is enged
hetik. Es állandóan működik az orvostudomány abban, hogy az igaz ágszol
gáltatást emberségesebbé tegye. Hajdan az emberéletet kioltó justitia az orvos
tudománynak tett zolgálatot azzal, hogy a kivégzettek hulláit tudományos 
czélokra átengedte, ma erre a segédeszközre már a mi tudományunknak 
szüksége nincs, és már csak elmult idők barbár szokásainak maradványa az, 
haa justi:ficált embernek még meleg hullájába már belemártjaakiváncsi törvény
széki orvos kését. Mi szükség sincs erre ma már és nem tudományos 
kutatás, de sensatiohajhászó kandiság az, a mi ebben nyilvánul, a minthogy 
mélyen megalázó az orvosi tudomány szerepére az is, hogy Ame1·ikában u. n. 
humanus villamos kivégzések alkalmával orvosok vállalkoznak «tudományos 
szempontból» a pribékek feladatá1·a. Van az orvostudománynak, ily szereplések-

xxrx. Vándorgyűlés :Munkálatai. 5 
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ről lemondva is, bő tere az igazságot és a humani mu t i egyidejűleg 
szolgálni. Ha tudásunkat felhasználjuk arra, hogy az elitélteknek egészségéről, 
kiknek csak szabadságát akarja a törvény el venni, de kiknek egészségét nem 
akarja megrontani és életüket nem akarhatja megröviditeni, ha a börtönök 
egészségügyéről gondoskodunk, és még nagyobb szolgálatot tehet az orvo -
tudomány az igazságnak és a társadalomnak, ha a börtönök lakóit meg
vizsgá~ va, azok elmeállapotát iparkodik felismerni. 

Es itt oly térre érkeztünk, melyen leghevesebben dul a csata az orvos
tudomány és a büntetőjog tételei, de még az orvostudomány és a társadalom 
közfelfogása között is. «Hát már a gonosztevők buvóhelyévé sülyedjen a 
tébolyda, sociális bajok é erkölcsi elfajulás leplezésére szolgáljon-e ma már a 
tudomány ? »-+e Nem bocsátkozhatom ma e kérdés vitatásába; csak tényekre 
hivatkozhatom. 1884-85-ben Poroszornzág letartóztatási intézeteiben 1200 
elmebeteget találtak. Ezek jelentékeny része már akkor is elmebeteg lehetett, 
midőn a köztörvényeket sértő cselekedeteiéTt elítélték és Garnier csak a Szajna· 
tartomány fog házában 1886-tól 1890-ig 225 elmebeteget, tehát ártatlanul 
elítéltet talált. Tullépi-e az orvostudomány hatáskörét, midőn ily tényeket 
megállapit? Vagy nem akkor é1~demelné-e meg a megvetést és kicsinylést, 
ha a hamis közfelfogás esetleges támadásaitól és gunykaczajától megriadva, 
azt, a mit meggyőződése diktál, elhallgatná. Ha az orvostudomány nem 
ismerte volna fel a szerencsétlen boszorkány-candidátusokban a h sterikusok 
és epilepticusok, hülyék és elmebetegek ezreit és ha ennek nem mert volna 
bátran kifejezést is adni, még talán ma is tébolydák építése helyett máglyák 
rakása iránt kellene az államhatalomnak intézkedni. Napról-napra növeke
dik pedig a mi civilisált korunkban a börtönök lakossága· Amerika 50 millió 
dollárt, Anglia 10 millió font sterlinget költ évenként gonosztevőin~k ellátá
sára; nálunk utóbb L 1/2 millió volt a fogházak évi költségvetése. Es még ez 
nem az egész ; egy és ugyanaz a gonosztevő ismételten foglalkoztatja a bíró
ságokat és követ el közben-közben emberéletben és vagyonban kárt. Ezen 
visszaeső gonosztevők tulnyomó része elméjében nem egészséges és Illava, 
melyet még csak nemrég kellett megnagyobbítani, lehet jó részt kiürülne, 
ha lakói közül azokat, kiknek elméje elborult és kiket a bünteté nem csak 
nem javit, de mint az elmebetegeket általában, még csak inkább megront, ha 
mindezeket ma már elég bátor volna a psychiatria magának, illetőleg a 
tébolydának vindicálni. És e téren, ha úgy akarjuk mondani, valóban veszély 
fenyegeti a büntető igazságszolgáltatást, és abban a mérvben, a melyben az 
elmebetegségek felismerésének tana fojlődik, abban a mérvben tisztul és 
bátran mondhatjuk, csökken majd a büntető igazságszolgáltatás feladata is. 

Nem azt aka1j uk mondani, hogy minden új orvo tudományi elmélet 
azonnal az igazságszolgáltatás terén is practikus alkalmazást nye1·j en, 
nem kívánjuk mí azt, hogy Lombro onak sokban phantastikus theoriáit, 
melyeket még az orvo tudomány sem recipiált teljesen, már elfogadja az 
igazságszolgáltatás, hogy Fleury elmés új levezetését, mely szerint a sze
relem is ép oly megbomlását okozza az agyműködésnek, mint a minő az 
alkoholismus- és a morphinismusból ered, már magáévá tegye az igazságszol
gáltatás is és a szerelmes bűnösöket is minden esetben a psychiater megfigye
l ' sének szolgálta sa ki. 

Nem ezt ne kívánjuk és ne vigyük bele az igazság zolgáltatá t oly 

* Bogdan: Zur Frage: Moralisches Irresein. (W. m. W. 1 97.) 
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problematicu értékö dolgokba e mint a minő az, hogy a v 'rsejtekből 
még azt i ki akarjuk magyarázni, hogy az embervér, holott tudományunk 
o ak addig terjed hogy azt tudjuk megmondani, hogy emlős állat vére-e 
vagy em, de azt már kívánhatjuk, hogy általánosan elfogadott tudományos 
tén ek iránt ne e ak mi, de az igazságszolgáltatás közegei is bizalommal 
vL eltes enek. 

De gyakran az ellenkező hibába esik az igazságszolgáltatás és az orvos
tudom6Jnyt 'l többet kiván, mint a mennyit ez nyujtani képes. Ha egy ma 
nazarénus vallásra tért féTfiu bevallja 17 év előtt elkövetett sulyos bűnét, azt 
mégi már bajosan tudj a meghatározni az orvostudomány, hogy az illető 17 
évvel azelőtt, midőn a büntettet elkövette, bolond volt-e vagy sem. Vagy 
hogyan tudjuk azt mi az orvostudomány segitségével kideríteni, hogy az a siket
néma leány, ki megölte gyermekét és ki már több év előtt hasonló bűn miatt 
szintén állott eredménytelen vizsgálat alatt, tudhatta-e már előre, hogy most is 
ki fog szabadulni ? 
, Ezekre a kérdésekre az orvostudomány valóban felelni már nem képes. 

Es gyakran állunk ily teljesen érthetetlen kérdésekkel szemben, a minthogy 
máskor meg a mi legvilágosabb válaszainkat értik félre. 

É itt ismét egy kényes ponthoz érkeztünk. Követelheti-e az igaz ág
szolgáltatá , hogy az orvostudomány a rendelkezésére álló eszközökkel 
támogas a az igaz ág kiderítésére iTányuló törekvéseket? Kétségtelenül, 
hogy igen. De várhatja, kívánhatja-e az orvostudomány, hogy azok, a kik 
igénybe veszik, zintén lega)ább megértsék ? Azt hi zem, hogy erre sem 
lehet tagadó választ adni. Es mégis mi a tapasztalat? A biró, ki szabadon 
mérlegelheti, azaz elfogadhatja vagy elvetheti az orvosi tudomány által szol
gáltatott adatokat, midőn ítéletében ezt te zi, neme ak a pei-es ügyben, hanem 
az orvostudomány fölött is itél. Tulajdonképen tehát nem az orvostudomány 
tör be az igazságszolgáltatás területébe, hanem megfordítva. Jól van-e ez 
így? Mondjuk, hogy jól - de legalább akko1· azt is kivánhatnók, hogy a ki 
itél, az értse is azt, a mi fölött itél. E,., ennek ez idő szel'int semmi garan
tiája sincs. A kereskedelmi pörökben a törvény intézkedik anól, hogy az itélő 
biró ágban helyt foglaljon és szavazatával is a pör eldöntéséhez hozzájárul
jon a bíróságon kivül álló egy szakértő ülnök. Itt tehát, hol csak anyagi, 
vagyoni kérdések forognak szóban, a törvény elismeri a hozzáértő ember hozzá-
zólási és döntési jogát holott főbenjáró bünpörökben, melyekben emberélet 

vagy legalább is szabadság 'függ az orvostudományi adatok kellő felhasználá
sától és megértésétől, a szakértelemnek ily döntő joga nincs. De ezt ne is 
kívánjuk; az orvosi foglalkozás számára ne kívánjuk azt is, hogy még az 
igazságszolgáltatásba is közvetlenül beleszóljon, de azt már talán kívánhat
juk, hogy a bíróság ré zéről legyen meg az 01·vosi adatok mérlegeléséhez 
, zük éges minél nagyobb szakértelem, sokkal nagyobb szakértelem, mint 
a minőt az ez idő szerinti kiképzés általában nyujtani képes. 

Elérhető-e ez? Nem ezen Nagygyűlés elé való e kérdés szakszerű rész
leteinek fejtegetése, csak fel kell említenünk, hogy ott a hol a harcz az orvosi 
és a jogtudomány képviselői között leghevesebben dul, Olaszországban, már 
megtették a kísérletet és a sienai egyetem tanárai orvos és jogtanulókat 
együtt vezetnek el a tébolydába és laboratoriumokba, hogy számukra az igaz
ságszolgáltatás igényelte ismereteket hozzáférhetőkké tegyék. 

Tisztelt Nagy gyűlés ! 
A hfres franczia politikusnak és írónak, Laboulayene) azon mon-

* 
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dása, hogy «a forradalmak rendesen már befejeződtek akkor midőn a tör
ténet még csak azok kezdetét jelzi», talán azon forradalomra is áll, melyet mai 
előadásomban jelezni bátorkodtam. 

Talán már el is dőlt a kérdés és a jövő század birói székében már 
valóban az az irány fog helyet foglalni, melyről Gruppi, franczia jogtudós 
azt irja, hogy a büntetéseket individuali álni akarja és nem a tettet 
tekinti a bűncselekmény mérlegelésénél, hanem a tettest, nem a lopást '\ · 
gyilkosságot, hanem a tolvajt vagy gyilkost mint individiumot tanulmányozza 
és itéli meg. Lehet, és lehet az is, hogy a mint az orvostudomány ezen irány 
végleges győzelmét előkésziti, úgy magának az orvostudománynak is jut a 
győzelem eredményéből - és tényleg beleszólhat az igazság kiméré ébe. 
De én nem tartom ezt még a mi tudományunk érdekében sem kivánatos
nak. Nem. Abban a pillanatban, melybe mi nemcsak keres ük az igazat, de 
már szolgáltatjuk az igazságot, elvesztettük a biztos alapot. Mert tudjuk·e mi, 
tudják-e az igazságszolgáltatás tudósai, mi az igazság? Kantra hivatkoznak, 
ki azt mondja: «Ha az emberi társadalom a szétzüllés pontjára elérkezett, az 
utolsó gonosztevőt, ki a börtönben van, ezen szétzüllés utolsó pillanatában 
bitóra kell hurczolni, hogy a bűnös viselje gonoszságának büntetését» és Bérard, 
franczia főállamügyész-helyettes, ie mégis azt mondja, hogy ez a tétel csak azt 
bizonyitja, hogy minden bűn büntetést igényel, «de ezenkivül nincsen se tör
vény, se igazság, mert minden csak vél m 'ny és a bibliai igazság zolgáltatás 
is sokban a leggyűlöletesebb igaztalanság leplezését czélzó üres szó.)) 

Hisz maga az igazságszolgáltatás alapja, a bűntényekről való felfogás is 
folyton változik; a monarchiában könnyen bűnös é álik a hatóság elleni eró
szak miatt a republikánus, a respublikában a monarchi ta, mindkettőben a 
sociálista és mint már Seneca ~ondta: « Que fuerant vitia, mores sunt» mi 
hajdan bűn volt, ma erkölcs. Es annyira fejlődött ma már ennek beismerése 
a jogtudósok között is, hogy azok legkitünőbbjeinek egyike, a tudós Liszt, ma 
már különválasztani a~a1:ja a büntetőjogot a büntető politikától (Strafrecht 
und Kriminalpolitik). Es a mi tudományunk kerntébe az igazságszolgáltatás 
tételei nem illeszthetők be. Mi, kik az ok és okozat közti összefüggést kutat
juk, mi azt nem érthetjük meg, hogy a lopásnak miért requivalense az 
egyik esetben a négy hónapi, másik e etben a nyolcz hónapi börtön. Mi, a 
kiknek feladatuk az élet fenntartása és megmentése minden lehető eszközzel, 
sohasem érthetjük azt meg, miért kell az igazságot úgy szolgálni, hogy em
bert törvény erejével ölünk. Nem, mi azt meg tudjuk mondani, hogy a seb, 
melyet valak szándékosan vagy gondatlanságból ejtett embertá1·sán, mennyi 
idő alatt gyógyul, de azt nem vagyunk képesek belátni, hogy a 20 napon 
belül gyógyuló sérülésért miért 6 hét és a 20 napon tul gyógyuló érülést miért 
9 hónap az igazság által szolgáltatott jutalom. 

Nem, mi előttünk f p · oly érthetők azok a Herbert Spencer által 
említett arabs chinouk-törzsek, kik békét csak akkor kötöttek egymással, 
ha mindkét részről egyenlő számban estek el a harczosok, mint azok 
a civilisált intézményü népek, kik villamossággal pörkölik le busát és 
zsirját a «váltakozó áramba» bekapc olt bűnösnek. Nem, mi mindezt nem 
értjük és ha tőlünk azt kérdezik, hogy orvostudományi alapon mi a büntető 
igazság, úgy csak azt felelhetnők, mit a mufti fetvájának végére tesz, hogy 

* La responaabilité normale et le loi pénale. Archives de l'anthropologie crimi
nelle. 1S92 
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«l ten tudj~, mi a jobb" vagy, mint Pilatus, válasz nélkül kellene, hogy 
távozunk. E ezért nem kell tartani attól, hogy az orvostudomány a legköze
lebbi zázadban riválisává zegődjék a jogtudománynak az igaz ágszolgálta
tá ban. em kell, hogy oly nagynak akarjon látszani e téren az orvo tudo
mány, mert nem oly kic iny a jelentő ége e nélkül sem, é mert akko1', midőn 
a franczia törvény által előirt sküformát híven követi az orvos : « dire la 
verité, toute la verité et rien que la verité », midőn az igazat, az egé z igazat 
é emmi egyebet mint az igazat n m mond - m 'r úgy is hatalma an előmoz
ditotta az igaz ágot. 

Nem, az orvostudomány, mely a aját legszorosabb feladata terén, nagy 
haladá a daczára i , ma még zámo tök 'letlen éggel küzd, mely még ma 
i az egye ember zámo bajának felismeré ében é a legtöbbnek gyógyitá
sában nem képe ez 'lt érni, é melynek például a legkiválóbb képvi elői, a 
franczia é angol orvosi kar legkiválóbb f 'rfiai n m k 'pe ek a Born moutbba 
menekült világc alón k, Herz Korn 'Inak beteg 'gét megállapitani, ez a tudo
mány nem vállalkozhatik arra, hog, azon b t g 'gek gyógyitás 'ba avatkozzék, 
melyek a tár adalom organi musát támadják meg, ' a melyek gyógyitá a, 
meg züntetése k 'pezné a büntető igaz 'ágszolgáltatá fel datát. M rt bár baná
li nak látszik a ha onlat, melyly 1 fejteget' ink v 'gére jutunk, t 'n , bog 
az igaz ágszolgáltatá nem az ab olut igaz ágot zolgáltatja, h~tn m e ak 
gyógy zereket, melyeket a tár adalmi beteg 'gek gyógyitására vél alkalma -
nak. A börtönök statiszt,ikáj bizonyitj a hogy e gyógy zerek n m légsége ek 

agy nem megfelelők . E ezért nem az or o tudomány és az orvo ok riva
litá ától kell tartania az igaz ág zolgáltatásnak, hanem attól, hogy felada
tának nem képes az eddigi eszközökkel m gfelelni, é · m rt maga is ha
ke peare birójának töprengé e előtt áll : 

«Kicsoda itt a bölcsebb ? az igazság-e vagy az igazságtalanság». 

Az a mire a justitia eddig táma1 zkodott, az a traditió az, hogy úgy 
mondjuk az erkölc i archeologia, az a mire továbbfejlődésében támasz
kodnia kell, az az mberi erkölc term ' zetrajza. - Il alapon azután 
nagyobb jogo ult ágot é képe~ sé,get nyer az orvostudomány által szol
gáltatott adatok megit 'lés 'hez i . Es ez irányu fejlődésében az igaz ágszol
gáltatá az orvo tudományban nem vetélytár ra, de hasznos bajtársra 
talál és nem az elsőbbség 'rt aló küzdelemtől, hanem a kölcsönös megér
té től várható az, hogy a jovő igaz ág zolgáltatásában megvalósul az, a mi az 
igaz ág zolgáltatás igazi czélját képezi, a tár adalom egészsége: a társadalmi 
bék , az a mit a nagy apo tolok egyike e szavakban foglalt ös ze : « j eg t 
é új földet várunk pedig az ő igérete szerint, melyekben lakozik az igaz-
ág." (Péter Il. levele.) 
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1. 

TEENDŐINK A DilETETil{A TERÉN. 

DR ZKY ' ' ZL ' tr. koloz vári egyetemi tanártól. 

A betegorvoslá tudomán ának egyik legfontosabb fejezete, a di tetika, 
az orvo ok egyetemi kiképzé énél még ez idő szerint sem ré zesül abban a 
méltatá ban, melyre nagy horderejénel és jelentő égénél fogva méltán ig 'nyt 
tarthat. Az orvostanhallgató ugyan a diretetikának legáltaláno ab b elméleti 
zabályaival az élettan é a közegé z égtan ker tében megi merkedhetik, őt 

a klinikákon alkalmat találhat a legtöbb esetben arra i , hogy az egye beteg
ségek kezelé éhez tartozó diretetikai eljárá okat közvetlen megfigyelés révén 
tanulmányozhas a, de ez mind nem elég. 

Nem elég ez különösen ahhoz hogy az orvos a gyakorlatba kilépve, a 
e alád körében ápolt beteg diretetikai rendjét kellőleg előírni és ellenőrizni 
képe legyen. A kórházi vagy klinikai és vi zont a házi ápolás és étkez ' s rendje 
a kórházi és viszont a házi konyha igen erősen eltérnek egymá tól. Másré z
röl pedig a kórházi vagy klinikai betegek föétkezései a dolog természeténél 
fogva oly időkre e nek, midőn az orvostanhallgatók nincsenek a kórtermek
ben. Igy azután a hallgatók rendesen e. akis a fejlapokról agy az osztály
nak táblázatos étlapj ából szokták az egye , őket különös n érdeklő betegek 
étrendjét kiolvasni, a nélkül, hogy a betegek r' zére kio ztott ételek és italok 
adagjainak, azok minő- é mennyi égének behatóbb megfigyelés 're gon lol
nának. Az egyes betegek részéi·e meg zabott étrendnek szemmeltartása i 
egyébként legtöbbnyire abból áll, hogy a «betegé zlelő» a tanár vagy a tanár
segéd által tartott beteglátogatásokon való referálás sikere sége érdekében 
megjegyzi magának, vajjon betege egy egé z vagy eK fél adagot kap-e? 
rendeltek-e számá1·a külön pecsenyét? tb. 

Az orvostanhallgatók diretetikai tanulmányai a klinikákon tehát igen 
gyak1·an - tisztelet a kivételeknek - nagyon egyszerű memnotechnikai gya
korlatokká z ugorodnak ö sze, egyáltalán nem rendszeresek és messze elmarad
nak attól a mértéktől, melyet a gyakorlati orvosi kiképzés szempontjából 
kívánatosnak kell tartanunk. 

Az, a ki egyetemi tanulmányainak befejeztével rövidebb-hos zabb időt 
tölt még valamely klinika vagy kórház kötelékében, az találhat alkalmat arra 
hogy a betegek étrendjét felügyelje, a kiszabott ételek és italok minő- és 
mennyiségét ellenöi·izze, megfigyelve azt is, hogy a beteg emésztő szervei és 
egész organi musa miként reagálnak a táplálék felvételével szemben. Sőt talán 
kedvet kap vagy pedig a szolgálat rendjénél fogva egyenesen reáutaltatik arra, 
hogy időről-időre a konyhába is betekint en, az ételek elkészítésének módja 
és a szakácskodás sokféle feladatának teljesítés iránt i érdeklődjék, 
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Ezzel szemben az olyan orvos, a ki oklevelével kezében legott a gyakor
latra veti magát és nem igyekszik klinikai vagy kórházi praxis révén pótolni 
ismereteiben azt, a mit a tanfolyam alatt megtanulnia a sok más, közvet
lenül kiszab-0tt feladat mellett nem lehetett, az a diretetika terén is ingadozó 
alapon fog állani. Tapasztalatilag tudjuk, hogy a ki jó megfigyelő, a ki betegei
vel részletesen tud és szeret foglalkozni és a ki mindezek mellett inducti ve 
gondolkozni is képes és nem indul mindig csak chablonok után, az még ilyen 
viszonyok között is boldogul s legalább is nagy bajt nem okoz. Sőt mihamar 
eljuthat odáig, hogy öntapasztalásból meritett meggyőződései lesznek. Ezeknek 
birtokában szilárd fellépésével bizalomgerj esztőleg biztosíthatja magának azt, 
hogy rendeléseit betegei tisztelettel respektálják. 

Jóval rosszabb helyzetbe kerül ellenben az az orvos, a ki gyakorlata 
kezdetén, sőt talán később is, nemcsak a recze_ptura szempontjából szorul 
zsebben hordható compendiumokra, de a beteg számára előirandó étrend meg
szabása iránt is zsebkönyvekben keres tanácsot. Az önállóságnak hiánya ilyen 
esetekben szinte magától adj a kézhez azután azt a kényelmes megoldási módot, 
hogy az orvos, csakhogy az étrend pontos előirásának gondjától megszaba
duljon, egyenesen azt rendeli vagy legalább olyasfélét rendel, a mit betege 
szeret, illetve kiván. Ezzel az orvos tagadhatatlanul bizonyos népszerűségre, 
illetőleg kedveltségre tehet szert, de egyuttal igen veszedelmes fokban kocz
kára teszi előirásainak tekintélyét és az azok komolyságában való bizalmat. 

Az ingadozás, az engedékenység, még ha az látszólag előzékenységnél 
nem is egyéb és az udvariasság formájába van burkolva, biztosan kiveszi 
a gyeplőt az orvos kezéből. Pedig talán sehol sem kell az orvosnak akkora 
szigort és következetességet kifejteni, mint épen a diffitetika terén. Ha a beteg 
és környezete nem eléggé intelligensek ahhoz, hogy bennök feltétlenül bízni 
lehessen s ha viszont az étrend megszegése biztos veszedelmet jelent, úgy, bá1·
mennyfre fölöslegesnek vagy nevetségesnek látszassék is az első pillanatra, 
kivánatosnak, sőt szükségesnek tartom, hogy az 01·vos diretetikai Tendeléseit is 
írásba foglalva adja. Az ételek és italok adagjainak nagyságára, az azok nyuj
tása tekintetéből kiszabott sorrendre és időre vonatkozó adatok, papirra vetve 
sokkal jobban lekötik az ápoló környezet figyelmét, mintha az orvos csak 
egyszerűen szóval közölte azokat. Ha az orvos ezek mellett még a betegek 
ürülékeit időről-időre, és perlig legczélszerübben az ápoló személyzet jelenlété
ben meg is vizsgálja, kutatva, nem találhatni-e azokban meg nem engedett 
ételek emésztetlen maradékait, úgy diretetikai rendeléseinek tiszteletben tartását 
még inkább biztositottnak tekintheti. Természetesen mindig csak akkor vezet 
czélra és csak akkor vihető ki egyáltalán, ha az orvos a betegorvoslás egyéb 
eszközei mellett a diffitetiká val is megtanult jól bánni. 

Ezen köztudomásu dolgokat csak azért kellett nagyjából felsorolnom, 
hogy igazoljam velök azt, hogy a jelen alkalommal épen a diretetikának és 
a diffitetika szerepének fejlesztése érdekében kivánok szót emelni. 

Hogy az orvosok egyetemi kiképzésénél a diretetika igen mostoha elbá
násban részesül, ennek a jelenségnek minden esetre többféle oka lehet és van 
is. Egyik okát abban keresném, hogy a diretetika kevésbbé rohamosan haladt 
előre, mint az orvostudománynak sok más ága s messze van még attól, hogy 
csak némileg is lekerekitett egészet alkotna. Fényes, szemkápráztató sikei·ei„ 
vel, óriási irodalmával különösen tulszárnyalta a diretetikát a betegorvoslás 
tudományának, egy hozzá közelálló fejezete, az orvosságokkal gyógyitás. 

A diretetikát önálló tudományszak gyanánt jóformán senki sem műveli. 
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Jem ismerek a művelt nemzetek egyikének irodalmában sem oly könyvet, 
melyben a diootetika minden ágára vonatkozó i meretek összefoglalva áttekint
hetők legyenek. A diootetikának egy-egy fejezetét szokta mlivelni s többé
kevé bbé ikere en fejleszteni az ki, mint peciáli ta a beteg égeknek valame
lyik csoportjával foglalkozik behatóbban. Ily zempontból, a düetetikának 
egyes fejezeteire vonatkozó töred 'kek alakjában tényleg sok igen értékes mű 
áll már rendelkezésünkre. 

De még ezen, a speciáli taság által inten ive feldolgozott részletkérdé-
ekben i oly elvi ellentétekkel találkozunk, melyek a legmeggyőzőbben 

bizonyitják, hogy a diootetikának nincsenek még annyira általánosan elfoga
dott szabályai é törvényei, mint a milyenekkel minden tudomány bir, ha 
annak egyes szakaszai némileg szerve eg 'szszé forrtak már össze. 

Hogy más példát ne említ ek, mily éles ellentétekkel találkozunk a 
heveny lázas beteg égek diootetikai kezelésénél! Sokan még ma is mereven 
ragaszkodnak ahhoz a felfogáshoz, bog_ a heveny láza beteg emészteni 
egyáltalán nem tud, tehát koplaljon, vagy legalább i semmiféle fehérjefélét 
nem szabad kapnia, miután azt megemé zteni nem képe . Mások ellenben 
ahhoz méúk a láza beteg étrendjét, mutatkozik-e némi étvágy vagy helye
sebben, van-e é mekkora bizto jele annak hogy a szervezetnek secretiv 
emésztő erői a láza betegség daczára em szüntették be telje en működé-
üket? 

Az ilyen elvi j elentőségü nézeteltérések egy' bként a diootetikának azon 
fejezetében a leggyakoriabbak, mely a mesters 'ges táplálás czéljaira szolgáló 
~észitményekkel, a különféle surrogatumokkal és kivonatokkal foglalkozik. -
Es ez természetes is mert a nézetek váltakozá át és ellentétes égét e téren az 
üzleti érdek is elősegíti. Néhány élettani kisérlet után, melyet talán nem 
is emberen, hanem állatokon végeztek, hangzatos névvel jut a piaczra ok 
mindenféle gyári termék. Tagadhatatlanul van ezek között sok maradandó 
becsű is. A legtöbb azonban csak arra való, hogy rövidebb-hos zabb ideig a 
lapok hirdetési rovatait betöltse, néhány czikk megirá ához, egy kis tudományos 
i ellegü polemiához anyagot szolgáltasson s aztán örökre feledésbe menjen. 
Hogy a tulzás, a kapkodás és a kritika hiánya milyen tulprodukcziót hoztak 
létre e téren, azt legjobban tudja az, ki nem riad vissza attól a feladattól, hogy 
az idevágó közlések sokaságát figyelemmel kisérj e. 

Nem lehet szándékom ezen rövidre szánt előadás keretében minden egyes 
kö1·ülménynyel behatóan foglalkozni, mely a diootetika kifejlődésének visszama
radását okozhatta. Megjegyzéseimmel ezuttal inkább csakis egy kérdésre, t. i. 
az individualizálás zükségességének kérdé ére szorítkozom. 

A diootetikában sokfelé tulhaj tott chablonszerüséggel találkozunk. Annyira 
megy már az általánosítás a diretetikában, odáig jutott el az egyéniség külön
leges sajátságainak felülete mellőzése, hogy jóformán bármilyen betegségben 
szenvedjen is valaki, olc ó pénzért vehet magának a naptári év minden egyes 
napjára kiválogatott étlapokat tartalmazó diootetikai utasítást. Olyanforma 
dolog ez, minthogy sok szakácskönyv a kezdő háziasszonyok kedvéért pontos 
naptári beosztás szerint sorolja elő az asztalnak változatos rendjét, sőt a 
közforgalomnak szánt naptárakban is lehet sokféle egyéb közbasznu utmu
tatás mellett az évnek minden egyes napjára szánt egy-egy külön étlap
mintát is találni. 

Pedig a gondolkozást, a konkrét viszonyoknak és föltételeknek esetleg 
talán csak fáradságos kisél'let árán kivihető me5 birálását, affélékkel pótolni 
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nem szabad. Hogy a diretetikában, főleg pedig az anyagfo1·galom betegségeinek 
diretetikai kezelésénél mennyire szükséges az individualizálás, vagyis min
den beavatkozásnak az egyénhez, az adott viszonyokhoz való mérése, ezt a 
következőkkel kivánom illustrálni. 

A betegek táplálásához szükséges anyagok minő- és mennyiségének 
megválasztása szempontjából természetszerűleg első sorban azon alapelvek 
irányadók, melyek az élettani viszonyok tanulmányozása alapján váltak 
ismertekké. Vizsgáljuk meg kissé közelebbről, miként lehet a táplálkozás élet
tanának elméleti szabályait az egészséges emberre alkalmazni? 

Voit (Ueber die Kost in öffentl. Anstalten. 1876. 39. 1.) nyomán az élet
tanban meglehetősen általánosan el van fogadva, hogy jól megtermett férfi, 
ki izomrendszerének fejlettségére és gyakorlottságára való tekintettel, napon
kint 9-10 óra hosszant közepes munkát, vagyis körülbelül a szabóénál 
nehezebb, de a kovácsénál könnyebb munkát végezni képes és ennyi munkát 
tényleg végez is, erőinek pótlása czéljából egy napra, víztől, ásványos anya
goktól és élv0zeti szerektől eltekintve, középértékben 118 gr. fehérjét, 56 gr. 
zsírt és 500 gr. szénhydrátot igényel. 

Ezen anyagokkal tehát, a Rubner-féle u. n. «standard»-számokat (1 grm, 
fehérje == 4·1 hőegység, 1 gramm zsir==9· hőegység, 1 gr. szénhydrat==4·1 
hőegység) véve alapul, egy nap alatt annyi helyzeti eneTgia jut be a szerve
zetbe, a mennyi hővé átalakulva 3055 hőegységet képvisel. Miután azonban 
a tápszerekben foglalt tápanyagok teljesen nem szoktak kihasználtatni, a 
tápanyagok egy része nem is ég el tökéletesen a testben, ha.nem még bizonyos 
mennyiségű helyzeti energiával bíró bomlástermékekre esik szét, melyek 
mint ilyenek küszöböltetnek ki é még más körülmények i okoznak energia
veszteséget, ez a 3055 hőegység csakis brutto érték gyanánt fogható föl. Az 
anyagforgalomra vonatkozó kísérleteknél tapasztalatilag megállapitott hánya
dos számbavételével mintegy 306 hőegységet kell a fenti számból leütni. -
A szervezet tehát 118 gr. fehérje, 56 gr. z ir és 500 gr. szénhydrat alakjá
ban netto 27 49 hőegységet képviselő helyzeti energiát kap. Ez a szám jelzi 
tényleg egyuttal középértékben a szeTvezet caloria-szükségletét. 

Voit ezen «normal»-számokat 70 kilogramm test ulyu férfira vonatkoz
tatta. Más szerzők, pl. Forster (Zeitschr. f. Biologie. IX. k. 381. 1.), Jürgensen 
(U. o. XXII. k. 489. 1.), Playfayr (M. Tim. and Gaz. 1 65. I. k. 460. 1.), Mole
schott (Phys. der Nahrungsm. II. kiad. 1 59. 223. 1.), Tiger teclt (Lehrb. der 
Phys. des Menschen. 18 7. 119. 1.), a Voitéitől némileg eltérő «normal» szá
mokat hoztak javaslatba. Ezen számok bármelyikét fogadjuk is el valódi 
középérték gyanánt, kérdés, szabad-e általában véve ezen «normal»-számo
kat ezen alakjukban valóban oly középértékek gyanánt tekinteni, melyekből 
az ein ber táplálkozásának tény lege meneté1·e és igényeire minden egyes esetben 
egyenes következtetést vonni jogunk lehessen ? 

Az ellenpróba az kell hogy legyen, hogy megfigyeljük és mennyiségileg 
meg is határozzuk azt a kosztot, melyet különféle foglalkozásnak élő embe1~ek 
önként választanak magoknak. Ez az önként választott koszt kielégitő anyagi 
viszonyok között élő embereknél nem igen marad el a tényleges szükséglet 
mögött, mert hiszen különben a deficzitnek káros következményei okvetlenül 
nyilvánulnának s ennek kiigazitá a czéljából az emberek maguktól javitnának 
kosztjukon. Az embe1·ek önként választott és megszokott ko ztjában éghajlati 
viszonyok, vagyonosság, tájszokások stb. szerint azonban tagadhatatlanul igen 
nagy különbséget lehet találni, úgy hogy a koszt egészére vonatkozólag az 
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ö zeha onlitá nak hel re alapon é j' kulcsc al megejtés nem könnyű fel
adatot jelent. 

Tekint ünk el itt attól, hogy az embereknek önként vála ztott ko ztjában 
fekvő helyzeti energia az emberi zervezet ki 'rletileg megállapítható en r
gia zük égletének tényl g teljesen megfelel· e? Foglalkozzunk a kosztnak 
csak egy, de eg zer mind legfontosabb alkot' ré z 'vel, a feh 'rj 'vel, illetve 
ennek menn ri égév 1 a ko ztban. Ide ágó ki érl t kből tudjuk, bog tény
leg a fehérj 'nek, illetve helyesebben a kiha ználható fehérjének menn i-

, ge a ko ztban bir a legnagyobb fontos ággal a fehérje fejti ki egyuttal 
a legjelentő ebb zerepet a zerv zet anyagforgalmában. fehérjét állandóan 
emmivel sem lehet I ótolni ; ideig-óráig egy bizonyos m 'rtékig eny vfélékkel 

lehet e ak hel~rette iteni, más1·é zről a fehérje képvi eli a kosztban a relative 
legnagyobb pénzértéket. 

Ha különféle foglalkozá nak élő ember k szabadon vála ztott kosztja 
elbírálásánál épen a fehé1·jének mennyi égér vagyunk tekintettel, úgy azt 
ve z zük é zre, hogy az emberek zöme, daczára annak, hogy anyagi hel. z tűk 
ezt meg is engedné, kevesebb kihasználhat' fehérjét fogya zt el eg. nap 
alatt, mint a mennyit a «normal i> -számok elméletileg követelnek. Elméleti 
zempontból azt kell ugyan k1vánnunk, hogy az emberek napi feh 'rje

adagja a «normah -számnál ki ebb ne legyen, a gyakorlat azonban ezzel zem
ben azt mutatja, hogy az emberiség egész általáno ságban még ott em alkal
mazkodik az elmélet ezen követelményéhez, hol a műveltség foka és a vagyo
no sági állapot alapján ezt joggal várhatnók. 

A <tnormal»- zámok tehát csakis oly középértékeket jelentenek, melyek
hez az élettanban bizonyos fogalmakat kötünk. Semmik 'pen sem szabad azon
ban azokat minden e etre vonatkoztatni s alkalmazá uknál főleg ott kell óva
tosan eljárnunk, a hol nagyobb embertömegek táplálkozásáról lévén szó, a sok-
zorozás folytán a számok ös~ zege rohamosan emelkedik. Hogy mily téve

désekhez és hibás következteté ekhez vezet ilyen esetekben a « normal i> -szá
moknak merev doctrinaT alkalmazása, azt legjobban illustrálja az a minden 
tekintetben helye és jogo kritika, melyet Farkas Jenő (Gyógyá zat. 1 97. 
190. 1.) mondott Keleti Károly-nak <1 Magyarország népességének élelmezé j 
statisztikája physiologiai alapon. 1 7. » czimű műve fölött. 

Azt lehetne fölvetni, hogy az emberek egy ré zének tapasztalatilag 
megfigyelt, önként választott kosztja, különö en fehérjetartalmát illetőleg az 
elmélet «normal»-számjainak talán csak azért nem felel meg mert épen 
ezen emberek testsulya ki ebb, mint azon kísérleti egyéneké, a kiken végzett 
anyagforgalmi kísérleteik révén az egyes szerzők az általuk javasolt «normal»
számokat megállapították. Az elmélet és a gyakorlat között az eltérést tehát 
talán ki lehetne egJ enliteni az által ha a «normal»-számokat nem ab olut, 
hanem relatív, a testsuly egységére vonatkoztatott értékekkel fej eznők ki. 
Ebben az alakban már nemcsak kényelmesen, de talán joggal is lehetne a 
«normal»-számokat általáno itani. Az adott esetben nem kellene azután 
mást tenni, mint a kérdéRes egyén testsulyát meghatározni s a testsuly egy
ségére vonatkoztatott «normali>-számokat annyival sokszorozni, a hány kilo
grammot az illető egyén nyom. A testsulJ meghatározása nem is nehéz, 
könnyen kivihető és nem sok időbe kerül. 

Az anyagforgalom élettanából azonban tudjuk azt, hogy a testsuly egysé
gére vonatkoztatott anyagforgalmi értékek csakis hasonló testsulyu és test
alkatu egyéneknél megközelítőleg egyenlők egymással. Nagy testalkatu embe-
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reknél kisebbek, kis te talkatu egyéneknél pedig nagyobbak. tén lege zük
ségletnél tehát sokkal kevesebbet nyujtanánk, ha pl. 7 kilogrammnyinál 
kisebb testsulylyal biró embernek kosztját úgy zabnók ki, bogy a t stsul 
egység' re vonatkoztatott « normal »-számok szerin ti értékekből annyival kev -
sebbet adnánk neki, a mennyiYel alantabb van az ő test u] a a 70 kilo
grammnál. Viszont pedig 70 kilogrammnál ulyosabb egy 'n ko ztját a tén. -
leges szűk églethez mérve igen bősége en zabnók ki, ha annyival többet 
írnánk neki elő, mint a mennyivel a 70 kilogramm fölött van az ő te t ul a. 

Mindezekből tehát az következik, hogy a «normal»-számokat a test
suly egyidejű meghatározása árán sem szabad még általánosita i ' s az 
adott esetben minden további megfontolás nélkül alkalmazni. Az eg 'n ek 
valóban megfelelő koszt előirá a ez 'ljából még más tényezőkkel is számot kell 
vetnünk. 

Közelebb jutunk a hei es uthoz, őt gyakorlati czélokra teljesen eleget 
teszünk az elméletszabta követelményeknek, ha az adott esetben a kérd ' ses 
egyénnek nemcsak tömegértékét, hanem testének egy más mértékét, t. i. a 
fölületnek mekkora ágát is számba veszszük. Az összes anyagforgalomnak 
a testfölület eg ségére vonatkoztatott értéke ugyal!is nag és kis testalkatu 
egyéneknél egyaránt igen megközelítőleg egyenlő. Epen azért nagyobb a test
suly egységére vonatkoztatott anyagforgalmi ért 'k kis te tü egy 'nekn 'l, 
mint nagytestüeknél, mert a test fölületének ért 'ke a test tömegéhez viszo
nyitva, az előbbiekn ' l sokkal nagyobb, mint az utóbbiaknál. A te t fölületének 
befolyása az anyagforgalomra magyarázatát tudvalevőleg abban leli, hogy 
a szervezet erövesztésének legjelentékenyebb ré ze a te t fölületén át megy 
végbe. Mentül nagyobb a te t fölülete, relative annál nagyobb a te t ulyegy
ség erő- é anyagforgalma. Minden egyénnél a te tsulyegység, illetve az ebben 
foglalt activ, ingerlékeny állomány tömege a testfölület egy bízonyo r · z ' -
vel az adott időre határozott viszonyban áll s az erőv szteség nagy ágát 's 
az ennek pótlásához szükséges anyagforgalmat ez a viszony szabja meg. 

A cmormali> -számok tehát akkor válnak igazán « normal n -számokká é 
akkor általánosíthatók élettani viszonyok között, megközelítőleg hasonló élet
koru és életmódn egyénekre vonatkozásban ha a test fölületének eg ség
értékére kiszámítva alkalmazzuk azokat. test fölület 'nek e végből szükséges 
meghatáTozását közvetlenül kimérés utján v 'gezhetjük, de ez igen fárad ágo 
és hosszadalmas eljárá . Sokkal gyorsabban és mégi. aránylag elég ponto -
sággal éi·jük el a czélt, ha izonyos tapa ztalatilag megállapított képletek 
segitségével a test fölületének nagyságát ki zámitjuk. Ilyen képlet pl. a 'Yleeh
féle (Zeitschr. f. Biol. rv. k. 448. 1. ), melynek alkalmazásánál csakis a test 
ul át kell külön még meghatározni. Ugyanezen czélra szolgál a Bouchard-féle 

(La em. méd. 1 97. 141. 1.), képlet is, melynek alkalmazá ánál a test sulyán 
kivül annak ho szát, valamint a törz körfogatát i meg kell mérni. E lemé
rések zintén gyorsan és könnyen eszközölhetők; a képletből pedig ezen adatok 
segélyével aránylag szintén eléggé egyszerűen lehet a kiszámitást e. zközölni. 

Az eddig tárgyaltakból önként következik hogy a kosztnak tudomá.nyo 
alapon szigoru és helye ~ előirá ánál már élettani vi zonyok között i minden 
eg. ébtől eltekintve, az egyénnek bizonyo alkati saját ágait kell meghatároz
nunk és számbavennünk. Tehát nem szabad egy zerüen a chablont előszedni, 
hanem individualizálnunk kell. Még sokkal inkább van erre zükség, ha beteg 
embe1· kosztjának előirásáról van szó. 

ehogy tul ágo an a részletekbe bocsájtkozzunk, hagyjuk el itt annak 
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alatt nyujtott f h '1jének menn. "Í ége zerint arán~yl, g ig n tag batár k k„zött 
u. n. nitrogen-eg ?ensul~ áll be vag is a zer zet ugyan nn 1i f bérj 't nt 
el, mint a mennyit felve z. zer ezet nyilvan azért ne g arapitja szi -
en organizált f eh érj ekészlet · t . az 'rt ig ek zik az T' áll m · n 1nak m n} i
égét felfelé i.· lehetőleg zük határok köz '"tt konz r álni, mert az ~l'' 'llo

mán nak gya,rapodás< a jt k növeked' e aránytalanul nagy lkopá t n 
maga után. Epen ez ellen védekezik a zervezet az által, hog. "a neki föl·· -
legben nyujtott fehérje legnag obb rész 't elpu ztítja. Ha annyira emeljük 
i valakinek ko ztjában a fehérje napi a l gját hog; annál többet , z em' ztö 
zervek kellőleg fel lolgozni már nem tudnak, feh 'rje-oppozi zí 't mégi. e. ak 

a1·ánylag igen ki mér ben szinte mul 'konj an le zünk kép s k el · rni . Ha 
tehát valaki elhízik, a fehérn~ ének alig le z r 'sz te, tsulyának g, arapoclá. á
ban. őt a legtöbb esetben az elhízott egyénnek teste jóformán ugyanannyi 
febérj ét tadalmaz, mint a mennyivel már az elhízás előtt bírt. 
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Ezek nyomán tehát I>éldánkban joggal feltételezhetjük, hogy az az elhi
zott egyén, kinek teste kerekszámban 11 kgr. fehérjét tartalmaz, ugyan
akkora febéxjekészlettel rendelkezett már elhizása előtt is, tehát akkor, a 
mikor testsulya még csak 55 kilogrammnyi volt. Mialatt azonban a test sulya 
55 kilogrammról 99 kilogrammra emelkedett, egyuttal a test fölülete is abso
lute megnagyobbodott. Az a 11 kilogramm fehérje tehát, melylyel az illető 
egyén rendelkezik, az elhizás folytán a test fölületének értékével szemben 
egészen más, sokkal kevésbbé kedvező viszonyba került, mint a milyenben 
volt az elhízás előtt. A fehérj eállomány sulyegységéhez viszonyítva a test 
fölülete igen lényegesen megnagyobbodott. 

A test fölületének növekedésével párhuzamosan emelkedik a szervezet 
anyagforgalma, tehát a fehérjének bomlása is. Ennélfogva az elhízott 
egyén, hogy fehérjekészletét az elkopástól megóvhassa, daczára annak, hogy 
f ehérj eállománya az elhizás folytán nem ís változott meg, mégis sokkal 
több fehérjét kell hogy felvegyen, mint a mennyire az elhizás előtt szük
sége volt. 

Az elhizott egyén kosztjának kiszabásánál tehát az életta.ni viszonyok 
között a fentemlitett kautelák mellett hasznavehető «norma!» -számok nem 
alkalmazhatók. Az elhízott egyén testsulyegységének anyagforgalmi értékét 
egyszerűen az egészséges ember anyagforgalmi értéke szerint kiszabni nem 
lehet. 

A mit itt példaképen az elhízásra vonatkozólag felhoztam, az ép úgy 
alkalmazható «mutatis mutandis» a marasmusra, stb., egy szóval minden 
oly állapotváltozására a szervezetnek, midőn az anyagforgalomnak zavara 
folytán a test chemiai összetétele a rendestől lényegesen eltérővé lett. Ha 
tehát anyagforgalmi beteg8égeket diootetice akarunk kezelni, úgy még sokkal 
inkább kell individualizálnunk, mint a hogy erre már élettani viszonyok 
között is szükség van. Egészen különleges eljárások segit égével kell a kér
déses beteg anyagforgalmi igényeinek meghatározására, illetve annak fel
ismerésére tö1·ekednünk, miben tér el a rendestől testének összetétele, hogy 
aztán a nyert felvilágosítás alapján a legczélszerübb életrendet megszabha suk. 

Ezen czél eléréséhez is több ut vezet. Boiwhard (La sem. med. 1897. 
142. 1.) újabban bizonyos tapasztalatilag kipróbált képleteket hozott javaslatba, 
melyek segitség~vel megállapithatjuk az u. n. «anthropometriai segmentum»-ot 
s ennek révén tájékozódhatL1nk a ké1·déses egyén testének chemiai összetétele, 
illetve különösen testességének foka felől. A kiszámitás nem nehéz ; az ezt 
megelőzőleg szükséges néhány mérés is gyorsan és egyszerűen kivihető. 
A Bonchard-féle képletekhez eg} elöi-e még sok szó fér; ha beválnak, a mit 
csak pontos utánvizsgálás fog eldönthetni, úgy mindenesetre kényelmes 
elemzési eszközt nyertünk bennök. 

Azonban még azon esetre is, ha a Bonchard-féle képletek teljesen 
beválnának, nem lesz egészen mellőzhető és még kevésbbé kerülendő a tájé
kozódásnak egy másik, mindenesetre biztosabb módja, t. i. a kísérlet. Ha az 
adott esetben a beteg anyagforgalmába alkalmas beavatkozással belényulunk, 
az a reakczió, melylyel a beteg szervezete ezen beavatkozásra felel, az ész
lelt jelenségeknek helyes értelmezése révén szabja elő a további teendőket. 
Ezen eljárás természetesen bizonyos laboratoriumi felszerelést igényel, mert 
hiszen az anyagforgalom termékei egyikének vagy másikának mennyiségi meg
határozásáról, tehát bizonyos chemiai jártasságot is igénylő vizsgálódásról 
van szó. 



Hogy 'pen az anyagforgalom zavarainak diretetikai kezelé énél mennyire 
zük éges az efféle kísérlet és a kísérlet eredményéhez mérten a kezelésnek az 

eg, ~éni viszon. ok zerint kiszabása, azt pl. a diabetes mellitus diretetikai 
kezelésénél é zleltekből mindenki önként leolva hatja. Hiszen csaki a 
vizeletnek pontos és terv zerüen berendezett elemzése utján, tudhatja meg az 
orvos, hogy vajjon betege a neki előirt étren let jól tűri-e? Epen ezen beteg
ség diretetikai kezelésén 'l örömmel tapaszta~juk, hogy a chablon kezel kiszo-
' rulni s ennek hatása a betegek sorsára nem is maradt el. Ki ne emlékeznék 
még arra, hogy volt idő, midőn a diabetes mellitusban zenvedő betegtől, 
tekintet nélkül az eset ~j átságaira, minden, vagy lehetőleg inden szénhydra
tot elvontak? Mennyivel 'sz zerübb a helyett meghatározni azt, hogy a diabe
tes s beteg szer ezete mennyi szénhydratot képes a similálni ennyinek 
elfogyasztását azután megengedni! szervezet a1 similáló képességének meg
állapitása természete ·en némi fárad ággal járó és lelkiismeretes felügyeletet 
jg 'nylő kis ' rlet árán érhető e ak el. Ha azonban meggondoljuk, hogy ezen indi
vidualizált kezelé mellett a beteg exi tentiája menynyivel kellemesebb, igen 
sulyos eseteket kivéve, általában mennyire változatos 'trendet lehet ezen ala
pon a diabeteses betegek számára előirni, úgy a ki érlet kivitelének bizonyos 
n h 'z égei valóban háttérbe szorulnak. 

Ep úg áll ez az an) agforgalom másféle zavarainak diretetikai keze
l' 'r vonatkozólag is. Köztudomá u dolog, hogy az anyagfo1·galmi beteg égek 
di tetikai kezelésének terén a legjobb eredményeket sanatoriumokban, és 
pedig jól berendezett laboratoriumokkal fel zerelt sanatoriumokban lehet 
el 'rni . Ezekben a zigoru f lügyelet alatt álló és excessusoktól gondosan őrnött 
betegek valóságo ki érleti objectumokká válna,k s kezelésük a ki érlet ered
m 'ny 'hez mérten indi vi lualizált. 

Jól tudom, hogy a diretetikai kezelé nek ezen fo1·mája egészen általá
no á nem válhatik, hi zen már költséges volta sem engedi ezt meg. De 
i zont n m tagadható, hogy az individualizált diretetikai kezelés nemcsak 

az an. agforgalom zavarainak, hanem más betegségek orvoslásánál is a leg
nagyobb fonto ággc 1 bir. Ha az orvos legalább bizonyos esetekben ilyen 

.} p n rendezi h a di· tetikai előirást, úgy a chablon bizonyára mindjobban 
el fog eny' zni a diretetikából ' a diretetika zabadabban és előnyö ebben fog 
fej lődhetni. 

A gya,korlat igen gyakran egyszerűbb e zközökkel boldogul, mint a 
mily n ket az elm 'let embere k „ etel. Engem i érhet az az ellenvetés, hogy 
a g akorlat ig 'n. ·einek i m r te n 'lkül formuláztam kíván ágaimat. Találóan 
f 1 1 eff 'le 11 nvet 'sekre Bonclwrd (La sem. med. 1 97. 90. 1.): «Je ne me 
di imule la le entiment de révolte que ne manquera pas de pro oquer 
cheí'; 1 médecin la l ers1 ctive de toute ces mesures et le ntiment de décou
r, gement auquel il e lais erait aller, s'il e persuadait que la médecine ne 
p nt f, ire qu a ett e n liti n. Pend nt longtemps encore on fera de bonne 
et utile m ' in an n a er par es d ' termination géometriques.ie Mai 
il e t un mé ecine ou elle ont indi pen able pour l'intelligence de fait 
path logique et l our l'in titution d'un traitement, e' est la médecine qui vi e 
1 l 1 di d 1 nutrition. ' t pou · elle urtout que le pathologi te devra 

ou hard zzel tes~:t" lület 's az anthropometriai egmentum meghatározásához 
züks g mérés kre ez 'loz. p így áll ez azonban a fentebb tárgyalt más termé zetü 

di gno tik i lj árá okra is. 

:. L. ·andor ül '. l\Iunk ' Jatni. 
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établir la nature et l'intensité de la dévíation nutl'itive en mesurant diTecte
ment, autant qu'il sera possible, chacune des déviations et chacune <les con
ditions qui provoquent les déviations. Car si en physiologie on peut, pour 
certaines circonstances d'un fait, se :fi.er aux moyennes normales, en pathologie 
il n'y a jamais place pour les moyennes. Le propre de la pathologie, c'est 
précisement de ne considérer que ce qui se dérobe a la rngle, ce qui s' écarte 
de la normale. Pour édi:fi.er la théorie de la maladie il faut plus de rigueur et 
de minutie dans l' étude de chaque cas particulier que pour se faire une idée 
d'une fonction normale. » 

A diretetika továbbfejlődésének egyik föltételét természetesen az is 
képezi, hogy az orvosok általában véve a diretetikát komoly tanulmányra 
érdemesnek tekintsék s ne foglalkozzanak vele csak úgy melleslegesen, 
szinte csak azért, mert nem lehet elkerülni, hogy az orvos a beteg koszt~ 
j ának kérdésébe is beleavatkozzék. Visszakerültünk tehát újból ahhoz a kérdés 
hez, hogy a diretetikának az orvosok egyetemi kiképzésénél az eddiginél 
nagyobb szerepet kell juttatni. 

Elérhetjük-e ezt a mai tanulmányi rendszer keretében? 
Hogy a diretetíka az orvosok egyetemi kiképzésénél jobban előtérbe 

kerülhessen, ahhoz okvetlenül szükség van arra, hogy az egyetemnek valame
lyik tagja a diretetikának külön tanításával foglalkozzék. Oda kell tehát töre
kednünk, hogy akadjon arra termett erő, ki a diretetika tanulmányozásának 
szenteli magát s főiskolai tevékenység felé törekvő önképzését ilyen irányban 
vezeti. 

Mihelyt a diretetikának nagyobb számmal lesznek önálló művelői, 
csakhamar sikerülend egy keretbe foglalni, egy egészszé tömöriteni azt, a 
mi ma még csak egyes fejezetek, töredékek alakjában van meg, melyeknek 
összekeresése nem is egészen könnyű s talán éppen azért is nem köti 
még le eléggé a diretetika az orvosok figyelmét. 

Ha lesz már a diretetikában önállóan képezett egyetemi tanerő, úgy ter
mészetszerűleg a legközelebbi kérdés az lesz, hogy a diretetika miként 
tanittassék ? Az egész diretetikát egy tanát· adj a elő ? Ezt a magam részéről 
helyesnek nem tadanám s különösen pedig nem szükségesnek mindaddig, 
míg a diretetika egyetemi képviselete rende tanszék felállításáig, vagy leg
alább is állandóbb jellegü tanári megbizás adásáig nem vezetett el. Sokkal 
czélravezetőbbnek képzelem, ha a diootetika előadója lényegileg az általános 
diretetikával foglalkoznék s az orvostanhallgatók az általános diretetikának 
elsajátítása után a klinikákon tanulmányoznák behatóbban azon gyakorlati 
diretetikai eljárásokat, melyek az illető klinikákon képviselt betegségek orvos
lásához tartoznak. Ha az egész diretetikát, az ideg1·endszer diretetik~ját is bele
értve, egy tanerő kellene, hogy tanítsa, szinte nehézségekbe ütközhetnék a 
demonstratív oktatáshoz szükséges anyagot ré zére kellőképen biztosítani. Más
részről pedig azt képzelem, hogy a klinikusok épen specziálista foglalkozásuk 
folytán, sokkal eg 'szségesebben tudják az illető betegségek kezelésénél javas
latba hozott diretetikai eljárások gyakorlati értékét megbec ülni, mint az, a 
ki a diretetikának inkább általános tételeivel foglalkozván, az egyes kezelési 
módokat is ezen általánosabb szempontból, inkább theoretice itéli meg. 

Az orvostanhallgatók diretetikai kiképzésének nagyon kivánatos kiegészí
tése gyanánt kell tekintenem azt, hogy a hallgatók az általános düetetika 
mellett, vagy ennek kapcsán a szakácskodás elemi szabálya.iról is némi fogal
mat nyerjenek. 
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Ezeknek ismerete az étrendet előíró orvosra nézve ép oly fonta , mint 
a hogy például a gyógyszerészi műtan elemi szabályainak ismerete nélkül 
jó reczepturát senki sem sajátithat el. 

A konyhameste1·séghez értés az 01·vosnak több tekintetből hasznára van. 
Behatóbban ellenőrizheti a kosztot, melyet előirása nyomán betegének a 
környezet készit, az étrend kiszabásánál a betegség természete szerint esetleg 
kivánatos különleges ételek elkészítését jobban magyarázhatja meg a környe
zetnek s ezáltal rendelkezésének nagyobb nyomatékot adhat. 

Ott, a hol ez a tekintet is számba jön, bizonyára inkább tud olcsóbb, de 
azért megfelelő kosztot előírni, mint az az orvo , kinek az ételek elkészi
tési módjáról, a konyha és éléskamra arzenáljá1·ól s ezeknek anyagi értékéről 
semmi fogalma sincs. Végtére a szakácskodás gyakorlati szabályait csak némi
leg is ismerő orvos az étrendet nagyobb változatossággal lesz képes elő
irni, mint az, a ki betegkonyhában szereplő ételekről csak könyvekban olvas
gatott egyet és mást. 

Változatosság a beteg étrendjében gyakran könnyíti az orvos szerepét s 
az elfogyástól megóvja az orvosnak és betegének türelmét egyaránt. Különösen 
akkor van szükség változatosságra, az étrendnek szinte leleményességgel és 
némi mlí.vészi érzékkel megszerkesztésére, ha - főleg jobb módban élő és 
elkényeztetett betegeknél - a diretetikai kezelés előreláthatólag hosszabb 
tartamu lesz ; tehát például: az anyagfo1·galom bizonyos zavarainak orvos
lása esetén. 

A ki érdeklődik az iránt, hogy az ügyességet és gondosságot ezen irány
ban mennyire lehet fejleszteni,, annak ajánlom, tanulmányozza kissé [(ülz
nek e téren követett eljárását. 0 1 a világ minden tájáról hozzá özönlött dia
bete es betegeket eleintén a «Ritter» fogadóban, később pedig saját sanato
riumában az assimilátió-képesség szemmeltartásával kezelte és e mellett nem
e ak, hogy igen szigoruan ügyelt föl a konyhára, de a diabeteses betegeknek 
megengedhető ételek egész sorozatát eszelte ki, az ételkészítési kisérleteket 
alegtöbb zör személye en végezve. Ha az étel az ujonnan kidolgozott reczept 
zerint a szakács -művészet szempontjából megfelelően sikerült, akkor követ
kezett annak elemzése a laboratol'iumban a tápegyenérték hányadosának 
megállapitása czeljából és az elemzé eredménye szerint kapták azután az 
ételt a betegek. 

Külz a nála megszokott rendkívüli pontossággal, szinte tulságos pedanté
riával, minden részletre kiterjedőleg szerkesztette meg betegeinek kórtörté
neteit. Ezek a gyakorlati diootetikának, illetőleg helyesepben a diabetes
mellitus di tetikai kezelésének valóságos kincses bányái. 2 Eppen azért sajná
lnunk kell, hogy e kórtörténeteknek részletes kiadását Külz maga már nem 
rendezhette sajtó alá, s a gyűjteménynek nyilvánosságra hozatala az ő 
elhalálozása folytán egyáltalán kérdésessé vált. 

em hagyhatom itt egyébként felemlités nélkül, hogy voltak é vannak 
klinikusok, kik kazuisztikus előadások során a gyakorlati dia:tetikának ezen 
r' z 'ből i tárgyalnak egyet é mást tanitványaik okulására. Elénken emlék-

1 Külz a marburgi egyetemen az élettan tanára volt s e mellett évtizedeken át 
behatóan foglalkozott a diabetes mellitus kérdésével. 

2 Külznek eljárása felől némi tájékozást nyujt eg kis röpirat, melyet egy diabe
te ének orvosoltatása czéljából számos specziáli tánál és ezek között Külznél is megfor
dult beteg adott ki. (Lásd Fr. Aug. Baron v. LühdortI: Winke für Zuckerkranke. Ham
burg Hoffmann u. Campe. 

6* 
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szem pl. egy jelenetre, melyet a strassburgi belklinikán láttam, midőn ezen 
intézetnek még Kussmaul, az emésztési betegségek düetetikai kezelésének 
ma is élő nagymestere, volt a vezetője. Az előadás után szokásos beteg
látogatások alatt K. észrevette, hogy a húsgelée, melyet az ápolóné éppen akkor 
nyujtott oda az egyik betegnek, nem sikerült, nem egészen tiszta. A beteg
látogatást félbeszakítva lesietett a kórház konyhájába, s ott a szakácsnőnek, 
valamint nekünk, kiket magával oda hítt, a husgelée készitésének helyes 
módjáról oly előadást rögtönzött, mely akármelyik főző iskolában is meg
állta volna a helyét. 

Meg vagyok arról győződve, hogy a szakácskodás elemi szabályainak 
tanitása és megtanulása különös nehézségekkel nem fog járni, hiszen mi 
orvosok - s talán nem is ok nélkül - abban a hírben állunk, hogy «gour
mandok 1> vagyunk. A gourmand pedig kell hogy a konyha titkai iránt is 
érdeklődj ék. 

Mindaz amit itten a diretetikában még előttünk álló feladatok gyanánt 
nagyjából vázoltam, a külföldre jóformán ép úgy vonatkozik, mint reánk. 
Nekünk azonban, hazai viszonyainkra való tekintettel, még más teendőink 
is vannak. Nemcsak hogy a diretetikai irodalom terén kell sokat, majdnem 
mindent pótlólag előteremtenünk, de mint orvosoknak minden esetre köteles
ségünk minden erőnkből oda hatni, hogy hazánk lakosságának táplálkozása 
czélszerüb bé válj ék. 

Hogy az alsóbb néposztályok élelmezése mennyire ki nem elégítő, azt 
igen találóan jellemzik a Far·kas Jenő által gyűjtött adatok (Gyógyászat i. 
h.). Ennek a bajnakaz orvoslása természetesen oly eszközöket is kíván, melye
ket nem az orvosok gyógyeszközeinek tárházában, hanem a társadalmi erők 
és az állam közreműködésében kell keresnünk. Ellenben ígenis javithatunk, 
mert inkább rendelkezésünkre álló eszközökkel javíthatunk, a vagyonosabb 
osztály étrendi szokásain, miután itt a hiba nem nehezen ellensulyozható 
szükölködésben, hanem ellenkezőleg, első sorban a tulságos bőségben fekszik. 

A magyar konyha tagadhatatlanul igen jó és igen ízletes, de ha elfogu
latlanul bíráljuk meg, s csak nehány szomszéd ml-ívelt, jó izlésü és jó egész
ségi viszonyok között élő nemzet konyhájával állitjuk szembe, lehetetlen be nem 
ismernünk, hogy igen zsíros, igen fűszere és e mellett drága i . Ha még 
számba veszszük, hogy a magyaros vendéglátáshoz a végnélküli lakmározás, 
az állandóan terített asztal is hozzátartozik, ugy megérthetjük, hogy ez az 
étrend az emésztő szervekre aránytalanul nagy munkát ró fel. Hány család 
van, mely a kegyelet iránt ejtett véteknek tekintené, ha a háizban hagyomá
nyos túlbő kosztot csak kissé is megnyirbálná l A sok evés iránti hajlamosság 
átöröklődik és szinte a terheltségnek egy nemévé lesz. 

Étrendünknek egyébként még egy más hibája is van, t. i. az étkezések 
időbeosztásának helytelen megválasztása. A déli ebéd annak, ki egész nap 
el van foglalva, munkaidejét éppen derékban töri ketté. Ez magában véve 
még nem lenne baj, ha az az ebéd nem volna rendesen oly bőséges, hogy 
utána vagy dolgozni, vagy emészteni kellőleg nem lehet. 

Mennyivel czélszerübb ennél a főétkezést a napnak oly szakára tűzni, 
midőn már semmiféle nehéz munka sem vá1· reánk, őt talán már az egész 
napi munkával elkészültünk! 

A forgalomnak, az utazási vágynak a közlekedési eszközök gyarapodá
sával és olcsóbbá válásával párhuzamos növekedése a művelt nemzetek szo
kásai között meglévő külömbségek kíegyenlitésére lényegesen köz1·ehat. A nél-
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kül, hogy nemzeti jellegünket azért elveszitettük volna, már eddig is sokban 
közeledtünk a régibb műveltségű nyugathoz. Ha az étrend terén is teszszük 
ezt, legalább azt adjuk föl hagyományos megszokásainkból, a mi fölösleges 
és tulságos, ez - azt vélem úgy gazdasági mint egészségi szempontból 
csak hasznunkra fog válni. 

2. 

A ÉRVKIZÁRÓDÁS EGY NEMÉRŐL. 

Dr. BARON J ÓNÁ ' egy. magántanár. 

A sérvkizáróclás, illetőleg a érvtartalmat képező bél záródásának 
székhelye lehet: a sérvkapu, a sérvtömlő nyaka, a tömlő stl'icturált helye 
vagy repedése, majd régi ös zenövés az előesett bél részei között, nyilás 
annak fodrában vagy a csepleszben. Scarpa kimutatta, hogy a sérvtartalmat 
képező bél csavarodása i lehet oka a záródá nak; hasonlóképen e bél invagi
natiója is okozhat záródást\ égre Engli ch sérvtömlő diverticulumában létre
jött incarceratiót is emlit. 

Ezekhez a sérvkizáródás egy nemét e. atolhatom, melyről a rendelkezé
semre álló sebészi irodalomban külön emlités nem történik. A mult évben 
rövid időben egymá után két esettel találkoztam, hol a kizáródás olvasó alaku 
külső sérvtömlő azon nyilásába.n volt, mely által két sérvtömlőrész, melyek 
egyike a másik fölött volt elhelyezve, egymással közlekedett. Ez esetek azok 
közé tartoztak, hol egy sérvtömlő «az által nő, hogy teste az ellentállóbb nyak
kal letolatik és új, maga.sabban fekvő hashártyarészek a sérvkapuba lépnek, 
ebben redőképződés, adhresio, lob, stb. által új sérvtömlő-szájadék képződik». 
(Schmidt, Unterleibshernien.) A ké őbb képződött sérvtömlőrész két nyilással 
bir: egy felsővel a sérvkapu helyén, mely által a felső tömlőrész a hasürrel 
közlekedik é egy alsóval, mely eredetileg volt a kapu helyén s mely által a két 
tömlőrész egymással közlekedik. Ily alsó nyílásban volt elzárva a sérvtar
talom következő két esetemben : 

1. Az első eset azok közé tartozott, hol az elsődleges sérvtömlőrész az 
utólagosan képződött mögé került. Ez esetemben a régi tömlőrész a nyitva 
maradt processus vaginalis, tehát a sérv veleszületett volt. E szerint itt azon 
eset forgott fenn, hogy a sérvnek egy része veleszületett, másik része szerzett 
volt. A beteg, Seb. J., 69 éves, nős, budapesti születésű és la~os, magánzó, 
1896 április 14-én délben 12 órakor vétetett föl osztályomra. Allitólag 50 év 
óta volt baloldali lágyéksérve, azóta mindig sérvkötőt viselt. A sérv eddig 
nem záródott ki. 1896 ápril hó 10-én e te beteg rosszul érezte magát, éjjel 
egy izben zöldes folyadékot hányt, fájdalmakat érzett a sérv táján és a 
hasban; ápril 11-én többször csuklott és zöldes folyadékot hányt, 12-én délelőtt 
állitólag önkényt kevés, ötétszinü széke volt. 12-én és 13-án többször 
hányt. Orvost csak 13-án este hivatott, ki akkor taxist kisérelt meg eredmény 
nélkül. Hányás este és másnap több 1zben. Jelen állapot: Hő 37·6, érverés 
102, elég erős. Bőr szine kissé sárgás szem beesett, fénylő, has puffadt, 
önkényt és nyomásra, különösen alsó felében, fájdalmas. A bal lágyékon 
gyermekfőnagyságu sérv, mely dobos kopogtatási hangot ad; a kapu a mu
tató ujj csucsát átereszti. A sérv alsó fele feszes, önkényt és nyomásra fáj· 
dalmas; felső fele puha, nyomásra nem fájdalmas. Székrekedés és gyakori 
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hányás. Műtét délben fél 2 órakor: A sérv felső részében ejtett metszés által 
ugyanott megnyittatván a sérvtömlő, kitünt, hogy a sérvtömlő két részből áll: 
egy elülső ökölnagyságu részből, mely a bemetszéssel megnyittatott és egy 
valamivel kisebb hátsóból, mely az elülső falának alsó hátsó részéből indult 
ki. Mindkét tömlőrész fala vastagodott, általában 2, helyenkint 3-4 mm. 
vastagságu, a tömlőben egy 73 cm. hosszu vékonybélkacs, mely a két tbmlő
részt összekötő, körülbelül 1 cm. átmérőjű, kemény, 4 mm. vastag falu, a lumen 
felé 1 mm. ·nyire vékonyodó, éles szélű nyilásban incarcerálva volt, úgy hogy 
az alsó hátsó tömlő részben elzárt bélkacs hossza 28 cm. volt. A két záródási 
vályu a bélen 3-4 mm. széles, a bélfal ott szürkés, halvány és ily küllemű 
a záródásnak debridement általi megszüntetésé1·e is maradt. A vályuk közti 
bélrész nem fénylő, egyes helyeken az endotheltől megfosztott, helyenkint a 
hashártyában és alatta köles, babnyi és nagyobb vérömlenyeket mutatott, 
itt-ott sötétbarnás szinü volt. Az alsó (hátsó) tömlő alján a here szabadon 
feküdt. A felső sérvtömlőrészben volt két bélszár, elülsője 15 cm. hosszu volt 
és egyenesen haladt, a hátulsó 30 cm. volt és há1·om kacsot képezett; mind
kettő kissé sötétebb piros, fénylő. Az alsó tömlőrészben mintegy két kanálnyi 
sötétpiros sérvviz, a felsőben sérv iz alig találtatik; ugyanebből a bél mellett 
a mutató ujjat könnyen lehet a sérvkapun át a hasürbe vezetni. A gangr~no
sus részt magában foglaló 40 cm. bélrészt csonkoltam, a két bélvéget Murphy
gombbal egyesitettem, a fodor sebszéleit összevarrtam. Az ily módon kezelt 
belet a lágyéknyiláson át ennek tágítása nélkül könnyen helyeztem vissza. 
Azután a felső tömlőrész felső végét aljáról szabadítottam, fel ő végén lekötöt
tem, a lekötés alatt átmetszettem, a (felső) c onkot a hasürbe visszahelyeztem, 
a felső tömlőrész többi részét és az alsónak central felét eltávolitottam, a 
lágyékcsatorna alsó és felső falát Bassini szeúnt összevarrtam; az alsó tömlő
rész megmaradt csonkja széleit összevarrtam, a külső ferde hasizom seb
széleit az ondózsinór fölött és végre a bőr sebszéleit egyesítettem. A chlo
roform-narcosis alatt végzett műtét 1 és negyed órát vett igénybe. A csonkolt 
bélrész nyákhártyájától legnagyobb részt meg volt fosztva, az izomháTtya 
tűgömb-, boTSó-, egész mandola-kiterjedésü helyeken csupaszon feküdt. 

Este 6 órakor a hő 36, az érve1·és száma 120, a beteg gyakran csuklik. 
Másnap a has pu:ffadtsága kissé engedett, a hő 37, az érverés száma 140; 
gyakori csuklás, a bőr sárgasága még kifejezettebb, délután 2 órakor a hő 
38·3, az érverés szapora, könnyen elnyomható, beteg nyugtalan légzé e lihegő. 
Testszine egészen ictericus, a ha puffad tabb. Szelek mindéddig nem mentek. 
Kap kámforinjectiót. Délután 5 órakor meghalt. (Sepsis.) Bonczolat nem enged
tetett. 

2. A második eset G. H., 55 éves, ó-gyallai születésű, nős va -qti hiva
talnoké, ki 1 96 május 21 ~én este 6 órakor vétetett fel osztályomra. Allitólag 
15 év óta volt baloldali lágyéksérve, melynek keletkezése óta sérvkötőt viselt. 
A sérv ez idő alatt csak este, ha beteg ágyból sérvkötő nélkül kelt, tolult 
elő. 18n6 máju 21-én délelőtt fél 10 órakor ismét előesett, azóta sem a 
betegnek, sem a később odahivott orvosnak nem sikerült a vi zahelyezé.~. 
Délben fél 1-kor előszöi·, néhány perez mulva másod zor ös ze en két zer 
hányt zöldes, keserü folyadékot. Széke utoljára május 19-én este olt. Jelen 
állapot föl vételkor: Hő és érverés rendes, székrekedés, néha fel böfög ' s. A bal 
herefölött kis almanagyságu, egyenletes felületű, feszes, elasticus, nem áttet ző, 
nyomás nélkül és nyomásra is fájdalmas daganat. Ettől folytatólag fölfelé a 
s érvben üres bélkacs látszik haladni, mel . .., mellett a lágyékszalag fölötti 
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kapu a mutató ujj csucsát könnyen átbocsátja. A ha kissé puffadt, önkényt és 
nyomá ra kis é fájdalma . Mlí.tét chlorofo1·m-narcosis alatt este 8 órakor. 
Lágyék érv ki ökölnyi felső érvtömlőTész zel, melyben a hasürből előtolul t 
b 'lnek 15-15 cm. hosszu két része halad, melyek egy kis almanagyságu sérv
tömlőré zbe jutnak. Ez a felsővel körülbelül P /.1 cm. átmérőjű nyílással köz
lekedik, melynek zéle köröskörül éles, 1-11/2 mm. vastag. Mindkét tömlőrész 
fala 2-3 mm. vastag, a közlekedő nyílás helyén a fal vastagsága 4-5 mm. 
A két bél zár az alsó tömlőrészben 20 cm.-nyi kacsot képezett, mely a közle
kedő nyilásban kizárva volt. Debridement után a megfelelő két helyen a 
kacs 1-1 cm. zéles záródá i vál) ut mutatott. 

Az egész előesett kacs fénylő, piros, a záródási vályukon kevésbbé piros 
volt és itt a piros ág az incarceratió meg züntetése után teltebb lett. A kac 
vi szahelyeztetett, a nélkül, hogy a kaput tágítani kellett volna. Radical műtét 
Bassini szerint, a fel ö tömlörésznek visszahelyezett fel ő csonkja alatti 
tömlörészeket eltávolitottam. Műtét tartama háromnegyed ó1·a. Gyógyulás per 
primam, láz nélkül. 

Szelek műtét után először máju 23-án reggel mentek el. Beteg junius 
16-án boc áttatott el. 

Az előadott két e etben előfordult bélzáródás sérvtömlő diverticulumában 
létrejött bélzáródás egy nemének tekintendő. Szükségtelennek tartom e bél
záródás symptomatikai, kórismészeti és gyógytani jelentős ' gét bővebben itt 
taglalni. 

Csak a következőkre legyen szabad utalnom: 
A sérvkizáródásnak, úg , mint a bélzáródásnak egyáltalában, sem a 

székrekedés, sem a hányás, kivéve a felböfögést, sem a has feszessége, nem 
okvetetlenül szükséges és ha jelen vannak, nem okvetetlenül azonnal fellépő 
következményei és a mindennapi tapasztalat is bizonyitja, hogy veszélyes sérv
kizáródás mellett lehet székürülés és a záródás kezdete után bizonyos ideig 
hiányozhatik a has feszessége és a hányás. Ezt tudvalevőleg nemcsak a bél
falsérv, béldiverticulum és a féregszerű nyul vány kizáródásánál, hol e symp
tomák hiányzása könnyen érthető, de teljes bélkacs kizáródása esetében is elég 
gyakran tapa ztalhatni. 

A sérvtömlőbe előtolult bélnek, tehát a sérvnek feszessége sem okvetet
lenül szükséges jele a kizáróclásnak.Marad c ak egy symptoma, mely sérv
kizáródás minden esetében, a záródás kezdetétől fogva van jelen; ez a záró
dás helyén fellépő fájdalom, melynek tekintetbe vétele folytán sok oly 
esetben, hol a kizáródás többi tünetei hiányoztak, illetőleg csak későbben 
léptek volna fel, ember életet sikerült menteni. E fájdalmasság közönséges 
sérvkizá1·ódásnál a kapu táján lép fel. Oly esetekben, melyekben a záródás 
egymással közlekedő sérvtömlőrészek közlekedő nyílásában van, fájdalom e 
nyilás helyén lép fel, az ujjhegygyel átjárható sérvkapu táján pedig teljesen 
hiányzik. 

Ezek folytán az előadott esetekben a bajnak felismerése műtét előtt sem 
járt nehézséggel s adott esetben a sebész műbeavatkozásra annál inkább hatá
rozza el magát, mert fájdalmas sérv kivétel nélkül minél előbb operálandó. 
A sebész műhibát követ el, ha ily esetben a műtéttel vár, talán addig, mig a 
záródás később beálló következményei : hányás, has puffadtsága, etb. művi 
beavatkozásra nem szorítják. 
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A MELEG SZEREPE A GYOGYASZATBAN. 

Dr. Bo ÁNYI BÉLA, a zt. Lukácsfürdő főorvosától. 

Két fontos indok vezetett ana, hogy a természeti erők megjelenésének 
legfontosbb alakjával, az organikus élet nélkülözhetetlen feltételével : a me
leggel, mint a gyógyitó hatányok egyik legjelesbikével, bátorkodjam általános
ságban e helyen foglalkozni. 

Elsőben is Trencsén városa régi nevéhez és jelentőségéhez elválaszt
hatlanul fűződik a közelében fakadó és szerinte elnevezett hévvizek gyógy
hatásának nagy híre. Egy szakavatott ügyességgel berendezett és bőkezű pom
pával díszített, fényes palotában fejtik ki itt a meleg forrá ok üdvös hatásu
kat és évről-éne sok ezer ember gyógyulva távozik e hely1·ől, áldva a jótékony 
természetet, mely bőkezüleg gondoskodott a szenvedések enyhitése felől. 

Másodszor pedig időszerűnek véltem azon kérdés fel vetését, vajjon 
elfoglalja-e a meleg a gyógyászatban az őrégtől kiérdemelt helyét és miként 
kell a megváltozott pathologiai irányelvekkel szemben a meleg gyógyhatását 
és alkalmazásának okszerűségét magyaráznunk. 

Nem akarom e helyen a hévvizek természetes melegét megkülönböztetni 
a mesterségesen létesített melegtől; ezek azonos ága felől jó ideje folyik 
a vita. A meleg legbővebb alkalmazása mindenesetre a természetes hévvizek
nél gyakoroltatik és gyógyászati tapasztalataink első sorban az azoknál szer
zett észlelésekre vonatkoznak. A nem balneologusok tényleg csendes mosoly
lyal szoktak ezen kérdés felett elsurranni, mig a források pártolói váltig 
állítják, hogy e kétféle meleg épenséggel nem azonos és gyógyászati hatásu
kat illetőleg a források határozottan a mesterségesen felmelegített fürdők 
felett állnak. Ezen elméletnek legszellemdusabb képviselője Reuz volt. Ujabb 
időben Guyenot «Etudes phys. des eaux thermales d' Aix les Bains» (Pa1·is, 
1896) czimü közleményében hűtési kísérletek segítségével bizonyította, hogy 
az ottani ásványvíz természetes melegét sokkal lassabban adj a le, mintha 
azon vizet újból f elmelegitjük és úgy hagyjuk lehűlni. Ezen körülményből 
Guyinot a meleg más qualitására von következtetéseket. Az X-sugarak korsza
kalkotó felfedezése figyelmeztetésül szolgálhat arra nézve, hogy ilyen különb
ségeket ne mellözzünk egyszerűen, mert valamikép találtak eddig ismeretlen 
hatékonyságu fénysugarakat, ép úgy lehetnek különböző sajátságu hősugarak, 
melyek gyógytani hatékonysága nevezetesen eltérhet az eddig ismertekétöl 
és ha ezen finomabb különbségek nincsenek is még pontosan felderítve, neve
zetesen pedig az emberi testre gyakoTolt behatásuk nincsen kimagyarázva, 
nem vagyunk felj ogositva tagadó álláspont elfoglalására akkor, midőn a min -
dennapi tapasztalat bőségesen bizonyítja, mennyivel több sikert érhetünk 
el még az oldott alkatrészekben teljesen szűkölködő források segits-égével is, 
mint meste1·ségesen felmelegített fürdőkkel. 

Mindamellett a mesterséges fürdök használata az utóbbi évtizedekben, 
ha nem is nagyon sokszoros, de igen sokoldalu lett és azért engedjék meg, 
hogy szemelvényt nyujtsak a melegalkalmazás egymáshoz alig hasonlító esetei 
felől. Ezen, a gyakorlat által szentesített tapasztalatokból érdekes következ
tetéseket vonhatunk és egyszersmind megbecsülhetjük azt is, hogy mily 



.i 1 ntő éget zabc d tulaj donitanunk t rm 'szet s gyóg, t 'n. 1 zők m 1 g-
j le ebbik 'nek. 

Eltekint e azon kóral koktól, melyek llen régi időktől ha ználatban 
olt é an a m leg és a m 1 rek t int el ' gg ' ismertek t, nem aka1·om 

felsorolni. újabban a nög_ ógyá zatban kezdt 'k a hőbehatá általi gyógyitást 
használni. 

lg_ ippel entralblatt für ynak 1. 1 ) az uteru kihajtó és össze-
huzódó erejét forró hü elyfecsk ndé ek ' Ital jelenték nyen fokozni volt 
képe . Reu . és turnpf (Münch. med. · chrift. 1 7) pedig a puerpe1·alis 
ránggörc ök ellen ug, 1anc ak jó eredm 'n 1n el h ználták a forró fürdőket. 
A méhvérzé ek elleni forr ' bü el öblité ek telj e en átmentek a g akorlatba 's 
alkalmazá uk mind n esetr zél, tel nebb 's bizto abb mint akár az ergo
tin ' , akár a n 'hán é ' ta f lkarolt h drastisé. Thorn ·on (Petersb. med. 
W chrift. 1 6) pe ljg a mult ' b n k„zölte j ' iker it, melyeket a Dehio-fé.l 
izza ztó ké zülékk 1 a ubacut · idült női bántalmaknál el ' rt. agy n érde
ke ek továbbá a ápkór k dv~ző redmén. ü kezelé éről a Dye vVilhelmi 
és choL által közölt adatok. k izza ztást ' v 'rboc ; tást ha ználtak czélra. 
Szerintük a vérmenn~ iség apa ztá ára ' javitá ára nincs hatható abb eljá
rás, mint az ö ék ' ' fele lege · an t 'v az eddig di ott a as g ógy
kezelés. 

Felettébb fonto azonban, mik ' nt értéke itették a mel g hatá. át a heveny 
fertőző beteg ég k elleni küzdelemben. Igy B1 unner (Petersb. m. schrift. 
1 90) 13 diphtberiás é croupo. e et közül 11-et gyóg itott meg forró vizgőz 
helyi alkalmazá a által. Zip pel az ázsiai cholera ell n izza ztá t és infu iót 
alkalmazva, telje en kielégitő eredm 'nyt ért el. lrélander a speci:fiku feké
lyek ellen 41 ° -u ónc öveken kere ztül ezetett izet ha znál kitünő sik rr 1. 
A W eigert-féle forró légk zel ' s a tubercul i ellen szint ' n tág körben i m -
rete ; ha eredményei nem igen kec egtetők az e akis az alkalmazható ág 
g engéiben rejlik. gyancsak a gümők ' r ellen a meleg helyi alkalmazását 
ajánlotta Jakoby a 1ünch. med. W chrift ez év telén, hivatkozva mó szerének 
jó hatásá1·a. f..oir (Progr s méd. 1 9' ) a tricbophytes és herpes tonsuran 
ellen '"'0° e. ublimat-borogatásokat ha znált é ép oly kedvező behatást látott, 
mint Zin ser (Arch. f. Sypb. u. Derm. 1 . 4), ki favus ellen jár el hasonló 
módon. 

Frei és Heissler (i\lünch. med. v chrift. 1 5) influenza ellen izzasztó 
módszereket javasolnak, az utóbbi azon érdekes észlelése alapján, hogy 
sulyos influenza-járván. alkalmáb ' l egy üveggyárban az ol asztó kemen
czékhez közelebb foglalkozó munkások 'pen nem betegedtek meg, ellenben a 
távolabb állók növekedő arányban lettek a járvány áldozatai. chill (Ther. 
W chrift. 1896) a vörhenyt 2 ° R. fürdőkkel kezeli. 

Rix (British med. J ourn. 1 96) a kanyaró ellen a lázas időszakban mind
addig használ forró fürdőket, mig a küteg tökéletesen ki nem fejlődött ' a hő
mérsék le nem száll a rendesre. Ez által a betegség tartama rövidül és zö
vődmények alig lépnek fel. Ewnin (Ges. f. Padiatric. Mo kau, 1 6) vVollisch, 
Aufricht és lVoroschilsky után indulva, a meníngitis cerebrospin. epid. ellen 
36-41°-u fürdőket alkalmazott meglepő sikerrel. Brocq (Journ. d. Pr. 1896) 
a pruritus analist forró fürdőkkel, Liberson (Medicinsk. Obosrnje. 1 96) az 
idült ekzemát kiömlő vizgözzel eredményesen gyógyitja. Rosenthal (Münch. 
med. W schrift. 1896) a forró fürdőket a bőrbántalmak legnagyobb részénél 
kitűnő, minden mást felülmuló szernek mondja saját és mások tapasztalatai 



szerint. A meleghatás egy különös oldalára figyelmeztet Penzo (Arch. per le 
se. med. 1892), ki bő kisérleti tanulmányok alapján sulyos sérüléseket, 
tfüéseket, késlekedő hegesedést és csontképződést a meleg használata által 
gyógyi t és e tekintetben hivatkozik Billrothnak és Mac J ntoshnak idevonat
kozó megjegyzéseire. Ugyanide tartoznak Rendu hirneves párisi sebész számos 
közleményei, melyekben a rándulások, ficzamok és törések forró fürclőkkeli 
gyors sikerű kezelése van ismertetve.' 

A vérkeringési bántalmak ellen részben a meleg, részben forró fü1~dőket 
többen ajánlották. Igy Frey (Arch. f. klin. Med. 1 87), Hoffmann Albin és 
Fiirbringer (Deutsche m. Wschrift. 18 9). Ez utóbbi hydropsiák ellen, a midőn 
csak lehet és azt a sziv állapota nem tiltja, az izzasztá t javasolja. Hasonló
kép nyilatkozik Rie e (Berl. klin. vVschrift. 1887), ki a bosszantartó meleg für
dők barátja lett, miután azok jó befolyását látta. 

Lucae a Meniere-féle szédülés ellen, Schreiber pedig, mint a magde
bu1·gi szemgyógyintézet igazgatója, 1893. évi jelentésében a szembajok egész 
sorozata ellen javasolja az izzasztó fürdőket. 

Rendszer nélkül, épen mint azt az időleges irodalomban találtam, gyűj
töttem össze és soroltam fel az adatok egy kis számát. Ezek korántsem öle
lik fel az idevonatkozó közlemények ös zeségét, csakis töredéket képeznek, 
de mégis érdekes, képét nyujtják annak, mily sokfélekép értékesítik egyesek a 
meleg hatását. Es mégis azt tapasztaljuk, hogy a régente tág körben üzött 
meleggeli kezelést a korszerű gyógytan vagy száműzte, vagy legalább is 
nagy mértékben korlátolta, elannyira, hogy sok orvos aggódva tartózkodik a 
magasabb hőfok erélyes alkalmazásától és mig a jól fizetett reklám által 
bevezetett új gyógyszereket bátran rendeli betegeinek, addig azt hiszi, hogy 
a meleg az elavult empiriának használatra többé nem méltó maradványa, 
mely előrehaladt korunkban figyelmet nem érdemel és hogy a meleg eré
lyes alkalmazása az ósdiság bélyegével sujtaná őt. 

A gyógyászatnak ezen idegenkedése jórészt az újabb hy<hopathia 
egyes tulbuzgó apostolának róható fel, kik az orvosok egy jelentékeny részében 
valóságos thermophobiát - bocsánat ezen önalkotta kifejezésemért - költöt
tek fel és mivel ezzel elég gyakran találkozunk, legyen szabad kissé ezzel 
foglalkoznom. 

A kor zerü gyógyászok tekintélyes száma hihetetlen sok ellenvetést, ille
tőleg akadályt talál a meleg ellen. Egyszer az idegek, máskor a sziv, néha a 
nagyon gy nge, sokszor a nagyon erős testalkat, egyszer a vér zegénység, 
más esetben a vérbőség képezi a képzelt akadályt. Nem-e fosztjuk meg magun
kat ez által önkényesen a termé zet nyujtotta leghatbató abb gyógyszerek 
egyikétől, midőn ok nélkül, egy zólásmódot odavetve, kizárjuk a meleget 
a therapia köréből? Sem a sziv, sem az idegek vagy a testalkat nem ellen
javalják bizonyos határig a magasabb hőfokok használatát. Igaz és tagad
hatatlan: a melegnek megvannak az ő bizonyos és pontosan körülhatárolt 
ellenjavalatai; tudjuk azon körülményeket, melyek közt ki van zárva annak 
alkalmazhatósága, de épen ezek bizonyitanak leg 'lénkebben nagy hatékony
sága mellett. A meleg egy kétélű fegyver, mely e akis gondos körültekintéssel 
használandó, mivel tév s alkalmazása jelentékeny kárt idézhet fel. 

Futólagos pillantást vetve a meleg élettani hatására, gyo1·san tisztá
ban lehetünk az iránt, mily rangot érdemel ezen gyógytényező a természet 
es gyógymódok sorozatában. 

A magasabb hőfok behatása alatt a protoplasma legfontosabb életnyilvá-
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nulá"a a mozgá ·a él 'nkül, a v 'r <l 'n r l t ltebb k le znek, a mirigy k mun
kája, az an. agc ere, a tüdők znr, v 'k, a bőr valc mint az idegrend z r 
miiködé 'Hala l 'ny ge n befol á olhatók ' p dig rend.; zerint a felfokozott 
te 'ken. s' g értelméb n. Lehet- k 't 1 ün1 az iránt, hogJ mindezen tényezők 

git ég Yel kóro fol. ama tokra módo itóla0 ag Tunk képes k bebatni? A ther
motb rapia által j 'ré zt idült k 'rállap t k ell n küzdi.ink é már a priori 

aló zinü hogy az g 'sz szer ezet vag e nnaJ egJ e r '1:zei által v · gz tt 
r 'l seb munka l z lső orbnn k 'pe z n feladat er dmén e telje it · -
re. termé z t hiányz' ag_ r elégtelen g, óg:törek ' 't oly kép 1 bet el,, -

mozditani ha lehetőleg utánozzuk vag es tleg fokozzuk azon tünet ket, me-
1 eket az a kóros jelen égek megsemmi it' ére vag_ enybitésére önmaga 
kifejt. termé zet zámo pél<lát n. Tujt arra n 'zv , mily élénk hatást fejt ki a 
meleg: minél nagyobb a h ", annál gazd gabban nyilatkozik meg az ereje; az 
üdülők n árongyo abban g óg ulnak, a sebek rövidebb idő alatt heged
nek, tb. 

Midőn több meleg áll rendelkezésre, az életnyilvánulások 'lénkebben 
folynak, 'rtve termé zete en azon határokat, mel ek az organikus életet nem 
káro itják é meg nem aka ztják. Érd ke ek erre n 'zv Ouinquaud és 
Garrigou tSynthe e hydrologique, Pari , 18. 6.) ki érletei, kik a lehűtés folytán 
utolsó vonaglá ban levő állatokat 50°-u fürdők s gitségével 20 perez alatt az 
életnek vi szaadtak. meleg befolyását az állati fejlődésre nem is kell 
bizon itani; a meleg az erél nélkülözhetetlen feltétele. A tömecs élő ereje 
az ő hőfokában rejlik mondja Pflüger. Ha tehát a tömecs élő erejét fokozni 
akarjuk, annak hőfokát k }11 erkentenünk. Ro l !J láz kóroktanáról 
zólva a ejtek támadó é édő e zközeit következőleg jellemzi: Minden 

sejt, minden élettani eg} ség diastasekat vagyi oldékon f e1·mentum kat 
ké zit é midőn akár testében, akár azon ki ül < z anyagot át aka1ja alakitani, 
azt veszi egitségül. Ezen oldékony fermentum meglepő erély felett rendel
kezik, mely a legellentállóbb és lát zólag megtámadbatlan te teket i folyóvá 
teszi. A sejt felhasználja diasta ej át saját táplálkozá ára, . zaporodá ára, majd 
támadásra és a para iták elleni védekezésre vagy azok elpu~ztitására, mint 
azt phagocytosi nál látjuk. 

A meleg okozta élettani változások már fentebb rö iden emlit e voltak. 
Ezen változások a sejtekre gyakorolt behatás következm 'nyeinek tekintendők 
és mint a sejtben megindult, utóbb az egész zervezetre és ennek részeire 
kiterjedő munkafokozá t foghatjuk f 1. Pflüger szerint a melegvérűek testében 
az anyag élenyülése a hőmér ékk 1 arán3 lagosan megy végbe. rendes 
anyagcsere 37 ° -nál tödénik; ha most a test hőmér éke fokozódik, a magasabb 
temperatura, gyorsabban fogja a beteg ég folytán képezett kó1·os anyagcserebeli 
termékeket elégetni és ártalmatlan, a kiválasztásra alkalmas anyagokká 
változtatni. Ezt tapasztaljuk a láznál· a természet s reactió iparkodik a 
testbe hatolt microbákat vagy azok bomlási termékeit megsemmisíteni 
vagy pedig káros befolyásukat egyensulyozni, létesitvén egy oly hőfokot, 
mely azok életfeltételeit megneheziti. A rendes hőmérsék tehát nem elégséges 
erre a küzdelemre, itt több meleg kell, több erély és ezt a szervezet maga 
teremti elő · korlátolja a bő leadását és felhalmozza azt magában. A láz 
maga nyujt e szerint példát arra nézve, miként lehet és kell kóros állapo
tok ellen küzdeni. Hogy a természet ezen harcza nem mindenkox végződik 
diadalmával és hogy a szervezet kimerülve, a betegség áldozata lesz az nem 
változtathatja meg a lázról való fogalmunkat. 
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Megvallom, a láz ekkénti é1·telmezése mai nap már nem általános. A Hip-
pokrates idejétől kezdve századunk közepéig így vélekedtek; akkoriban 
T1 achsmuth, Niemeye't, Brand, Lieberme·i~ ter, stb. kifejtvén a láz veszélyeit, 
azt leküzdendőnek mondták és a tudományo, orvosi világ sietett ezen tételt 
érvényesiteni; létesült az antipyretikus gyógymód, mely ellen azonban új ab
ban ismét reactió keletkezik és elegen vannak már, kik a láz gyógyító eTejé
ben hisznek. Két fontos tapasztalat hatalmasan megingatta az antipyresisbe 
vetett bizalmat : 1. Mesterségesen orbánczczal, lépfenével, diphtheriával, stb. 
fertőzött állatok sokkal tovább éltek a melegítő kemenczében CWarmeschrank), 
mint akár a rendes hőmérsékben, akár a lehütöttben. 2. A legtöbb bacte
riumnál találtak egy a közepes hőmérséknek megfelelő kedvező fokot, mely
nél azok legjobban fejlődnek. Magasabb fokok a fejlődésnek ártalmára van
nak. Egyes microbák már a közönséges lázas fokoknál tönkre mennek, mint 
a i·ecurrenséi. Igaz, hogy vannak bacteriumok melyek az eddig észlelt 
legmagasabb - 47° e. - lázfokoknál sem pusztultak el és a melyeket 
fejlődésükben sem lehet gátolni, de ez csak egyesekre nézve mondható és 
nem képez elegendő érvet a láz gyógyító magyarázata ellen. I incs továbbá 
eldöntve, vajjon a bacteriumok mint ilyenek és nem azok bomlási termékei, a 
ptomainok, leukomainok é toxinok idézik-e fel a betegségi tüneteket. Az újabb 
felfogás hajlandóbb azt hinni, hogy ezen szerve mérgek okozzák a veszedel
met és hogyha a szervezet nem is kér es a microbákat megsemmisíteni, foko
zott anyagcsere által törek zik a toxinokat ártalmatlanná tenni. émely bac · 
terium ellentálló képessége még nem elegendő ok tehát annak a felvételére, 
hogy a láz nem gyógytörekvése a természetnek. Froez.ich (Das natürl. Zweck
mas igkeitsprincip in d. Patb. u. Ther.) azt tartja, hog3 ha az anyagc ere é 
élenyülés fokozása képezi a szervezet legfontosabb fegyverét a betegségek 
elleni küzdelemben, akkor az attól el \álaszthatlan hőemelkedést em zabad 
értéktelennek tartanunk. láz ennélfogva nem nevezhető betegségnek é 
ha ~belőle, mint tünetből, megitélhetjük a betegség fennállását, jellegét é 
fokát, mégis csak jele a bajnak. A láz első sorban mutatja, hogy a szer
vezet harczol a kór ellen. 

A láz azonban nem egyedüli védeszköze a szervezetnek. A phagocytosist, 
Nletschnilwff ezen felettébb érdekes felfedezé. ét, mint a g ógytörekvés szem
mel kisérhető formáját üdvözölték. éhány évi észlelet megmutatta, hog_ 
csak az esetek bizonyos számában lehet a véd ejteknek hatályos küzdelmét 
elismerni, mig más esetekben a ejtekbe zárt bact rium azzal eg.vütt tova 
vándorolva, éren a meta"tasi kútforrá. a lehet. Ilyk 'p a pbagocito i ba 
helyezett bizalom erősen megingott ' · a fáradhatlanul kutc tó emberi elme 
azt találta, hogy a tulajdonképeni védelmező ' kóremésztő anyag a nyirk
és vérben van elhel} ezve. Buchner szerint ezen képes ég az úgynevezett 
alexinekben, a microbákra meg emmisitöleg ható fehérnyetestekben rejlik. 
Az alexinek bactériumpusztitó hatását ki '" ' rletileg bizonyították, cl ez sem 
terjed az összes bacteriumokra. A mi ped ig a bacteriumok által létesített 
mérgek semlegesitését és eltá volitását illeti, a nézetek oda irán} ulnak hogy 
ebben a te t által képezett antitoxinok é a nagy kivála ztó szervek mint a 
ve e, belek és bőr, működnek közre. Emmerich é T. uboi viz gálatai szerint 
(i lézve Ziegler kórboncztanában) az alexinek hatékonysága maga abb hőfokok
nál jóval nagyobb és ez megfelel azon régibb tapasztalatnak, melyet Heidet, 
Gruber, Behring viz gálatai megerösitettek, hogy az antisepticus szerek fel
hevitve jóval hatékonyabbak. 
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Höviden ec eteltem a láznak é a szervezet gyógyerejének bennünket 
'rdeklő szempontjait, melyek reánk nézve fontossággal birnak akkor, mikor 
a meleg gyógyhatá át akarjuk felderiteni. 

Lássuk most körvonalaiban a meleg külső alkalmazásának élettani hatá-
át. A meleg használatánál (Glax balneotherapiája nyomán) 1. az idegrendszer 

érzékenyebb lesz ; ~. a véredénvek tonusa eleinte fokozott, utóbb a tonus 
enged és az edények petyhüdtek; 3. a szivműködés és légzés gyorsulnak ; 
4. a vé1·nyomás apad; 5. a te t hőmé1·séke növekszik; 6. az izomerő fogy; 
7. a kiválasztás csökken és . az anyagcsere physiologikus értelemben növekszik, 
vagyis a légenytartalmu vegyek kivála ztása - elég maga hőfokok behatását 
feltételezve - nagyobb lesz. 

Ha ezen nyolcz, ki érletek é, észleletek alapján kétségbevonbatlanul meg
állapított pontot egyenkint szemügyre vesszük, azon tényre jutunk, miszerint 
ezek sok tekintetben hasonlók a láz által előidézett szervezetbeli változások
hoz. És ha megfontoljuk a melegnek sok esetben bebizonyult gyógyerejét, 
azt kell mondanunk, hogy a hozzá hasonló hatásu láznak szintén gyógyitó 
hatás felett kell rendelkeznie é megfordítva, valamikép a szervezet védeke
zésére létesülő láz bizonyára a gyógytörekvés egyik megnyilvánulásának 
tekintendő, ép úgy szabad a vele külső és részben belső hasonlatossága 
mesterséges uton előidézett melegnek már elméleti alapon is gyógyerőt tnlaj
donitanunk. Nagyon mes zire vezetne a meleghatás összes physiologiai tulaj
donságainak elemzése és a lázzali összehasonlitása, ezért inkább azon ellen
~etésekre a karok szoritkozni, melyeket ezen elmélet ellen fel lehet hozni. 

A legfontosabb érv lehetne aláz gyógyitó fogalma ellen, hogy miért nem 
produkál a szervezet minden betegség ellen lázas visszahatást és miért képezi 
az jobbára a heveny fertőző betegségek jellegét. Másodszor pedig, ha a termé
szet azt kívánatosnak tartaná úgy ő maga létesitené a láztalan kórformák 
ellen a magas hőfokokat és nem várna az orvosló beavatkozá ra. 

Fentebb említettem már, hogy a szervezet különféle védeszközök felett 
rendelkezik es hogy a láz csakis ezek egyikét képviseli. Másrészt pedig a láz 
jobbára azon kórfolyamatoknál észlelhető, melyeknél hirtelen hatolnak 
kóros anyagok a vérbe, vagy a nyirkrendszerbe. Az anyagcsere és alkati bán
talmaknál ezen reactió a kellő inger hiányában nem jő létre és épen ezeknél 
idézzük mi azt fel mesterségesen, a mennyiben ellenjavalatok azt nem aka
dályozzák. 

A kórtan jelenlegi állásánál nem maradhatunk tehát tovább is azon 
nézetnél, hogy a meleg f őhatása a vérkeringés és anyagcsere élénkitésében 
rejlik, hanem tekintve a heveny fertőző bántalmak kezelésénél a meleg alkal
mazása által nyert és előadásunkban fentebb elős01·olt tényeket, el kell fogad
nunk azon tételt, hogy a külső, mesterséges hőhatás befolyásolja a szerve
zetbe hatolt c irákat, a test antitoxinjainak és alexinjainak hatását növelve, 
hozzájárul azok elpusztításához. Egy a gyakorlatból vett példa azt kellőkép 
meg fogja világítani. Ujabb vizsgálatok kiderítették, hogy nemcsak a heveny, 
de a genuin irlült ízületi csúz is mikrobák által idéztetik elő. A meleg 
változatos alkalmazási módjai tudvalevőleg nagyon kedvezőleg hatnak ezen 
bántalomra. Ha csupán a vérkeringés élénkitésében, az anyagcsere fokozásá
ban rejlenék a meleg hatása, minden egyéb szer, mely ugyanezt megcselekszi, 
ugyanazon eredményt fejtené ki. Jól tudjuk, hogy ez nincs így, mert haszta
lanul adnánk csúzosoknak pl. digitalist, vagy rethert, bajuk nem gyógyulna. 
Nem nagyon valószínű-e tehát, hogy a test hőmérsékének, tehát a vér és nyirk 



melegének fokozása hozz'ájárul a mikrobák él tfeltételeinek n hezbit ' ,· 'h z, 
illetőleg megszüntetéséhez? em kell-e a kísérletek alapján an« gondol
nunk, hogy azok a. parasiták a zokott hömér ék hirtelen megv{ ltoz' a ált, 1 
szaporodásukban gátoltatnak é ennekfolytán a szer ezet könn~ bben küz 1 
ellenük. 

Különösen a heveny fertőző betegségek ellen alkal le zott forró fürdök 
gyógyító befolyása rendkívül érdekesen és tanul. ágo mó on világitj a meg 
ni kér lést. meningitis epidemikc, a kan --aró, vörhen. , diphtheria tb. 
ellen általánosan és helyileg kifejtett magasabb hőfokok eg ene en da lát
szanak utalni, hogy az egyes mikrobák különfélekép re gál a · melegr , a 
gyóg kez lé kép használt maga abb temperc turák a z rint f jtik ki hat: -
sukat, miként tűrik ezek a nagyobb meleget. Egyelőre csak ann 1i van ki. · rl -
tileg megállapitva, hogy a bakterímnok é coccusok egynémelyike g_ r e n 
I u ztul már valamivel nagyobb melegnél, mint a testünk hőmér éke. lg z 
ugyan, hogy vannak oly mikrobák is melyek épena lázfokoknál zaporodnak 
a legbővebben é csak oly foknál mennek tönkre, mel r k az 'letet i ki ltj: l„. 

kísérleti eredmények magyarázatával azonban nagyon óvato nak kell lenni, 
mert a szervezetben sokkal complikáltabb vi zonyok uralkodnak, mint z 
epromettákban. Lehet, mint már fentebb mondtuk, bog_ a z porodá gát
lá a, a leukoc ták se1·kentése, az ale inok hatá. ának fokozá a födol g, 
ekünk első sorban a gyakorlati tapasztalatnak kell h 'dolnunk é azt kell az 
elmélettel egybehangoztatnunk. agyon elterjedt azon n 'zet is, bog a 
fehérnye alvadási pontja képezi a bakteriumok elleni küzdelem határvonal ' t 
és mivel az állati fehérnye ugyanakkor alvad, mint a mik1~obáké, ennélfogva 
már a priori nincs kilátásunk bolclogulhatni ezen az uton, mert a zervezet i, 
és a fertőző csirák egyszerre semmisülnek meg. 

Akkor tehát egészen hasonlót mondhatnánk a gyógy törekvé eink nag 
része felől, melyek a fertőző betegségek ellen irányulnak. alamint a ter
mészet megkisérli a kóros behatás kiküszöbölését valamely módon, tekintet 
nélkül arra, vajj on elégségesek-e a rendelkezésre álló fegyverek, ép úg} 
nem kérdezzük a gyógyászatban, vajjon feltétlenül ikerre vezet- a foganatba 
vett mód zer. A látszólagos é többszörö kedvező eredmén „ már el' g ok 
bármely gyógymód alkalmazására, még az e etben is, baelméleti megfonto
lások az ellen látszanak szólni. Ezen elvet azért hangsúlyoztam külön·· sen, 
mivel a fentiek szerint a lázkezelés feleslegesnek, sőt károsnak volna tekin
tendő, pedig senkinek sem fog eszébe jutni, hogy a typhosus lázat magára 
hagyja. Midőn a lázas reactiót a természetes gyógytörekvés megn ilvánulásá
nak tartjuk, nem mondjuk egyszersmind azt i , hog3 a láz egy noli me tan
gere, már csak azért sem mivel napról-napra észleljük a lázenyhité kedvező 
befolyását. 

Nem tartozhatik ezen 1·övid előadás keretébe a lázkezelé iránti zem
pontok elbírálása. Ugyis már kissé ho sza an emlékeztem meg a lázkérdésről, 
mel} et azonban nem tartottam mellőzhetőnek akkor midőn a meleg gyógy
hatását akartam némileg elemezni. Ezen két tényező közt annyi analogiát 
fedeztem fel , hogy lehetetlennek tartottam a termé zet g óg_ itó példájának 
elban agolását és azon zerény nézetem kifejezését, hogy a jövő ezen kérdé-
ekTe néz\e min lene etre világos ágot fog nyujtani. 

Ha mindezek után végigtekintünk a meleg g_ akorlati alkalmazá ának 
nagyon tág terén, két feltűnő körülmény ötlik zemeinkbe. 

Elő zör i a meleg használata ez idő szerint minden rendszer nélkül, 



mintegy ötletszerüleg történik. Heveny és idült bántalmak lázas és láztalan, 
alkati és anyagc ere- valamint vérke1·ingési betegségek egyaránt kezeltetnek 
általa. Megállapodás legfeljebb arra nézve létezik, hogy mikor nem szabad 
a meleget használnunk, de hogy mikor szabad, azt még körülhatárolni nem 
tudták. Az ujabb tapasztalatok lényegesen kibővitették a meleg gyógyural
mát és egyelőre csak annyit látunk, hogy a határok jóval messzebb tolhatók 
ki, mint azt ezelőtt gondoltuk volna. 

Másodszor pedig azt látjuk, hogy a meleg alkalmazásformái nem birnak 
oly sokszerüséggel, mint a vizg ógyászat és azért szabad talán azon néze
temnek kifejezést adni, hogy a meleg-hydrotherapia még feltalálójára vár. 
A melegvivő medium elég sokszerű: levegő, víz, gőz, iszap, fango, homok, 
de az alkalmazá meglehetős egyöntetü, változatosságbn,n szűkölködő . Kétféle 
módot lehet csak megkülönböztetni: általános és helyi alkalmazást. A helyi 
pedig körülbelül onnan vette eredetét, hogj a meleg használatának hatá
ntit a szervezet károsítása nélkül nem lehet tullépni, de viszont szükségesnek 
mutatkozhatik a test egy részén magasb hőfok behatása. Legnagyobb hala
dás ez irányban a francziáktól átszármazott douche-massage, mely hivatva 
van a meleg inten i v hatását lehetővé tenni ott, hol erős helyi és mérsékelt 
általá~os befolyást akarunk eszközölni. 

Altalában a meleghatás részleteiben és összeségében nincsen oly ala
posan tanulmányozva, mint a hideg. Az idevágó élettani kísérletek jobbára 
vizgyógyá zok által végeztettek, kik az irányzatosságtól nem igen tudtak sza
badulni. Csak emlékeztetni akFl-rok itt a vé1· alkalitásának fogyása a leukocy
ták hirtelen apadása felőli közleményekre, melyek a 11 internitz iskolából 
kerültek ki és alkalmasak lehettek volna a meleg gyógytekintélyét csonkítani. 

Rovighi (Arch. ital. di clin. med. 1 94) megmutatta, hogy a meleg 
fürdők csakis a leukocyták elosztásán idéznek elő változást, de azok száma 
nem c. ökken; míg Predtetschenszli y (Zeitsch. f. kl. Med. 1896) izzasztó fürdők 
után a vér öeszetételének javulását és alkalicitás fokozását tapasztalta. 

A meleg hatásának kifürkészésére talán azért nem vállalkoztak oly szá
mosan, mivel régi idők óta oly bőven fordultak a szenvedők a meleg forrá
sok felé, hogy valóban fele legesnek tetszhetett a folytonos és változatlan 
gyógysikerekkel szemben még tudományos érvekkel is küzdeni a források 
értéke mellett. A hazai hévvizek jelentékeny látogatottsága elegendő bizonyí
tékot nyujt ez irányban és ha összehasonli~juk a vizgyógyintézetek látogatói
nak zámát a thermákéval, oly jelentékeny többlet jut ez utóbbiaknak, 
hogy talán szabad a hydropathák azon jelszavát: a hideg viz mindent meg
gyógyit, oda kiegészítenem, hogy : a meleg viz még többet. 

Távol állok azonban minden oly nézettől, mely a hydropatiával ellenkező 
álláspontot akarna elfoglalni. Priessnitz é követői az emberiség valóságos 
nemtöi, érdemeik örökké el fognak ismertetni. Mindkét gyógyhatány, a 
hideg, úgy mint a meleg a gyógyászat legnagyobb kincsét képezik, egyik ép 
oly nélkülözhetlen, mint a má ik. 

Nem fejezhetem be kitűzött tárgyamat a nélkül, hogy a meleg-g) ógyá
szatnak még két fontos oldalával nehány perczig ne foglalkozzam, noha 
mindkét kérdés külön bő értekez 's anyagát képezhetné. Az egyik a javal
latokra vonatkozik, a má ik a meleg diagnostikai értékére. 

Ha a halneologiai szakmunkáknak a meleg használhatóságára vonat
kozó ellenjavalatait a mindennapi tapasztalattal ö szehasonlitjuk, nyílt ellen
tét merül fel az elméleti szabályok és a gyakorlati következtetések jó r ' sze 
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közt. Igy állunk a ziv baj·ok, az arteriosklerosis, az idegbaj ok és újabban a 
láz meleg kezelésével. 

A kinek hő alkalma nyilik a meleg iránti tolerantiának é zlelésére, cso
dálattal tapasztalja például, mily kitűnően tűri az aggkor a 35 ° e. fölötti 
fürdőhőmérséket. A budai Szent-Lukácsfürdöben évenkint megforduló sok 
ezer fürdőző közt nagyon számos magas koru egyén van, kik véredényeik 
elmeszesedése mellett hevitő fürdőket használnak. Csak annyit akarok röviden 
megjegyezni, hog a senilitás által feltételezett baleseteket a forró fürdök 
daczára évek során csak nagy ritkán láttam, de semmi esetre sem gyak
rabban, mint az a k01· szerint egyéb köi·ülmények közti előfordnlni szo
kott. Sőt részemről a melegebb fürdőknek a szóban levő korban nagy hygieni
kus értéket tulajdonitok, a mennyiben a tespedő anyagcsere általuk fellendül 
és új erőt nyer a szervezet, melyre meglassult munkája folytán többé magá
tól már nem képe . 

A javallatok szempontját illetőleg épen az anyagcserére helyezem a fő-
ulyt é általáno · elv szerint ott zárom ki első sorban a meleg ha ználatát, 

hol az anyagcsern kóTosan megváltozott, illetőleg a bántalom természeténél 
fogva felfokozott. Mindazon kórállapotok, melyek sorvasztólag hatnak vagy 
cachexiával járnak, a meleg alkalmazására rosszabbodtak. 

Egy másik nagyon fontos é az irodalomban kevéssé méltatott körül
mény a meleg elleni egyéni intolerantia. A gyakorlatban elég sokszo1· talál
kozunk betegekkel, kik bárminemű organikus vagy ideges1 stb. bántalom 
hiánya mellett nem képesek a meleget tűrni. Főleg az erethikus (izgékony), 
fejfájós és congestiv termé zetü egyéneknél szoktuk ezt tapasztalni. 

Egyáltalán pedig azt látjuk, hogy a roszindulatu, kedvezőtlen kó1jóslatu 
bajok a meleg alkalmazásra gyorsabban folytatják pusztitó munkájukat. Ezen 
tulajdon ága a melegnek, noha tűr kivételeket, de nagyjában a gyakorlatban 
be van igazolva é már átmegy a meleg diagno ztikaí kerdésére. Pfeiffer (Berl. 
kl. W och. l 89G.) a hévviz-gyógymódot kórismei segédeszköznek tartja és azt 
mondja, hogy ha egy bántalomnál a melegalkalmazás átmenetileg rosszabbo
dást idéz elő, akkor valószinüleg csúz vagy kö zvényről van szó; más bajok
nál ezen reactió kimarad. 

Pfeiffer ezzel túllőtt a czélon. Igaz, a hévvizi kurák kezdetén csúzo 
betegségek gyakorta fájdalma abbakká válnak, de ebből ily közvetlenül kól'is
mézni és nevezetesen a reactió elemezéséböl ilyen következtetéseket vonni nem 
lehet és nem szabad. Részemről csak annyit tartok elfogadhatónak, hogy, mint 
fentebb már emlitettem, a bántalom természetére nézve lehet következteté
seket vonni abból, vajjon a meleggel kezel' sre minő magatartást tanusit 
valamely betegség. 

4·. 

EHÁNY ESET .._ SEBÉ ZI GY I ORLAT ÓL. 

Dr. PRO H ov J '7. EF egyetemi magántanártól. 

.l ehány esetről akarok a t. szako ztálynak referálni, melyek, úgy vélem, 
a bántalom előfordulása, fejlődé e s az alkalmazott g rógyeljárá tekintet 'ben 
megemlitésre 'r<l.emesek. 
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1. yálk.ő ete. 

P. L kisasszony 1895 május 0-án azzal a panaszszal fordult hozzám, 
hogy pár nap óta a n lv mozgatása fájdalmas, kellemetlen nyelve alatt 

alami kemény te tet 'rez, mintha fog volna. 
I\Iegviz gálva a n elv alatti részt, a nyelvfék mellett jobbra, a nyál

vezeték kinyilásának megfelelően, fehéres, kiálló, kemény te tet találtam, 
mely a v zetékben folytatódó nyálkő vége volt. Közönséges csipővel meg
fogva a kiálló ré zt, a nyálkövet könnyen el lehetett távolitani. A nyálkő 
hossza 3·5 cm., átmérője közepütt (a hol legvastagabb) 3·5 milliméter, mindkét 
v 'ge fele vékonyodik. 

Nyálkövek - mé zképződmén ek - nyálmirigy vezetékekben nem 
épen ritkán fordulnak elő. A mi az e etnek érdeket kölc önöz, az a nyálkő 
nagy ága mely a n álvezetéket kitöltötte bár hosszabb időt vehetett igénybe 
növekedéséhez, nagyobb kellemetlenséget nem okozott. 

2. Hajtű férfi húgyc. övében. 

W. J. hivatalnok 1 97. április 21-én jelentkezett nálam, előadva, hogy 
előtte való napon hajtű csúszott húgyc övébe · a hajtű kitapinthato, de nem 
tudták kivenni. Kérdésemre, hogy miként kerülhetett a hajtű a húgyc őbe, 
adós maradt a felelettel. 

Húgycsőbe, hólyagba került idegen testek közt okszor szerepel a hajtű, 
csakhogy az leginkább nőknél fordul elő. 1 9-ben e tárgyról irt közlemé
nyemben statisztikát állítottam ös ze, melynek adatai sze1·int hajtű 34 e et
ben fordult elő s ezekből 30 nőre csak 4 esik férfira. Nemcsak a ritkább 
előfordulás miatt, hanem az eltávolitás módja miatt is, azt hiszem, meg
érdemli az eset a fölemlitést. 

A hajtií. tompa, hajlott végével csúszott a húgycsőbe; vizsgálatnál csak
ugyan ki lehetett tapintani, két szabad hegye a húgycső elülső részében 
(pars pendulában), a többi hátrább volt érezhető. Külső fogással a hajtű 
két szára, illetőleg hegye egymáshoz közelithető volt, eleresztve rugal
masságánál fogva annyira távolodtak szái-ai, a mennyfre a húgycső engedte. 
Hogy minél kíméletesebben távolitsam el a hajtűt, az volt a tervem, hogy 
bevezetek kellő tág húgycsőtükröt, külső fogással, annak ürterébe irányitom 
és bevezetem a hajtű hegyeit, s aztán a tükö1·ben fogóval rögzitve azokat, a 
tükröt a hajtűvel együtt kihúzom. A terv bevált azzal a különbséggel, hogy 
fogóra nem volt szükség, fölösleges is lett volna. A tükör bevezetése, a hajtű 
hegyeinek beillesztése könnyen sike1·ült; minthogy a keskeny fogó rövidebb 
volt, semhogy elérhettem volna a tükör végében a hajtűt, fogó nélkül próbál
tam meg a kihúzást s meggyőződhettem arról, hogy a hajtű követi a tükröt 
s ekként minden nehézség nélkül eltávolithattam a hajtűt; ennek szárai 
ugyanis - rugalmasságuknál fogva - oly feszesen illeszkedtek a tüköi· alsó 
végébe, hogy a húzásnál ki nem csúsztak. 

3. Dermoid, n1int f'arc ik-végbéltáji ürjárat oka. 

Ez év elején Vas Frigyes dr. szíves volt egyik betegéhez végbélsipoly 
műtéte végett hivni. A férfi beteget megvizsgálván, az anustól balra egy kis, 
lencsényi, kerek, nedvedző nyilást találtam; tapintásnál alig volt csekély 
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beszűrődés érezhető, mely ·inkább a farcsik felé húzódott, s nem a végbél 
felé, mint a hogy azt rendesen a végbélhez közel eső vagy vele összefüggésben 
levő ürjáratok és sipolyoknál találni szoktuk. A bevezetett sonda is fölfelé 
s nem a végbél felé talált utat; a farcsíktáj on pedig egymás fölött alig 1 ctm.
nyi távolságban 3 kis, gömböstüfejnyi nyilás volt látható sekély behúzódás 
fenekén. A sonda előtolása után a. középső nyilásnál jött ki, az anus melletti 
nyiláson befecskendett folyadék ugyancsak ott jött ki. 

Ha mál' az ürjárat sajátszerű előfordulása valószinüvé tette, hogy az 
nem állhat a végbél környékén fejlődött lobos folyamattal oki összefüggés
ben, még inkább megerősítette e véleményt a beteg előadása, hogy azelőtt 
soha s mmi baja, fájdalma nem volt a végbél körül, duzzanatot nem észlelt, 
hanem osszabb idő óta észreveszi, hogy valami ott genyed, nedvedzik. -
A farcsiktájon levő kis nyilásolua nézve szintén nem tud kórelőzményi 
adattal szolgálni. 

Az ürjárat kórokára nézve így kétség ma1"adt fenn. Gyógyitás végett a 
beavatkozás abban állt, hogy a különben felületes ürjárat egész hosszában 
vájt kutatón fölhasittatott. A f elhasitás után a medialis sebfelület mentén hosz
szu keskeny esik alakjában egy képlet kékellett, mely visszérhez nagyon 
hasonló volt. 

Több nap mulva két körülmény tűnt fel; egyfelől a sarjadzó sebfelületen 
elszórtan hámszigetek fejlődtek, másfelől a visszérnek tartott képlet több 
helyütt átlikadt. A belé vezetett sonda pedig egyrészt a farcsiktáji harmadik, 
legfelsőbb nyilásán jött ki, másrészt közel az anusig volt tolható; ez tehát 
egy külön ürjáratot képviselt, melyet ujolag fölhasitottam. Ebből a járatból 
aztán egy a keskeny járatot kitöltő, fekete szőrcsomót távolitottam el. A vissz
érnek látszott képlet tehát nem volt egyéb, mint az áttűnő falzatu s fekete szőrt 
tartalmazó keskeny csatorna. 

A sarjadzó felületen föllépő hámszigetek, a szőrt tartalmazó csatorna 
a bántalom eredetét nyilvánvalóvá tette. Ébrényi, fejlődési zavarás, csirhám 
befűződés, illetőleg dermoid képződés volt eredetileg jelen; valószinü, hogy a 
farcsiktájon levő apró nyílások mindegyikének megfelelt eg} -eg cső, ene 
vall az, hogy a harmadik nyilá sal közlekedő cső egészen különálló volt s 
szőrt tartalmazott. Idő folyamán a két alsóbb cső egybeolvadt s az anus köze
lében nyíláshoz vezetett mintegy ipolyt, ürjáratot képezve. Történhetett ez 
mechanikai uton (ülés, járás, nyomás, dörzsölé ) támadt lassu, kisfoku 
lobosodás folytán úgy, hogy a beteg figyelmét sem költötte fel, s csak a fel 
törés után keletkezett nedvedző n rilá vált alkalmatlanná s inditotta őt 
arra, hogy attól megszabaduljon. 

A farcsik-kereszttájon ébrényi fejlődés zavarása, csirhám befüződése, 
téves irányu növekedése folytán, mint ismeretes, különféle daganatok kép
ződhetnek. Dermoid-tömlő oly alakulása, mint a milyen e etünkben előfordult, 
mindenesetre saj átszerü. 

Megjegyzem még, hog felmetszés után a seb sarjadzással, zavartalanul 
gyógyult. 



5. 

KERATOSIS CONJUNCTIVAE. 
(Ki onat).* 

Dr. MoHR MIHÁLY szemész-főorvos és dr. ScHEIN MÓR rendelő bőrorvostól, 
az ált. munkás -betegsegélyző pénztár kórházában, Budapesten. 
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F. L.-+c.+c 47 éves takács 1897 jan. 18-án jelentkezett az ált. munkás-beteg-
egélyzőpénztár ambulatoriumában, előadva, hogy bal szemén egy év óta kép
ződik egy sajátságos állapot, melyet ő maga is képes megszüntetni az által, 
hogy a képződményt leemeli, de az újra nő. El ő megjelenésekor e képződ
mény 1 Ocm.-nyi területet foglalt el, jelenleg alig lencsényi, mert akkor 
vizsgálat czéljából egy részét kiirtottuk és nem nőtt újra. Jelenleg a szaru
hártya felső széle fölött a szemtekei kötőhá1„tyán lencsényi, szürkésfehér, 
sajátságos merevségű, vékony lemez van, mely beszáradt szappanhabhoz 
hasonlit, mely i-edőbe nem emelhető, hanem egész tömegében elsiklik a sklé
rán és keskeny, ép rész által választatván el a zaruhártyától, erre részben 
reátolható. Kötőhártya egyébként ép, csekély fokban hurutos. A szem átlátszó 
közegei épek, a szemfenék szintén, látóképesség 5/7 . 

A diagnosist a kötőhártya felhámj ának elszarusodására tettük és kera
lo is conjunctivae név alatt vezettük be a jegyzőkönyvbe. Egy darabot 
kimetszve, vizsgáltuk. A vizsgált kötőhártyarészlet hámrétegen górcső alatt 
több stratum különböztethető meg, mel ek közül az alsó sokszögletű és hó-
1 agcsás maggal ellátott tüskés sejtek 2-3 rétegéből áll, melyek legalsóbb 
sejtjeiben néhány magoszlás látható. E fölött egy egész határozottan kifejlő
dött szemcsés réteg, élénken látható keratohyalin-szemcsékkel következik, mely 
mindenütt egy sejtcsoportból áll. Ezt vékony szaruréteg fedi be. Tehát itt, 
mint a prreparatumon látható, a kötőhártya felhámj ának elszarusodásával 
van dolgunk. 

A kötőhártyán előfordul elszarusodás azon kó1·alaknál, melyet xerosis
nak hivunk és fel adatunk esetünket épen a xerosistól elkülöníteni. 

Xerosis alatt a kötőhártyának azon állapotát értjük, melyben a kötő
hártya száraz; felülete ezen helyeken fénylő, fehéres, epidermisszerü vagy 
olyan, mintha beszáradt habbal volna fedve. A kötőhártya itt vastagabb, 
kevésbbé hajlékony és merev redőkbe rakódik. A köny ezen helyeken lefut a 
nélkül, hogy megnedvesednének e helyek. Sulyos esetben a könyelválasztás 
is elapad. A szaruhártyán is felléphet e folyamat, miko1· is a szaruhártya felü
lete bágyadt, fénytelen, száraz, megrepedezik, szövete megzavarodik és átlát
szóságát elveszti (xerosis cornere). Oka helybeli vagy általános. 

Helybeli ok: a) A kötőhártya heges elfajulása trachoma, pemphigus, 
diphtheritisnél, égetés, étetés, edző szerek huzamos használata után; 

b) a kötohártyának hiányos befedetése, mikor a kötőhártya kiszá1·ad a 
levegőn ; ectropium, lagophtalmusnál epedermisszerü rétegek képződnek, 
melyek a mélyebb rétegeket a kiszáradástól megóvják. 

* A dolgozat egész te1jedelmében a «Szemészet)) 1898. évi 1. számában jele
nik meg. 

** A beteg bemutattatott a budapesti kir. orvosegyesületben 1897 november 13-án. 
A hozzáfüzött vitát lásd az «Orvosi Hetilap», 1897. 47., «Gyógyászat>) 1 97. 48. sz.-ban. 
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Általános meg beteged'ésel : a) könnyű alak gyenge egyéneknél hemera
lopia kiséretében (Bitót). Apró kis háromszögletes szigetek a zemrés irá
nyában; 

b) sulyos alak gyermekeknél, sulyos általános megbetegedé kapcsán ren
desen keratomalaciával kapcsolatban. Szemrés irányában lép fel átterjed a 
szaruhártyára is, mely genyesen szétesik. 

A xerosis szövettani elváltozása főként az epitheliumra vonatkozik, mely 
elszarusodik, az utána következő sejtek ela1din-cseppeket tartalmaznak. 
A kötőhártya Back és tt edel szerint atrophiás, az egyébként laza nyákhártya 
a.latti kötőszövet merev rostos kötőszövet által van helyettesitve. Bacillusokat 
és coccusokat mutattak ki, de ezek kórnemző volta kétséges. 

Xerosis conjunctivret, bár kerestünk, nem találtunk. lg ebből nincs 
készítményünk, de az atlaszokban is alig van nyoma. A W edel-féle "Atlas der 
path. Histologie des Auges 1>, III. táblán, 22. ábTán atrophia tarsi in xeroph
thalmo és 30. ábra atrophia strati muscularis canaliculi lacrymalis in xeroph
thalmo, az V. tábla 43. ábra xerosis cornere mutatnak elszarusodott hámsej -
teket. De ezek prreparatumunkkal nem téveszthetők össze. Mig keratosisnál 
az elszarusodott hámsejtek süríín és szorosan egymás felett fekvő rétegeket 
képeznek, addig xei-osisnál « Wulst1>-okat, melyek merevek, szakadékonyak. 
Kiemelik az ela1clin- cseppeket (Fuchs) és zsír-cseppeket (Wedel), melyeknek 
esetünkben semmi nyomuk. Továbbá a Wedel-féle canaliculus lacrymalis «mit 
verhornten, zusammengeballten Epithelzellen verstopft1>. 

De a makroskopiás is elüt. Trachoma, pemphigus, égetés, étetésnek 
semmi nyoma, hasonlóképen ki van zárva a kötőhártyának kiszáradása hiá
nyos befedetés folytán. A.ltalános kór sincs jelen, mely a Bitót-fél e könnyü 
alakot magyarázná, sem keratomalacia, mely a sulyos alakkal párosul. 

Ezért a keratosis conj'llnctivaet, mint külön kóralakot kellett felállítani. 
Pathologiás folyamat melyben a kötőhártya felhámja elszarusodott, de a mely 
elszarusodás a xerosisnál előfo1·dulótól teljesen különbözik. 

Prognosis kedvező, a mennyiben a kihtott rész nem i·ecidivált. 
Therapia a kiirtás ban áll. 

6. 

MAGYARORSZÁG ELlVIEBETEGÜGYE. 

Dr. EP TEIN LÁ ZLÓ, az angyalföldi állami elmegyógyintézet főorvosa. . 

Az elmebetegügy két szempontból is lehet fokmérője valamely ország 
műveltségi állapotának : egyrészt azon szomoru statisztikai ténynél fogva, 
hogy minél előhaladottabb egy ország culturája, annál több benne az elme
betegeknek a száma; másrészt azon intézkedések összege által, a melyekkel 
állam ,és társadalom karöltve igyekeznek gondoskodni elmebetegeik sorsáról. 

Es így már ezen szempontból sem lehet érdektelen hazánk elme
betegügyét vizsgálat tárgyává tenni, de szükségessé is teszi ezt egy ennél fon
tosabb ok, t. i. az, hogy az esetleges hiányokat feltárjuk, azoknak okait 
kutassuk és az orvoslásnak módját is megtalálván, a hiányokat pótoljuk. 

Ezen különböző szempontoknak legjobban felelhetünk meg úgy, ha 
visszapillantást vetünk elmebetegügyünk multjára, hogy annak fokozato 
fejlődését látván, annak jelenlegi állapotát kellően méltányolhassuk, de egy· 

lA 
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uttal"a még megoldandó feladatokat is körvonalozzuk és ilyképen a legköze
lebbi jövő alakulását nagy vonásokban vázoljuk. 

Azonban ha elmebetegügyünk «multjáról» tettem említést, akkor tulaj 
donképen rosszul fejeztem ki magamat, mert elmebetegügyünk, a szónak 
mai értelmében, nekünk a multban nem is volt, a mi volt az csak rengeteg 
elmebetegügyes baj volt. Mjg ugyanis egyebütt már régen, pl. KaiToban már 
a 9-ik században (Snell 0. Grundzüge der Irrenpflege. Berlin, 1897.) elme
betegek befogadására szolgáló kórházi osztályok vagy intézetek léteztek, 
addig nálunk oly időben, a mikor a művelt külföldön már az elmebetegek 
szabad kezelé ét készítették elő, az elmebetegek még teljesen magukra 
voltak hagyva, egyrészt kitéve gúnynak, nyomornak és elpusztulásnak, más
részt veszél eztetve a társadalom biztonságát, a mely csak úgy volt némileg 
megóvható, hogy a legveszélyesebb elmebetegeket börtönbe zárták, a hol 
rabok között sínylődtek, míg a könyörületes halál őket szenvedéseiktől meg 
nem váltotta. 

Csak kevés betegnek jutott hely egy-egy kórház félreeső czellájában és 
valószinüleg protekcziós egyének voltak azok, a kiknek a bécsi tébolydába való 
felvételét az udvari kancellária engedélyezte. 

Hány beteg részesült a kórházi ápolás kedvezményében, arra nézve nin
csenek pontos adataink, de az 1827-ik évről tartoztak a kórházak, különös tekin
tettel az elmebetegekre, kimutatásokat késziteni és ezekből tudjuk, hogy 12 
különböző kórházban akkor 61 elmebeteg volt elhelyezve. 

Hogy ezen elhelyezés is milyen lehetett, arról megközelítő fogalmat 
alkothatunk magunknak egy a szegszárdi közkórház régi tébolydai osztályára 
vonatkozólag 18 3-ban készült jelentésből. 

E szerint ott «az elmebetegek befogadására oly zárka szolgál, melynél 
a leggonoszabb bűntettesek számára alkotott börtönökben is kétszerte több 
levegőt követel é ad a büntető igazságszolgáltatás . A zárkák nyirkos vályog
falain örökös nedvesség szivárog le, szellőztetésük teljesen lehetetlen, a vilá
gosság pedig örökre ki van zárva a szomoru tanyákból. Az elmebetegek a 
humanismus és az orvosi tudomány követelményeinek kiáltó gúnyjára rosszab
bul vannak elhe1yezve, mint a tár adalom nyilt ellenségei, a börtönök és fegy
házak lakói. » 

Ha ilyen volt az állapot még 1883-ban, milyen lehetett az 50 évvel 
korábban, a mikor az elmebeteggé lett simontornyai jegyzőt a megyeházán 
kellett ápolni, mert a kórház ötét és fűthetetlen czellái teljesen alkalmat
lanokká lettek elme betegek befogadására? 

Nem a baj ok iránti érzék hiánya volt ezen nyomoTuságos állapotoknak 
az oka, hanem a nemzet politikai és társadalmi rendezetlensége és az ez 
által feltételezett culturális é vagyoni elmaradottsága. Hogy érezték a bajokat 
é az azoknak megszüntetését czélzó intézkedéseknek szükségességét belátták, 
mutatja az a körülmény, hogy egy országos tébolyda felállítása kimutat
hatólag már 1791-ben került szóba, a mikor egy Bécsben aug. 25-én kelt 
kancelláriai rendelet az iránt intézkedik, hogy a különböző alapokból befolyó 
összegek, nevezete 'en a II. József császár által feloszlatott kolostoroknál 
létezett alapítványokból származó «fundus confraternitatum» egy nyilvános 
tébolyda és hasonló intézmények létesítésére fordítandók. 

Ezen időtől fogva az elmebetegek elbel rezésének kérdése úgyszólván 
állandóan van napirenden. 

A megyék i mételve fogla.lkoznak e tárgygya.l és különösen Pestmegye 
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az, a mely ez ügyet süTgetl. 1801-ben feliratot intéz a nádorhoz, a melyben 
panaszolja, hogy az elmebetegekről gondoskodás nem történik, veszélyt hoz
nak a társadalomra vagy a börtönökben sinlenek és azéd kérelmezi, hogy a 
Szt.-Endrén létező kórház némely helyiségei alakittassanak át elmebetegek 
befogadásának czéljára. Pest városa pedig azon javaslattal fordul Pestmegyé
hez, hogy egy még II. József császár által emelt igen tágas épület az « Uj épület» 
egy része, ha azt ő felségeát engedné, tébolydai czélokra volna felhasználható. 
Az ebhez szükséges pénz az által volna előteremtendő, hogy minden vármegye 
és szab. kir. város 1000 frtot ígérne «s tett igérete szerint adna is», mi által 
legalább 100,000 frt gyűlne össze, mely összegből még a «szükséges élelemre 
is valami kevés maradna.» 1806-ban viszont Pálffy gróf, kancellár, felhívja a 
helytartótanácsot, hogy miután ő felségének legkegyesebb intentiója, hogy 
a K. K. és R R. által 1802-ben emelt sé1·elmek orvosoltassanak, mielőbb tegyen 
felterjesztést egy tébolyda alapításának tárgyában i . 

Ennek eredményeképen nyujtj a be Pfisterer Endre protomedicus, 
1 09 elején egy 70 beteg számára létesítendő tébolyda te1·vezetét. Okvetlenül 
két különálló épületet kíván, egyet a nyugodtak és javulók i·észére, a másikat 
dühöngőknek (pro 'furiosis maniacis), mert azt mondja, a tapasztalat mutatja, 
hogy javuló félben lévő őrültek és nyugodt melancbólikusok egy dühöngő 
örültnek látásától gyakran visszaesnek hajukba és megvadulnak (recidivam 
passos et in furias actos fuisse ). Az ország különböző részeiben keresnek 
is így megfelelő helyet, de a terv mindazonáltal csak terv marad. 

1819-ben Pestmegye egy a nádorhoz intézett uj abbi feliratban azt mondj a, . 
hogy bár ő felsége egy ízben a megyének abbeli szándéká1·a, hogy a saját 
megyéj ebeli elmebetegek számára Kecskeméten intézetet létesít, azt jegyezte 
meg hogy ez szükségtelen, mivel hasonló czéJból egy országos közfundatió 
fog létesittetni, a megye az intézet felállítását addig is szükségesnek találja, 
mert miután a közfundatio czéljára a törvénybatóságoktól gyűjtés utján sze
reztetik be a szükséges pénz, az előreláthatólag nem egyhamar fog létesülni 
és így a megye elmebetegei ellátás nélkül maradnak, annál is inkább, miután 
ő felsége eltiltotta, hogy elmebetegek a fogházakban tartas anak. De a megye 
ezuttal sem talált meghallgatás1·a. 

Az országos tébolyda tervének keresztülvitelét pedig pénzhiány, majd 
mikor közadakozás és különösen gróf Nádasdy Ferencz, váczi püspök, később 
kalocsai érsek nagy alapítványa folytán nagysokára ezen: akadály némileg 
elbál'ittatott, az idők viszontagsága késleltette. Előbb a franczia háboru és 
az utána bekövetkezett devalvatio, azután a protomedicusnak 1825-Len 
közbejött elhalálozása, majd ismét az 1838-ik évi pesti árvizveszedelem, 
mind megannyi gátló körülmény, a melyek folytán az ügy évekre elhúzódik. 

1848-ban István nádor kezd a dolog iránt érdeklődni s utasítja Stáhly 
01·sz. főorvost, hogy a bécsi és prágai tébolyda mintájára készíttessen terve
ket egy Pesten vagy Budán létesítendő tébolyda számára «úgy, azt mondja, 
hogy a rendelkezésre álló pénzalapból nemcsak az épületek felállítása, hanem 
azontúl még tőke is kerüljön ki, mely úgy az intézet tisztjei és szolgái :fize
tését, mint legalább 130 tébolyodott tartását is födözze. 1> 

A létesítendő tébolydára való tekintettel készült ekkor dr. Glatter, zol
kiewi ker. orvosnak «ldeen bezüglicb der Errichtung eines Irrenbau es in 
Ungarn1> ez. memoranduma, a melyben azon merész hypothesissel találkoz
nak ugyan, hogy a protestansoknak az elmebetegségre való állitólagos nagyobb 
hajlamositása valószinüleg onnan ered, hogy ők a szentfrást szabadon 
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magyarázhatják; továbbá azon különös java lat is foglaltatik benne, hogy 
a nyugodt betegek ne rendes ágyakban, hanem függő ágyakban hálj anak, 
mert ilyképen a bálótermeket nappal műhelyeknek lehetne használni; de 
vi zont oly e zméket is találunk kifejtve, a melyek a legmodernebb felfogásnak 
i bec ületére válnának· így kifogá olja, hogy elmebeteg-statisztikánk még 
nincs; kivánja, hogy a felvételek megkönnyittessenek é a szegények egy 
félévjg ingyen ápolta. sanak · nem a.karjn, a léte itendő intézetet falakkal, 
hanem föld ánczokkal körülvétetni, nehogy a beteg fogházra legyen emlékez
tetve, és ugyanezen okból az ablakrác ot úgy akarja készittetni, hogy az fel
tűnő ne legyen · ajánlja a gőz- vag 1 'gfűté , t é egy a főintézettel kapcsolatos 
«Genesungsantalt»-nak létesité~ét; emlité. t te z egy elmebeteg-coloniáról 
é sürgősnek jelez egy elmebeteg-törvényt. Az akkori elmebetegügyi viszo
nyokról következőleg emlékszik meg: «E i t aber eincrimen loosre humanitatis, 
die Verbesserung de öffentlichen Irrenwesens in einem Lande zu ver
zögern, das bis diesen Augenblick diese Unglücklichen stiefmütterlicher 
behandelt, als ein Volk der zivili irten W elt, - wenn wir etwa Griechenland, 
die p} renaiscbe Halbin el u. die Türkei ausnehmen - denn unsere diesfalligen 
Einricbtungen erinnern mehr an l\Ienschenmenagerien, in denen der Unglüek
liche, lem noch ein Funke jenes göttlichen Funkens geblieben ist, rasend wer
den muss aus Verzweiflung, icb gleich gestellt zu sehen dem reissenden Thiere, 
niedriger gestellt, als der Verbxecber. Hier verbietet die lVIenschlichkeit zu zau
dern - jeder verlorene Tag ist ein Verbrechen.» 

De Negyvennyolcz nem volt alkalmas a már annyira ürgetett intéz
mény létesítésére s így a tárgyalások, daczára annak, hogy már 400,000 frt 
állt rendelkezésre, ismét fennakadtak, úgy, hogy a «Gyógyászat» szerkesztője 
még 1861 -ben kénytelen volt felkiáltani: «Országi őrül de, jöjj ön el a te 
országod!» 

És hasonlóképen, mint Magyarországon, úgy az akkor még különállt 
Erdélyországban is már a század elejétől fogva fáradoztak azon, hogy az 
elmebetegeket kellőképen elhelyezzék. 1 5 7-ben sikerült a kolozsvári «Karo
lina» kórháznál egy ideiglenes tébolydai osztályt alakítani 30-35 elme
beteg számára; 1863-ban pedig megnyílt a n.-szeberii orsz. tébolyda s így 
Erdély 5 évvel előzte meg az anyaországot, a hol az első országos tébolyda, 
t . i. a lipótmezei, post tot discTimina rerum, 1 68. decz. 6-án adatott át ren
deltetésének. Eladdig a Kiralybágón inneni részben a viszonyok olyanok vol
tak, hogy, miként a «Gyógyászat» annak idején irta: <'a budai magán őrül de 
az egyedüli, hol az elmebetegek okszerű j avalatokra fektetett gyógykezelésben 
részesülnek.» 

A «budai magánőrülde u alatt a Schwartzer-féle intézet értendő, a melyet 
Schwartzer Ferencz 1850-ben Váczott alapított és 1852-ben Budára helye
zett át. 

Ezen intézet kiváló szerepet játszik elmebetegügyünk történetében, 
nemcsak azért, mert ez volt nálunk az első mode1·n elmegyógyintézet, hanem 
még ínkább azért, mert onnan került ki hazánk elmeorvosainak első generá
cziója ie és mert ez az intézet volt egyuttal bölcsője a magyar elmekórtani 
tudománynak. 

Hiszen alig kell mondanom, hogy ezt megelőzőleg elmekórtani tudomány 

* Az ott szolgált orvosok névsorát B. Schwartzer Ottó, egészségügyi tanácsos úr 
volt szives velem közölni. 
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itt nem is létezhetett, miután a szükséges beteganyag ugyan bőven volt 
meg, de ezen beteganyag megfigyelésére és vizsgálatára minden lehetőség ki 
volt zárva. Pedig Európa nyugati országaiban az elmekórtan, daczára annak, 
hogy oly hosszu ideig mostoha gyermeke volt az orvosi tudománynak, e század 
közepén már egy erősen kifejlődött terebélyes fa volt, a mely sűrű lombozatá
val távol tartotta az árnyékában üdülő elmebetegektől azon támadásokat és 
szenvedéseket, a melyeket előítélet, babona, tudatlarn:;ág és 1·osszakarat az 
elmult századokban reájuk mért. 

Az emberiség művelődéstörténetének ugyanis egyik leg zomorubb feje
zete az, a mely az elmebetegek ügyét tárgyalja, és annál szégyenteljesebb 
miután azon viselkedésben és eljárásban, a melyet a nagy társadalom a.z 
elmult századok folyamán az elmebetegekkel szemben tanusitott, a classi
cismus korához képest durva visszaesést tapasztalunk, a melyre csak majd
nem másfél évezreddel később köszöntött be a renaissance kora. 

Ha tudjuk, hogy már Hippokrates az elmebetegséget mint olyant, felis
merte és azt más testi betegségekkel egy kategóriába hozta, ha tudjuk, 
hogy a görögök és utánuk a i·ómaiak az elmebetegeket ugyanazon elvek 
szerint kezelték, a melyek csak napjainkban emelkedtek ismét éTvény1·e, úgy 
csak csodálkozással párosult lelki felháborodással ol va hatunk azon kínzá
sokról, a melyekkel az elmebetegeket a későbbi századokban illették. 

De ne nézzük az elmult időket korunk szemüvegén át, hanem legyünk 
tekintettel ama kor szellemé1·e, ama társadalom csekél tudományos készült
ségére, politikai állapotára, erkölcsi felfogá ára és mindenek előtt vallási 
meggyőződésére, hogy elődeinket a legsulyosabban ne kelljen elítélnünk. 

Ha egy a művelődés igen alacsony fokán álló, vakhitben és tudatlan
ságban élő társadalom egy elmebeteg feltűnő magaviseletében és zavart beszéd
jében, hallucinatióiban és illusióiban nem a betegségnek tüneteit vette észre, 
hanem csak annak jelét látta, hogy amaz egyén az Isten által van kárhoztatva 
és most az ördög uralkodik fölötte: vajjon tehetett-e akkor ezen társadalom 
mást, mint hogy azt az egyént még i·osszabb bánásmódban részesítette, 
mint a közönséges bűnöst? És ha hozzájárult még, hogy az egyház ezen 
betegek vallás elleni kifakadásai által érdekeit sokszor veszélyeztetve látta, 
úgy az egyháznak akkor oly ól'iási hatalma mellett nem csodálkozhatunk 
azon, hogy számtalan melancholiás, hysteriás, epileptikus és egyéb elme beteg 
a máglyán végezte életét. És ha nem a büntetés, nem a megtorlás vágya vezé
relte a társadalmat az elmebetegekkel szemben követett eljárásban, akkor is 
csak a védekezés álláspontjára helyezkedett és ártalmatlanná tette az elme
betegeket, de nem iparkodott őket gyógyítani. 

Később egy humanusabb felfogás ezen nemesebb intentiót is oltotta 
beléje, de ekko1· viszont az 01·vosok leleményessége oly úgynevezett <1gyógyitó» 
eszközöket eszelt ki, a melyek a középkori kinzó eszközöknél semmivel em 
álltak hátrább. Azonban a mult század végén megszületett psychiatria la an
ként megizmosodott és kivetvén magából a különféle bölcselmi és valláserköl
csi tanokat, természettudományi alapra állt es új irányt mutatott a gyógJ -
kezelésnek is, a mely a harminczas években a kényszereszközök kiküszöbölé
sével vette kezdetét és továbbra azt eredményezte, hogy mindenfelé új, min
den comforttal és tudományos apparatussal berendezett nagy zabásu inté
zetek keletkeztek, a melyek ismét a psychiatriának nem várt fejlődését von
ták maguk után. 

Mindezen nagy átalakulások létrejövetelében hazánknak, fájdalom, 
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emmi ré ze sem volt; a p ychiatriát nálunk, úgyszólván, csak hírből ö merhet
ték, tudományos művelé éről szó sem volt. 1 47--48-ban akadt ugyan a 
pesti egyetemen Pomulz zilárd . zemélyében egy «szabad előadója», de ennek 
működ ' e semmi nyomot sem hagyott hátra. Schwartzer Ferenc~, a ki 
1 60-61-ben nyert magántanári képesítést, volt az első, a ki nálunk tudo
mányosan foglalkozott az elmekórtannal és «A lelki betegségek általános kór
és gyógytana» czimü könyvével, valamint több kisebb dolgozattal az ez 
irányu szakfrodalomnak az alapját megvetette. Példáját követték többen 
az ő másodorvosai közül és így szerén. kezdettel megindult a tudományos 
munkálkodás, a melynek több éven keresztül a Schwartzer-féle intézet volt 
az egyedüli otthona. Később a fővárosi Rókus-kórház megfigyelő osztályán 
és az ujonnan megnyilt lipótmezei tébolydában is dolgoztak az elmekórtan 
fejle ztésén, miáltal ez nálunk is oly lendületet vett, hogy 1 2-ben a buda
pesti egyetemen tanszéket lehetett felállitani az « elmekór- és gyógytan>> szá
mára. 

Az elmegyógyászatnak így több helyen és sokak által eszközölt rend
szeres művelése nem maradhatott hatás nélkül magára az elme beteg
ü ·yre sem. 

E hatás legelőször is megnyilatkozott a törvényhozás utján, a mely az 
1876. évi XIV. t.-cz.-ben azonáltalános elveket. szabta meg, a melyeket az elme
betegekkel szemben követendő eljárásban mérvadóknak kell tekinteni. A t.-cz. 
ezen fejezete, a mely a betegnek és a társadalomnak érdekeit egyaránt tartja 
szem előtt é az egyéni szabadságot is lehetőleg biztositani iparkodik, mint 
Fischer J. helyesen jegyzi meg: <t valóban át van hatva a tiszta humanismus 
szellemétől és áll olyan tudományos és szellemi magas laton, mint akárme · 
lyik más államnak idevágó törvényei», söt mondhatom, töi·vényhozásunk fölül
multa vagy megelőzte más országok törvényhozását, a midőn a kényszer
eszközök használatát törvény utján korlátozta. 

Egy további hatása a tudományos fellendülésnek az volt, hogy az 
orvosok elmegyógyászati ismeretekre kezeltek szert tenni, adott esetben az 
elmebetegséget korábban és könnyebben ismerték fel, az intézetek kimutatás 
aiból és közleményeiből annak sokszor gyógyítható voltáról győződtek 
meg, nagyobb :figyelemmel voltak azon tünetekre, a melyek egy a betegség 
későbbi stádiumában bekövetkezhető közveszélyességre utaltak, és ennélfogva 
úgy ők maguk, mint a, közönség is, daczára a tébolydától való idegenke
désnek, azon voltak, hogy betegeiket minél előbb a tébolydába juttaesák. 

Ennek természetes következménye az volt, hogy az országos téboly
dák betegforgalma állandóan növekedett s különösen a központban fekvő 
lipótmezei tébolydának beteglétszáma mindinkább meghaladta az eredetileg 
ott megállapitott fekhelyek számát, úgy, hogy az 500 betegre berendezett inté
zetben 800 beteget is kellett elhelyezni. Előállt tehát a szüksége egy újabbi 
intézetnek és így létesült 1884-ben a 254 betegre berendezett angyalföldi 
orsz. elmebeteg-ápolda. 

Az angyalföldi intézet rendeltetése az volt, hogy gyógyithatlan s közveszé
lyes elmebetegek elhelyezésére szolgáljon de egyrészt a felvételt igénylő elme
betegeknek egyre növekedő száma, másrészt azon körülmény, hogy az elme
bajnak gyógyítható vagy gyógyithatlan voltát minden esetben megállapítani 
nem lehet, lehetetlenné tette a fenti elvnek következetes keresztülvitelét és így 
az intézet czime tulajdonképen sohasem felelt meg jellegének, miért is a f. évi 
XXX\ I. t.-cz. az intézet czimét ((állami elmegyógyintézet»-reváltoztatja, mely 
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elnevezé sel az illetékes téri ezök egy modernebb és humánusabb felfogá nak 
is óhajtottak kifejezést adni, a mint az a törvényjavaslat indokolásából is 
kitűnik, a melynek idevágó része kövekezőleg hangzik: « •••• de emberiességi 
és erkölcsi szempontokból is, nehogy az ott ápoltak öntudatos, világos per
czeiben az, hogy gyógyithatlanok zámára rendelt intézetben vannak elhelyezve, 
deprimálólag hasson, illetőleg nehogy a változbatatJanság tudata a beteg hozzá
tartozóiban az oly könnyen támadó közöny rideg érzetét felkeltse, oly elneve
zést kellett adni az intézetnek, a mely jelen rendeltetésének és a művelt 
külföldön használatosaknak leginkább megfelel ... » 

Az angyalföldi elmebeteg-ápolda is csak a pillanatnyi szükségnek tudott 
megfelelni és daczára annak, hogy befogadási képessége 304-re emeltetett, 
állandóan túl volt zsúfolva, ép úgy, mint a lipótmezei tébolyda, a hol az elhe
lyezett betegeknek száma már a 900-at is meghaladta. 

Azonban ezen túlzsúfoltság mellett sem lehetett még kisebb részben 
em befogadni azon elmebetegeket, a kiknek elhelyezése égető szükség volt. 

Ily körülmények között sürgősen kellett intézkedni s azért a belügyminisz
ter a szükség által kényszeritve, nem felelhetett meg annyira, a mennyire azt 
talán óhajtotta volna, egyéb követelményeknek és átalakíttatta a nagy- kállói 
régi megyeházát tébolydává, a mely tavaly nyittatott meg és ez jdén 300 
beteg befogadására lett kibővítve. De ez is, miként az 1895-röl szóló bel
ügyministeri egészségügyi jelentés előre jósolja, c1 c ak igen rövid ideig fog a 
legsürgősebb szükségnek eleget tenni és ennélfogva már is újabb tébolydák 
felállítására történnek meg az előmunkálatok.» 

Gondoskodott azonban az egészségügyi kormányzat arról, hogy addig 
is, a míg ezen előmunkálatok a kivánt sikerhez nem vezetnek, egyes megyei 
kórházaknál nagyobb tébolydai osztályok álljanak rendelkezésre; így létesült 
újabban a nyitrai vármegyei kórháznál is egy csinosan berendezett téboly
dai osztály és ennek köszönhető, hogy tavaly a gyöngyösi és szegszárdi köz
kó1·házakban 200-nál több elmebeteg volt elhelyezhető; a pozsonyi országos 
kórháznak jelenlegi tébolydai osztályát pedig, a mely épitészeti szempontból 
minden kritikán alul áll, nemsokára egy az elmegyógyászat minden követelmé
nyének megfelelő, új tébolydai osztály fogja pótolni, a mely 150 beteg befo
gadására lesz be1·endezve. 

Fejtegetéseink során immár eljutottunk a jelenhez és ha most vissza
tekintünk elmebetegügyünknek az eddigiekben vázolt százéves, viszontag ág
telj es fejlődési processusára, szégyenkeznünk kell ugyan a mult miatt, de 
megelégedéssel nézhetjük azon haladást, a mely az alkotmányos i ra óta ze
münk elé tárul és lehetetlen elismeréssel nem lenni az intéző körök buzgósága 
iránt, a mely különösen az utóbbi években az elmebetegügynek igen örvende
tes fellendülését eredményezte. 

Ott, a hol alig 40 évvel ezelőtt az első elmegyógyászati közlemény látott 
napvilágot, ez idő szerint, eltekintve az intézeti buvárkodástól, három egye
temi tanszék szolgál a psychiatria mü velésének · e század első évtizedeiben 
még ártatlan elmebetegeket is zártak a börtönbe, ma pedig a budapesti gyűjtő 
fogház mellett egy fényes megfigyelő osztály áll fenn, a mely hivatva van 
megakadályozni azt, hogy az igazságszolgáltatás olvanokat suj tson itéleté
vel, a kik elmebetegségükből kifolyólag jöttek összeütközésbe a büntető tör
vénynyel; valamivel több, mint három évtized leforgása alatt négy állami 
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intézetre tettünk szert, a melyekről Nieclermann és Chyzer a belügyminisz
terhez intézett jelenté ükben úgy nyilatkoznak, hogy a párhuzam, melyet a 
mlí.velt nyugat intézetei és a mi intézeteink közt vontak, nem ez utóbbiak 
hátrányára ütött ki, és így még a kiegyezés előtti évben megközelitő számi
tflis szerint az egész országban legfeljebb 400 elmebeteg volt elhelyezhető 
1895-ben má11 5057 beteg i·észesült intézeti gyógykezelés és ápolásban; ha 
azelőtt az egyszer elmebajba e ett embernek nyomorultul kellett elvesznie, 
úgy most nemcsak a remény áll fenn arra, hogy bajából felgyógyul, hanem 
egy jótékony egylet révén gondoskodva van arról is, hogy a szegén elmebeteg 
felgyógyulása után anyagilag és erkölcsileg segélyeztessék. 

A mi pedig magát az elmebetegápolást ilJeti, úgy azzal, hogy az állami 
inté~etekben az önélelmezési rendszed behoztuk, megszűnt az utolsó akadály 
is, a mely miatt a külfölddel eddig versenyre nem kelhettünk. 

A beállott változások abban is nyernek kifejezést, hogy 1868-ban a 
tébolydai kiadások csak 125000 frtot tettek ki a mely összegnek több, mint a 
fele a külföldön ápolt elmebetegek ápolására fordíttatott, ie ellenben a f. évi 
előirányzat e czélra 656733 frt. 

De a büszkeség, a melylyel ezen összehasonlítás bennünket eltölthet, 
ne váljék elbizakodássá, mert egy másik összehasonlítás csakhamar fogja 
mutatni, hogy igen ok van hátra, a mit még ezután tennünk kell. 

A hét év előtt megejtett közigazgatási felvétel 25071, szellemi fogyat
kozásban szenvedő egyént tüntetett föl.Ez a többi művelt államokhoz mérve 
elég kedvező állapotot jelentene, ha e szám teljes hitelt érdemelhetne. De ha 
tekintetbe veszszük, hogy egyebütt ismételt és pontos számlálás 300-400 em
berre mutatott ki egy elmebeteget, úgy alig kecsegtethetjük magunkat azzal, 
hogy nálunk az előbb idézett számhoz képest csak minden 640 lakosra jut egy 
elmebeteg. A legnagyobb valószinüség szerint tehát az országban nem 
huszonöt, hanem legalább negyvenezer elmebeteg létezik. 

Ezeknek alig 10 %-a van intézetekben elhelyezve, míg ellenben külföldi 
államoknál a következőket találjuk: Angliában 1 91-ben 97383 elmebeteget 
(29 lakosra egy elmebeteg) szamláltak, a kik közül 89 O/o volt intézetben 
elhelyezve, a többi családi felügyelet alatt (under domestic supervision) állott; 
Belgium ugyanazon évben 40 intézettel rendelkezett, a melyekben elmebete
geinek körülbelül 78 O/o -a talált helyet; Francziaország 111 és a kis S váj ez 
50 intézetben (ezek közül 19 állami tébolyda, 7 intézet hülyék és 3 epilep
tikusok számára) ezen szerencsétlenek nek 2/s részét látják el és Németország, 
a hol 244, valamint Ausztria, a hol ez idő szel'int 34 jntézet létezik, azoknak 
1/3 részét birják elhelyezni. 

Nem kevésbbé érdekes, hogy Francziaország a mi értékünk szerint évente 
közel 10 millió frtot fordit elmebetegápolási czélokra, Ausztria .226, 795 frtot 
és Bajorország, a melynek lakossága csak 1/s része a miénknek, ugyanezen 
czélra 1 • 00,000 frtot, vagyis háromszor ann3 it költ, mint mi. Berlin városa 
egymaga három intézetet tart fenn, a melyeknek tiszta kiadása 1893/94-ben 
1.297, 377 frt volt. 

Ehhez hozzá kell venni még azt, a mit számokban kifejezni nem lehet, 
a mit t. i. ezen államok részint a társadalom, részint a betegek érdekében 
személy-, magán és büntetőjogi szempontból tesznek, a mi mindent elkö-

* Ezen adatot Payer Béla) belügyminiszteri számvevőségi igazgató úr szivességének 
köszönöm. 



vetnek arra, hogy az elmebetegségek tei'jedését lehetőleg megakadályozzák 
és a mit az elmegyógyászat tudományos fejlesztésén dolgoznak. 

Messze vagyunk tehát még attól, hogy az elmebetegügy terén ezen nem
zetekkel egy sorba állhassunk; évtizedekre szóló óriási munka vár e-téren még 
reánk. 

A sok teenrlő közül az első természetesen c ak az lehet, hogy elmebete
geinknek a jelenleginél sokkal nagyobb számát illően ellássuk. 

E feladatnak megoldása igen egyszerűnek látszik, mert hiszen c ak meg
felelő számu intézetet kellene létesiteni és akkor az összes elmebetegekről 
volna gondoskodva. Csakhogy ezen oly egyszerűnek látszó expediens oly pénz
áldozatokat kívánna, a milyeneket ez az ország el nem birna és azon felül 
ezen legradikálisabb eljárás nem volna egyuttal a legrationálisabb, nem volna 
a tapasztalat által leghelyesebbnek bizonyult és nem a tudomány mai állás
pontjának legmegfelelőbb . 

Egyrészt ugyanis az elmebetegeknek csak kis perczentje az, a melyet köz
veszélyessége miatt állandóan intézetbe zárva kell tartani, hanem túlnyomó 
része csak gyámoltalan, vagy megbizhatatlan és pusztán a felügyeletnek hiá
nyos és még inkább szakszerűtlen volta miatt válik esetleg közveszélyessé; 
másrészt évtizedek tapasztalata mutatja, hogy az elmebetegeknek szakszerű 
alapokra fektetett foglalkoztatása kitűnő e zköz arra, hogy az elmebajt gyógyit
suk, vagy legalább javulását elősegitsük. 

Ezen tapasztalati tényekből fejlődött ki az elmebetegápolásnak egy új 
rendszere, a szabad kezelés, a mely mellett a zárt intézetek teljesen fölösle
gessé ugyan nem válnak, de sem oly számban, sem oly kiterjedésben, a 
milyenben ezt eddig elkerülhetlennek vélték, többé nem szükségesek. 

A szabad kezelés, miként már neve is mutatja, abban nyilvánul, hogy 
az elmebetegeket nem minden megkülönböztetés nélkül, a tébolyda falai 
között szünet nélkül őrizzük, hanem, hogy őket, a menn3 iben heves izgalmi 
tünetek náluk nem észleltetnek, kellő felügyelet mellett szabadon járatjuk s 
nekik hajlamukhoz és képességükhöz mért testi foglalkozásra alkalmat szolgál
tatunk. 

Ezen kezelési irány ez idő zerint legszebb kifejezését találja a colo
niális rendsze1·ben és a családi ápolás rendszerében. Mindkét rend zer hazánk
ban is van képviselve, de az egyik e ak miniature-kiadásban, a másik nem
csak a legprimitívebb, hanem a legro szabb formában is. A coloniális rendszert 
t. i . felismerjük az angyalföldi elmegyógyintézetnél, a hol a betegek egy 
része kisebb pavillonokban van elhelyezve és úgy többféle iparmunkával, 
mint változatos házi, kertészeti és gazdasági teendőkkel foglalkozik; a másik 
rendszer példáját láthatnók a nálunk ismert «házi)) és «l·öz égi» ápolásban, 
csakhogy ott, a hol a külföldön a «családi ápolás» divik, Niedermann és 
Chyzer szavai szerint «fizetnek érte a e aládnak és szak zerü felügyelet alatt 
áll a beteg, nálunk pedig a szegény családnak nyügét képezi, a falunak futó 
bolondja, a jó I ten viseli a gondját és vannak esetek, hogy a falu végen a 
kazlakat gyujtogatja». 

Ez állapoton segitendő és a coloniális rendszert külföldi mintára nálunk 
meghonositani óhajtván, megbízta tavaly a belügymini zter Chyzer Kornél 
min. tanácsost és Niedermann Gyula igazgatót, hogy ezen rendszert az ily mó
don kezelt külföldi intézetekben tanulmányozzák. A kiküldött . zakférfiak 
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tEtnulmányuk eredményét egy nagy gonddal ké zitett terjedelmes jelentésben 
mutatták b és feltüntetv 'n az általuk tanulmányozott rendszer előnyeit, annak 
itten al' mik 'nti kere ztülvitelére m gfelelö ja\ a latokat i terjesztettek 
elő, a m 1 ekn k foganaito itá a mind ne etre hivatva lesz elmeb tegügyünk 
tei·én eg r új oorát nyitni különö en, ha a 1 gföbb l atóság m gszivleli azon 
körülmén. t, bog régi 'pület k adaptálásával c ak f 1 munkát l het v 'gezni 
's ez 'l zerüt, maradandót sak ú y alkothatunk, ha tesz m, a 1 gtöbb 
meg énknél jóval ki ebb berni kanton példáj ' t kö etjük, a mely mün in
geni új tébol dájának fel 'pité ' re · . 00,000 fr, nkot vett előirányzatba. 

A szabad vájcztól eg ébl ' nt még má t is tanulhatunk, azt t. i. hog 
az al koholi mu ellen, a mely ly ürün zerepel mint az elmebetegség t 
előidéző kórtényez " hogyan kell v 'dekezni. A ki köztársaságban folytat
ják törvén ek é intézm 'n ek utján leger 'lye ebben az alkoholizmu ellen 
irán uló akcziót és ma már 9 menb 131 r 1 r nd lkeznek i záko ok zámára. 

Jálunk e baj m 'g n m öltött ug an ol 1 m ' rveket, mint Európa nyugati 
felében, de azért az iszáko ság itt is lég nag contingensét szolgáltatja a 
tébolydák ' fegyházak benlakóinak ' így a kérdés elég acut ahhoz, hogy 
már mi is foglalkozzunk vele ·s az alkoholizmus leküzdé ével az elmebeteg-
égek terjedé ének legalább némileg gátat vetni iparkodjunk. 

Egy to"Vábbi e zköz az utóbb említett czélhoz, a mivel egyuttal a kül
földet i megelőznők, az olna, hog állami vagy tár adalmi uton eg el "re 
legalább egy min lenkire nézve hozzáférhető ideggyógyintézetet léte itenénk. 

A gazdag embernek, a ki tulfeszitett munka folytán idegrendszerében 
zenvedett, vagy a ki má okokból egy idegbetegséget aquirált, a mely további 

con equentiájában elmebajhoz vezethet, módjában áll a nagyszámu hid gviz
és ideggyógyintézetek alamelyikében üclülé t és gyógyulást k resni és ez 
által sok zor az elmebeteg ég veszélyét j mngától elhárítani. A szegény, 
de még a közép orsu embeT is ezen lehetőségtől meg van foszt a, mert a 
nag} költséget, a melylyel ezen intézetekben egé zségének helyreállitása 
járna, képtelen iselni. Egy megfelelő közintézet ugyanazon jótéteményt nyuj
taná a szegény embernek, a melyben ma csak a gazdag ember részesül és 
sok hysteriás és neurastheniás, de különben munkaképes ember, a ki a mai 
viszon ok között mint a létérti küzdelemnek az ál lozata, előbb-utóbb a téboly
dába kerül megvolna ilyképen menthető c aládja és a társadalom részére. -

Egy socialis kérdés ez, a melynek kielégitö megoldásán fáradozni 
valamennyiünknek a köteles égét képezi. 

De a vagyonos ember nemcsak az elmebetegséggel való védekezésnél 
van előnyben a vagyontalan fölött, hanem ott is, a hol már a tébolydába 
való elhelyezésnek kétes szerencséjéről van szó. Korántsem akarok holmi 
socialistikus kifakadásokban tetszelegni és jajgatni azon igazságtalanság fölött, 
hogy az egyik beteg a luxusosztályban, a másik a III. osztályban találja a 
helyét; csakis az egyforma ellátásban részesülő III. oszt. betegeket tartom 
szem előtt és megkülönböztetem pusztán a :fizetőket a nem :fizetőktől. 
A :fizető beteg minden akadály nélkül vehető fel valamely állami intézetbe, 
hacsak az orvos bizonyítvány a felvételt szükségesnek nyilvánítja, a nem 
:fizető pedig rendszerint csak belügyministeri engedélyly 1 vehető fel és nem 
kell mondanom, hogy ez utóbbiak megszerzése mennyi utánjárásba és mennyi 
időbe kerül. Pedig nem közömbös, hogy a beteg mikor jut intézeti gyógy
kezelés alá, mert minél korábbi stadiumban történik ez, annál több kilátása 
van arra, hogy bajából felgyógyul. 
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Módot kell tehát nyujtanunk arra, hogy az elmebetegek tekintet nélkül 
arra, hogy :fizet-e értük valaki vagy sem, minél könnyebben és minél koráb
ban a tébolydába legyenek fel vehetők, hogy ily képen a gyógyulási száza
lékot növeljük. 

Igaz ugyan, hogy a felvételi szabályzatnak megfelelő módositása egy
magában nem fogna a ~ivánt czélhoz vezetni, mert a közönségnek a téboly
dától való idegenkedése is u~ját állja a korai felvételnek, de itt azután a 
gyakorló orvosnak feladata oda hatni, hogy a közönség a tébolydában ne egy 
utolsó menedéket, hanem egy valóságos gyógyintézetet lásson. 

A közönség előitéletének leküzdéséhez és az utóbb emlitett felfogás 
megerősödéséhez nagyban hozzájárulna, ha azt a széles körökben elterjedt 
feltevést, hogy a betegeket a tébolydákban bántalmazzák, végleg meg lehetne 
szüntetni. E feltevés még a régi időkben gyökerezik és egyes l'itka esetek 
által, a melyek egy-egy ápoló durvaságáról tesznek tanuságot, tápot nyer még 
ma is, de nyugodt lélekkel mondhatom, hogy a mi legalább a mi intézeteinket 
illeti, a félelem alaptalan, mert a felügyelet oly szigoru, hogy a visszaélésnek 
lehetősége majdnem teljesen ki van zárva. 

Mindazonáltal nemcsak beismerem, hanem külön hangsulyozom is, hogy 
az el1mebetegápolói intézmény keretében nálunk nem kevésebb, mint egyebütt, 
oly hiányok állanak fenn, a melyek ezen intézménynek alapos reformálását 
elodázhatlan szükséggé teszik. 

A közönség előitéletéről szólván, foglalkozhatnám egy itt-ott észlelhető 
másikjelenséggel is, t. i. némelyeknek azon «szent meggyőződésével», hogy a 
tébolydában jogtalanul épelméjű embereket is tartanak vissza, de az elmeorvo i 
karhoz nem tartom méltónak, hogy a bizalmatlanság e kérdésére kitérjek. 

Különben is igénytelen felolvasásom máris hosszabbra terjedt, mint a 
mennyire b. türelmük ezt eleve megengedt~ volna és ezen oknál fogva, de meg 
azéTt is, mert előadásomnak czélja amugy is csak az lehetett, hogyaz általá· 
nos szempontokat felölelje és ne a részletekbe bocsátkozzék: csak jelezni 
kívánok még néhány oly kérdést, a melynek, véleményem szerint, mielőbb 
kell tárgyalásra jutnia s a melynek megoldá a részint az állam, i·észint a 
társadalom hatáskörébe tartozik. 

Ilyen a gyámsági ügynek olyatén szabályozása, hogy egy arra kiren
delt hatóság azon pilanattól fogva, a hogy egy egyén a tébolydába felvétetik, 
mindaddig, a mig a törvényes gondnok ki nem rendeltetik, az illetőnek anyagi 
és erkölcsi érdekeit felkarolja; ilyen a szegénysoTsu elmebetegek családjáról 
való gondoskodás, ide tartozik továbbá az elmebetegség jogi fogalmának sza
batosabb kö1·ülirása a törvényben; nemkülönben a bűntettes elmebetegeknek 
a nem rovott multuaktól való külön elhelyezésének kérdése. 

Előadásom folyamán nagyjában iparkodtam kimutatni azt, a mit az 
elmebetegügy körül tettünk és még tennünk kell. Gazdag programm az, a 
mely megvalósitását várja s e megvalósitásnál közreműködni a legnemesebb 
ambitió tárgyát is képezheti. 

De bármily nagy is legyen a feladat, a melylyel szemben állunk, nem
zetünk az elmebetegügy terén is bizonyitékát adta nemcsak a cultura iránti 
érzékének, hanem azon képességének is, hogy a culturát a saját erejéből is 
fejleszsze és így, különösen most, a miko1· az elmebetegügy felügyelete egy 
kiváló szakférfiu kezeire lett bízva, joggal remélhetjük, hogy nagy felada
tunknak sikerrel is fogunk megfelelni. 
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7. 

VÉRELVONÁSRÓL, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 

ÉR ~ÁGÁSRA ÉS ANNAF" INDIOATIÓIRA. 
\ 

KÁ · R i\íóR t.r. -tól 

A mint az orvosi tudományban a gyakorlatot és empiriát rontó chemia 
és a mikroscop felülkerekedtek, az igazság utáni keresés és a kutató szellem 
sok olyan dolgot és nézetet vetett lomtárba, a mi nehány év előtt még dogmá
nak tekintetett. 

A chemia és mikroscop lebontották a régi orvosi tudomány támoszlopait, 
velük együtt összeroskadt a régi gyógytan egész épülete. 

Helytelen és indokolatlan eljárás volna, ha a régi épület kövei közül a 
használhatót a jót ki nem szemelnök és az új épülethez nem forditanók, 
ha egyes köveket, habár uem a régi helyen és a régi formában, de kicsiszolva 
é faragva az új épületbe be nem illesztenénk. 

Régi orvosi tudományunk egyik támoszlopa volt a vérelvonás. 
Alig van régibb orvos, különösen a sebészek táborában, kinek armariu

mában a vértelvonó eszközök egész választékát nem találnók. 
Scari:fi.catió, köpülyözés, pióczázás és különösen az érvágás napirenden 

voltak. Évezredeken át uralta a vérelvonás a medicinát, bement a nép szoká
sába és a nép - hű maradt hozzá a mai napig is. 

Propbylacticus szere a legtöbb bajnak, csalhatatlan gyógyeszköz a 
legtöbb betegség ellen. 
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Orvosi tudományunk mai állásánál teljesen lehetetlen, hogy akármely 
gyógyszer vagy gyógymód oly elterjedést, oly tág alkalmazást nyerjen, mint a 
minővel a vérelvonás-, illetve az éi·vágásnál birt. 

Alig volt betegség, melynek arkanumaként az érvágást ne tekintették 
volna, alig volt egészséges ember, különösen a közép- és alsó osztályból, ki 
a tavasz közeledtével e1·et ne vágatott volna magán. Hisz a rossz vért tekintet
ték a legtöbb baj okozójának és <tcessante causa, tollitur effectus», a kórokozó 
rossz vér kiküszöbölésével megszűnik a hatás is. 

Innen magyarázható a nagy elterjedtsége. 
Tavaszkor érzi a parasztember, pogy fon· a vére, egy betegség lappang 

benne, a melynek csak az érvágás által veheti elejét. A ki vidéken, faluhelyen 
él, tapasztalhatja„ hogy tavaszkor kocsiszámra megy a nép az érvágókhoz, 
nyáron meg ellepik vasárnaponkint a fü1·dőhelyeket köpülyözés végett. 

Még Hufeland a therapia herosának mondja az érvágást, olyan korban, a 
mikor a tulbuzgóságban oly annyira mentek, hogy az érvágással már be 
nem érték, hanem a hatás f9kozására még hashajtókat is alkalmaztak. << Cou p 
sur coup ! » volt a jelszó. Es ez volt a veszte ! A számos balsiker volt az 
okozója, hogy Dyett ajánlatára oly egyhangusággal elhagyták a vérelvonást, 
hogy a legrövidebb idő alatt az egész vonalon elvesztette positióját; oly 
annyira, hogy az újabb orvosi nemzedék számos tagja még nem is látott 
eret vágni és szégyennek tartaná, ha betegénél a régi, elavult szerhez nyulna ! 

Okadatolt ez ellenszenv a vérelvonás iránt? Helyeselhető-e az, hogy a 
priori elvessük ? 

Nézzük közelebbről, mi is a vérelvoná hatása? 
A localis V. által - mondja Weisz - minő a scarificatió, köpülyözés 

és különösen a pióczázás, a véredények stasisát megszüntetjük. Az eg; más
hoz szol'itott vérsejtek mozgásba jönnek, a torlódás megszünik és a mechani
kus hatás beáll, az eredmény - a hőelvonás. 

Az általános V. által - ilyen az érvágás - a szervezet vérmennyiségét 
csökkentjük. , 

Schubert, az érvágás lelkes pártolója, azt mondja: «Durch den Ader· 
lass werden nicht nur zunachst Milliarden von Bacillen entleert, nein, vor 
allem wfrd durch die Entlastung und Erregung der HerzlrTaft und Anregung 
der contractilen M uskelfasern der Blutgefüsse die weitere Elimination der 
Bacillen eingeleitet, die sich in der machtigen Schweissreaction zeigt. » Azután 
folytatja: << Soviel steht fest, dass eine Steige1·ung der Herzkraft stattfindet 
durch Entlastung der inneren Organe und lebhafteren Circulation des Blutes 
in den Hautorganen, was die wohlthuende Warme der E tremitaten und die 
Function der Schweissdrüsen beweist. » 

Ez adj a a directivát, hol alkalmazzuk az érvágást. Haszná~j'uk .ott, 
hol a vérkeringést és vérképződést szabályozni akarjuk és hol általa mint 
elsőrendii izzasztó zer által akarunk hatni. Használjuk ott, hol hiányos a 
vérkeringés (a mi a belső szervek vérbőségében és a végtagok hidegségében 
nyilvánul), ott, hol a v 'rösszetétel, a vér alkata rendellenes. Altala a s iv mun
káját könnyitjiik, a szivet erélyes ös zehuzódásokra erken~jiik és a kiválasz
tást szabályozzuk. 

Ez legyen az irányadó elv az érvágás alkalmazásánál. 
E szempontból indult ki Dyes, midőn néhán. év előtt az érvágás é1·de

kében a nyilvánosság elé lépett. Dyes első sorban mint a chlorosis - sápkór 
- radicális szerét dicsérte, azon szempontból indulván ki, hogy a chlorosis 
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nem egj 'b, mint plethora, mel) et az érvágás meg züntet. A szervezetet czél
irányo direta és therapia által friss vérszerzésére késztetjük, miáltal a vér 
nemcsak quantitative, de főleg qualitative javul. 

Felette skeptikusan fogadták Dyes fej tegeté eit, de azért akadtak mégis 
orvosok, mint Wilhelmi, Scholz, Schubert, Albu, kik a megjelölt irányban 
tovább haladtak, a véTelvonást mind tágabb é tágabb térre alkalmazták -
é határozott sikerrel. 

Ne szabjuk e tért tulnagyra, ne hogy Ugj anabba hibába essünk, mely által 
az érvágás évtizedek előtt discreditálva lett és a mi sok esetben therapiai talál
mányokban oly gazdag korunk új gyógyeszközei é gyógyszerei vesztét okozza. 

Mely esetekben alkalmazzuk az érvágást. 
1. A központi idegrendszer, az agy vérbőségével járó affectióknál, ilyen 

a hyperremia és apoplexia cerebri, a kemény 's lágy agy burkok gyulladásánál. 
Habár nem zorosan e tárgyhoz ta1·tozó, de érdekességénél fogva emlí

tésre méltó esetet akarok itt emliteni, melyben a vérelvonás, ez esetben 
pióczá.zás, miután eretvágni :&em volt lehetségé , direct életmentő volt. 

W. F ., 38 éve , erőteljes férfi. Több év előtt lóról lebukott. Bal oldal
csontj a bezúzódott, repedt. Agyrázkódtatás következtében agygyuladás lépett 
fel. Egynehány évi nyugalom után újból agygyuladá és e baja nyolcz év 
óta minden évben 1-2-szer ismétlődik . Az oldalcsontok forradáshelye -
callus - érezhető. 

Én a haj gyakori ismétlődését úgy magyarázom, hogy az oldalcsont 
repedésébe az agyburkok eg része benyomulván, ez a fonadásnál a callus
al összenőtt. A baj rendesen hevesebb felindulás vagy rázkódtatás után 

(kocsizás) szokott fellépni . 4-8 napi rosszullét után, hideg-jeges boroga
tásokra az állapot rendesen javult. 

Egy izben a tünetek felette sulyosbodtak. Ugy mint minden esetben 
fejgörcsök, eszméletlenség, lassu pulsu , fényiszony, tág pupillák, fogcsikor
gatás, most hüde i tünetek é Cheyne-Stokes-lézés. 

Mint ultimum refugium az érvágáshoz akartam nyulni, de beteg felette 
nyugtalan lévén, az keresztülvihető nem volt. Minden füle tövére 6-6 pióczát 
raktam. A tünetek csökkentek, a rendetlen légzés megszűnt, beteg hat nap 
mulva helyTeállt. Azóta ötször voltak még kisebb rohamai. Ez esetet trepana
tióra alkalmasnak tartom. 

2. Saccharjin és Hoffmann vesebaj oknál ajánják, különösen tüdővizenyő 
és urremia stadiumában a hol főleg mint izzasztó hat. 

3. Szivbajoknál, billentyübántalmaknál, vé1·keringési akadály, insuffi
cientia esetén, hogy a vi !:1 zere véredényrendszert a nagy nyomás alól meg
szabadítsuk és az arteriali nyomást emeljük. 

4. Legecclatansabb hatásu az érvágás pneumoniánál.Csa.k a körül forog 
a kérdés, a pneumonia mely stadiumában alkalmazzuk. Saccharjin a pneumo
nia első stadiumában ajánlja erőteljes egyéneknél, mig mások akkor akarják 
használni, midőn a sziv működése lankadt, a vérkeringés a kis vérkörben 
nebezitett. Az érvágás által a ziv munkáját csökkentjük, működését szabá
lyozzuk és a fenyegető redemának elébe állunk, elejét veszszük. E téren szer
zett számos tapasztalatom alapján apodictice mondhatom, hogy rohamosan 
fellépő pneumoniánál okvetlen a betegség első stadiumában vágjunk eret, 
miáltal a már az első napokban fellépő nyilalás által nebezitettlégzést könnyit
jük, sőt megszüntetjük. Ez az első szemmellátható siker. De ne rettegjünk 
vissza, ha szükség fennforogna, a szivgyenge ég stadiumában újból eret vágni. 

XXIX. Vá11dorgyülés Munkálatai. 
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' A mint az első stadiumban a vértorlódást é8 -x.~:c' &~oxev, a rostonyaképzö-
dé t meg akarjuk gátolni, úgy tfü·ekvésünk az utolsó stadiumban a szivgyenge
ség és dyspnoe rész1·öl fenyegető veszélyt meggátolni, eltekintve attól, hogy 
az érvágásáltal a kórt okozó Frankel-föle diplococcus pneum. é Friedlander
féle bacillusok nagy részét elimináljuk. Maragliano, Albu, Ricba1·dson, Papil
laud, J ohnson, V erricot és Crocque szép sikerrel alkalmazzák évek óta az 
érvágást rostonyás tüdőlobnál. Crocque azt mondja, hogy az érvágás a pneu
moniát minden esetben kedvezően befolyásolja. A lefolyás nem oly roha
mos, a krisis nem fenyegető, - «und verhindert da Chronischwerden der 
Pneumonie». 

A komoly tudós hirében álló Notbnagel, klinikáján már évek óta alkal
mazza az érvágást vagy pióczázást, sőt köpülyözést is és pedig leginkább 
a pneumoniánál és az agy bizonyos megbetegedéseinél. Hogy ezt jó sikenel 
alkalmazza, bizonyítja ama körülmény, hogy hallgatóinak melegen ajánlja. 

Egy tanulságos esetet röviden ismertetek. Egy parasztasszonyhoz hívat
tam, kinél kitei·jedt jobboldali tüdőgyulladást constatáltam. Még odajövete
lem előtti nap 10 pióczát raktak a fájos oldalra. Az asszony fiatal, erőteljes, 
a megbetegedés 3. napján. Pulsus 110, hőmérsék 39·2. Szára,z köhögés. Tbe
rapia: Ipecac. és digit., hideg borogatás, alcobol. Három nap mulva újból 
hívattam. Dyspnoe. Pulsus 140, hő 38·6; bő, czitromsárga, véres köpet, 
tüdővizenyő tünetei. Eret vágtam a betegen, a mel után j óttevö álomba me
rült. A dyspnoe csökkent, pulsus szabályo abb, beteg szemlátomást javult. 
Csak következő nap állt be bő izzadás, beteg felépült. Javulást a pneumonia 
ily stadiumában addig még nem észleltem volt. 

5. Dyes, Wilhelmy, Irion, Scholz, Schubed és mások, mint a chlorosis 
radicális szerét dicsérik. Wilhelmy 30 esetet említ, a chlorosis különféle sta
diumában, hol határozott ikert, teljes gyógyulást ért eL Ha egy érvágás nem 
segített, 3-4 hét mulva applicálta a másodikat. 

Mérvadó legyen a chlorosis gyógykezelésénél a véralk3ita. Hrema
toscoppal vagy hrematometerrel mérni a vértestecsek mennyi égét felette 
bajos vidéki orvosnak. Iparkodjunk makroscopice meghatározni a vér mi
nőségét. 

A viszérből kiboc átott vér 24 órai állás után kétharmad részben a ürü 
sötétvörös vérlepényből (Blutkuchen) áll, mely felett a fehér vértestecsek 
mennyiségének megfelelően egy vékony papirvastag águ hártya képződik, 
egy harmad ré ze pedig világossárga, ti zta, folyékony nyirk. Ilyen legyen 
az egész. éges physiologikus vér. Ettől való szemmellátható eltérés adja az 
újabb é1·vágás szüksége ségének inclicatióját. Hogy ezt megvizsgálhassuk, 
legczélszerübb a vért egy lapos tányérba felfogni é 24 óráig érintetlenül 
hagyni. 

Ezek ama kóralakok, melyeknél érvágást bizvást e zközölhetünk, a 
mire a sok sikeres kisérlet csak biztathat. Német orvosok acut rheumati -
musnál és ulcus cruri nál i használták, de egyrészt az esetek kevés száma, 
másrészt a problematikus siker - óvatos ágra int. Hi z egy-két iker 
mérvadó nem lehet! Akkor tüdőtuberculosisnál i kellene próbálkoznunk 
az érvágással, mert Haggard egy phtisikusnál, kinél hremoptoe is volt már, 
ei·et vágott, miután beteg állapota rohamosan javult. Legyünk óvatosak az 
esetek kiválasztásában, nehogy esetleges balsikerek elkedvetlenitsenek és ez 
által az érvágásra alkalmas eseteket elhanyagoljuk. - Mikép végezzük az 
érvágást? 



;y olzendorf az érvágá technikáját következőleg irja le: Leteget 1 g-
czélszerübb hanyatt fektetni, hogy esetleges ájulást kikerüljünk. A könyök
hajlat, illetve alkar gondos antisepsise után kikeressük a vena ha ilicat vagy 
cephalikát. A könyökízület felett megkötjük a felkart úgy, hogy a kötés a visz
ereket összen omja, de az ütereket nem. A venák erre megdagadnak, mit 
esetleges izommozgásokkal elő egithetünk. - Bal kezünkkel megfogjuk az 
alkart, hüvelykujjunkat a felvágandó venára nyomjuk (2-3 cm.-rel mélyeb
ben a bevágás helyétől), a kézzel és ujjakkal pedig a bőrt egyenletesen meg
fe zitjük. Jobb kezünk izületét a beteg alkarjára tárna ztva, felnyitjuk a vi z
eret vagy lancetával, vagy pedig, a mit szívesebben te zek, eg érvágóval és 
pedig a viszér ho szával r 'zsutos irányban azon czélból, hogy a véredény 
úgy hosszanti, mint széles rostjait keresztül vágjuk. Bal kezünk hüvelyk
ujját erre felemeljük, a vér rögtön sugár alakjában kiszökken. A vért lapos 
tányé1·ban felfogjuk. Ha a vérfolyá e etleg elébb megszűnnék, mintsem a 
zük éges mennyiséget kaptuk volna, iparkodjunk a kéz nyitása és csukása 

által a v 'rt a felületes vénákba hajtani. A hüvelykujjat újból az előbbi helyre 
izoritván, feloldjuk a nyomókötést, a sebre egy antiseptikus kötést alkal
mazunk, a kezet mitellába teszs7iük. 2-3 nap alatt beheged a seb, a köté t 
leveszszük. 1 

Ervágás után legczélszerübb a beteget ágyba fektetni, az érvágá1 után 
bekövetkezni szokott nagyobbfoku izzadás miatt. 

Az elvonandó vér mennyiségét illetőleg 1 kilogramm testsulyra 1 gr. 
vér vehető; sulyo acut bajoknál, például congestióknál, pneumoniánál 2 gr., 
sőt több is, úgy hogy a kibocsátandó vér mennyiségét erőteljes egyéneknél 
körülbelül 150 gr.-ra tehetjük. 

Ez alkalommal is csak ismételhetem néhány év előtt a <1 Gyógyászat» -
han mondott szavaimat: 

A vérelvonást különféle cautellál :figyelembe vételével alkalmazva, arra 
a meggyőződésre jutunk, hogy benne egy lényeges therapeutikus egédeszköz
zel birunk é kár volna a skepticismu t annyira vinni, hogy azt a therapiá
ból teljesen kizárjuk. Alkalmazzuk ott hol orvosilag gondolkozva, a vérel
voná jótékony hatását rem 'lhetjük, a hol ez, a többi gyógyeszközeinkkel 
egyetemben, hasznunkra lehet a betegnél. e legyen ultimum refugium, mert 
akkor az előrelátható balsiker csakhamar discreditálja a vérelvonást. 

c1Mag auch mancher schwere Fall nicht glücken, - mondja Schu
bert, - die (~uintessenz einer Beobachtungen ist die, dass die Blutent
ziehung, in specie der Aderlas , ein so hervorragendes Heilmittel i t, wie kein 
zweites in der gesammten Therapie und da der Arzt, der einmal \ erstandniss 
dafür erlangt hat, nie wieder von ihm abgehen wird. » 

FEJFÁJÁSRÓL. 

r. R : HB R T P ' L idegorvost61. 

Ha a fejfájá beteg ég, akkor merném állitani, hogy a fejfájás az embe
ri. ég legg, ak ribb betegsége és mindazok, kik tapa ztalásból ismerjk, ho~rná 
fognn.k járulni azon kijelent ' .. mhez, hogy 1 gk llem tlfm hh 1 etegsége. 
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Az orvostudomány mai álláspontja azonban nem engedi meg, hogy a 
fejfájásról mint betegségről beszéljünk. Ez csak tünet, mely mindig valamely 
megbetegedésnek jelensége, tehát ép oly kevéssé betegség, mint a láz. 

Mondanom sem kell, hogy ez a szigoru elv épen a gyógyítás szempont
jából volna rendkivül fontos és ehhez hozzátehetem, hogy betegek és orvo
sok sehol nem vétkeznek többet, mint épen a fejfájás gyógyítása terén. A beteg, 
a ki kínzó fejfájásai által hajtva, végre, mikor már összes i merősei gyógytani 
tapasztalatait önmagán végigkisérlette, mégis az orvoshoz folyamodik, több
nyire még abba a hibába. is esik, hogy szinte tiltakozik a részletesebb, beható 
vizsgálat ellen, hiszen - úgy véli - ő neki csak a feje fáj, minek nagy
képűsködik hát az orvos? Azonkivül pedig igen gyakran ellene szegül az ész· 
szerű gyökeres gyógyításnak, a mennyiben ő csak szert kíván, mely kinzó 
fejfájásától azonnal megszabadítja, nem pedig gyógymódot, mely hetekre, hóna
pokra szigoruan megszabja életmódját és időrendjét és gyakori oryo i ellen
őrzést, tehát több visitet, több honorariumot is vesz igénybe. - Epen ezért 
klinikán kezelt szegény, ingyenes beteget gyakran könnyebb fejfájásából 
kigyógyítani, mint vagyonos magánbeteget, ki legtöbbször intelligencziája 
daczára nem akarja megérteni, minek van szükség a sok mindenféle elrendelt 
dologra, mikor ő neki csak a feje fáj, máskülönben pedig telje en egészséges. 

De az orvos is igen gyakran hibás, mikor a beható vizsgálatot bármely 
okból elmulasztja, mikor engedve a beteg óhajának, a tünetnek gyógykezelésé
vel megelégszik és nem kezeli a betegséget. Hibás azonban a tudomány i , 
értve alatta ez esetben a gyakorló és szakorvosok R zon össze égét, mely 
tapasztalatait irásba szokta foglalni s melynek alig van 013 mostoha fejezete, 
mint a fejfájás. A theoretikus munka szép dolog, az elvont tudomány élve
zetet is nyujt, néha hasznot is. Ezen theorétikus tudományágaknak - milye
nek főleg az ideggyógyásza.ttal szoros összefüggésben állanak - művelése 
nem csak az absolut tudomány fejlesztése szempontjából kivánatos, mert 
hiszen az ép és kói-os agyboncztan, agyszövettan és agyélettan haladásával 
együtt jár ideg és elmekórtani, sőt voltaképen összes élet- és kórtani alap
ismereteinknek fejlődő tisztázódása. Azonban gyógytani kutatásainkkal még 
sem várhatunk addig, mig ezen alap ismereteink majdan teljesen kikri tá· 
lyosodtak. Pedig tekintve azt a nagy és értékes irodalmi termést, mely 
nálunk e téren összegyűlt, fájdalmas jelenségnek kell mondanunk, hogy éppen 
az orvoslás terén csak riGkán hallunk egy-egy e zmét, mintha bizony valóság
gal szégyen volna az idego1·vosnak gyógyitássa] is foglalkoznia. 

Ezután az általam szüks 'gesnek vélt kitérés után vis zatérek tárgyamhoz, 
a fej fájások kór- és gyógytanához, melyhez az anyagot klinikai és poliklinikai 
valamint magánbetegeknek több éven át történt gondos megfigyelése szolgál
tatta, a kezelt betegek mindegyíke pedig pontos megvizsgáláson ment át s a 
kezelés eredményei naplóba vétettek. 

Első sorban érdekel bennünket természetesen a fejfájás kóroktana, azután 
az ezen alapon f elállitott kórfaj ok tünettana és végül ezeknek kóroktani 
alapra fektetett kezelési elvei. 

A kóroktanról nyujtson áttekintést a következő felosztás, melyet, ha 
nem is véglegesnek és javithatásra nem szorulónak, le gyakorlati czélból a 
legpraktikusabbnak tartanék, a mennyiben tulzott i·észletezéstől, mely ismét 
csak hibákba visz, tartózkodik. 

Közölnöm kell azonban előbb Windscheid lipcsei magántanárnak 
felosztását, mely bár retiologice lehetőleg tökéletes, azonban a gyógyitá. t 
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\rre az alapra f kt tni 11 mc ak a p1·aktiku · orvo nak, de 'l mény m sz -
ri11t a legk 'pz tt bL zakon o nak i lehetetlen 1 nd. 

\\ind ch idnn} z évb nm 5jelent f lo ztá a 'rtelm ' b 11 a fejfájá fajai 
n, következők: 

I. Az i legr 11d zer m gbeteg d ' i : 
1. .r eura thenia. 

Hy teria. 
M ningiti purulenta, ' tbc a. 

4. Pach meningitis h morrbagica int. ' 
« cer ic. hypertrophica. 

- Hydrocephalu . 
. Agytumorok. 

7. gyvérkering ' i zavarok : az agy h rperoomiáj a 
vagy anoomiája arteri klerosi . 

euralgiá fejfájá : 
A) ueuralgia trigemini 
B) « cervico-brachiali . 

9. Mig1·aine. 
10. Traumá fej fáj ás. 
11. Az ú. n. habituális fej fáj á . 

lI. Az érzékszer ek megbetegedé ei. 
III. Az emé zté i zervek megbetegedé ei. 
r\ . A esék megbetegedései. 
V. Alkati beteg égek : 

1. Anoom.ia . 
•. Chloro i . 
3. Diabetes. 
4. Leukremia. 

VI. l\Iérgezések. 
VII. Fertőző beteg égek. 

VIII. A fej isakizom rheumatismusa. 

Ez a felo ztá kóroktani zempontból igen z '1 nek lát zik é legalább 
i. eléggé ré zlete . Nagy hibát követ el azonban szerintem Wind cheid, 
mi lőn ezt a felosztá t tünnettanilag i keresztül akarja vinni és minden 
egye o ztálynak sajátos tüneteit írja le, ré zben erre alapitva differentiáli 
diagnostikáját. Ez pedig - a fejfájá természetéből kifolyólag - kere ztűl 
nem vihető. A fejfájás zékhelyéből, minőségéből gyakran meríthetünk g, anut 
egy vagy má irányban, diagnosi t azonban ebből fel nem állithatunk. 

Gyakorlati zempontból tehát a következő felosztást ajánlanám, mint a 
mel rnek áttekinthetős Igét könnyebbnek vélem. 

I. Szervezeti beteg igek, (u. m. leginkább szerves agybe egségek, továbbá 
emésztésí bántalmak, vesebajok, czukorbetegség, vérkeringési zavarok és 
általáno vagy részleges vérszegénység, tuberculosi , syphili ) kíséretében 
fellépő tüneti fejfájá . 

II. Nlérgezések. 
III. Heveny fertőző betegségek. 
IV. Ideges fejfájás. 
V. Rheumás fejf~jás. 

VI. Neuralgiák. 
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A fejfájá lehet tehát kisérő tünete egy sze1·vezeti organikus akut vagy 
idült megbetegedésnek, valamint functionalis betegségeknek és így termé
szetes, hogy fejfájás fennforgásakoT csakis az egész szervezet és váladékainak 
tüzetes átvizsgálása adhat biztos fel világosítást a baj természete felől, melynek 
tünete a fejfájás. 

I. A szervezeti betegségek közül első sorban az agy és burkainak beteg
ségeinél gyakoriak a fejfájások. Főleg a terjedő hüdéses elmezavar, vulgo 
agylágyulás, a paralysis progressiva, kezdeti szakára jellegzetesek a fejfájá
sok, melyekre kábító voltuk, agynyomással, álmatlansággal és izgatottsággal 
való együttj árásuk hivj a fel a gyanut, bár a diagnosist csakis kifejezett hüdési 
tünetek teszik bizonyossá. Jellegzetes a paralytikus fejfájásra, hogy több
nyire azon a határon, a mikor az idegbaj átmegy elmezavarba, a fejfájások 
lassankint, de igen gyakran egy csapásra is eltűnnek és még emelik a beteg
nek euphoriáját, ki most egészségesebbnek érzi magát, mint ezelőtt. A paraly
tikus fejfájásnak székhelye, a fájdalom minősége semmiképpen nem állandó. 

Az organikus agymegbetegedések közül egyik legfontosabb szerepe jut a 
fejfájásnak, mint diagnostikus jelnek az agydaganatoknál. A tumoros fej
fájásra j ellegzete. , hogy megsemmisítően erős, hogy jóformán vagy teljesség
gel állandó és hogy bárminemű gyógyszeres beavatkozásra alig vagy egyáltalán 
nem módosul, legtöbbnyire alig perczekre csillapszik. Természetes, hogy ez 
csak a gyanut hivja fel, diagnosist csak az esetleges pangásos papillának 
zemtükri kimutatásával vagy hüdéses jelek fennállásával tehetünk. A tumo

ros fejfájás rendesen rohamos szédülésekkel, szivdobogá okkal jár együtt. 
A fejfájás székhelye és az agydaganat localisatiója között többnyire csak 

véletlen összefüggés mutatható ki. 
Az emésztési tractus betegségei közül főleg a chronikus obstipatió, az 

idült székrekedés jár fej fájásokkal. Ennek a di!lgnosisa ritkán állítható fel tel
jes bizonyossággal, mert igen gyaluan az obstipatio sem egyéb, mint ideg
kimEirülésnek vagy vérszegénységnek a tünete, tehát nem oka a fejfájásnak, 
hanem vele együtt já1~. Tény azonban az, hogy minden esetben befolyással 
bir a fej fáj ások gyakoriságára, tartamára é intensitására é~ így a székelés 
rendes vagy rendetlen voltára való beható kikérdezés az orvo abéczéja 
legyen, ha gyógyítani akar. De újból hangsulyozom, a diagnostika terén nem 
szabad ennek a két együttjáró tünetnek tulzott jelentőséget tulajdonitanunk, 
nem szabad azt hinnünk, hogy ha székrekedé t találtunk a betegnél, ezzel 
már a betegség okát is megtaláltuk, mert ez csak a legritkább esetben lesz így. 

Hogy mennyire fontos a fejfájás minden esetében a tökéletes vizsgálat, 
azt leginkább az idő óta tudom méltányolni, midőn a fennálló é minden keze
lés mellett kiujuló fejfájás okául tüzetes kikérdezé nél é utánviz gálásnál 
Bright-kórt v. czukorbetegséget találtam. Képzelhető, hogy mHy botlásokat 
követhet el az orvos, a ki ma a diagnostika minden fegyverével rendelkezik s 
mégis fejfájás gyanánt kezeli s a szerint prognostizálja a nephritikus v. diabe
tikus beteget, kinél egyéb typikus tünetek esetleg sokáig nem állanak fenn. 
Pedig mondhatom, hogy ezek az esetek nem tartoznak a ritkaságok közé. -
A Bright-kórral valamint a czukorbetegséggel járó fej fájásokra nézve jelleg
zetes tünetek ninc enek, ugyanugy lehet az migraine, mint bármiféle fej zagga
tások és a rendesen alkalmazott antirheumatikák vagy antineuralgiákra ezek 
is enyhülni szoktak. Mégis diabetesre inkább a makacs neuralgiák hivják fel 
a figyelmet, Bright-kórnál gyaln~abban láttam migrainszerü rohamot. Tehát a 
vizel t m g izsgálá a czuk na és fehérnyére idült fejfájás bármely alakjánál 



el ngedhetetlenül szükséges. - Végül a gyakorló orvos előtt okvetlen gyakran 
fordulnak meg a syphilitikus fejfájás esetei. Rendkivül jellemző ezekre, hogy 
nappal többnyire szünetelnek, míg az esti órákban vagy éjjel álom közben 
törnek ki és a beteget feküdni nem hagyják. Legtöbbször a luetikus fejfájás 
lüktető vagy kopogó jellegű. De lehet furó, törő, szaggató, hasgató is. Vala
hányszor ilyen éjjeli fejfások panaszát hallottam, nem mulasztottam el 
luesre kérdezni s az eredmények tulnyomó többségével tényleg secundar 
lues állott fenn. Tehát ennek a fejf~jásnak igen fontos utbaigazitó jelentősége 
van, melyet igen sok e etben eredménynyel használhatunk fel az ahtpbánta
lom s ezzel együtt a fejfájás leküzdésére. Még luest tagadó válasz esetén is 
hasonló esetekben rendesen e akis a kenőkura vagy jodkáli rendszeres hasz
nálata vezetett gyógyulásra. 

Az anremiás fejfájások rendesen minden nagyobb nehézség nélkül dia
gnostisálhatók a vérszegényBég tüneteiből. Ezeknél a fejfájás, mely rendesen a 
szemtekék körül székel, lehet az egyedüli panasz, de többnyire egyéb ideges 
zavarokkal együtt lép az fel s így az ideges fejfájás keretében fog még tár
gyaltatni. Szivbántalmakkal járó agyvértáplálkozási zavarok is okozhatnak 
idült fejfájásokat. 

Tuberkulosusoknak idült föfájá ára is inkább az egyéb szervi 
tünetek, gyakran az együtt fennálló anremia és lesoványodás az első sorban 
jellegzetesek. 

II. csoport. Mérgezések. Nem említem itten a különféle akut mérgezéseket, 
melyek mindegyikénél lehet accessorius fejfájás. 

Az idült arsen és ólommérgezéssel járó fejfájás sem oly nagy gyakorlati 
fontos águ. Ellenben mindennapi dolog a nikotin-mérgezés okozta fejfájás, 
mely rendesen a homlok és tarkótájon székelő fájdalmas nyomás alakjában lép 
fel. Rendkívüli gyakori, főleg czigarettázóknál és sokszor éveken át minden 
lehető gyógyszer eredménytelenül alkalmaztatik, a míg a dohányzás erélyes 
betiltása néha egy csapásra véget vet a fejfájásoknak és a gyakran velük 
együtt fennálló idült gyomorindispositiónak. Az alkoholikákkal való vissza
élés szintén gyakran okoz, főleg arteriosklerotikus alapon, idült fejfájásokat, 
melyek rendesen heves vértorlódásokkal járnak. 

III. A heveny fertőző betegségek minden szakában, főleg azok prodromá
j ában közismeretes tünet a fejfájás. De fennmaradhat az azok következménye 
gyanánt mint rendkivül makac , idült fejfájás is. Főleg a typhus, a malaria 
és az influenza után maradnak fenn ilyen edénygörcsös vagy neuralgiás fej
fájások, melyek a legmakacsabbak közé sorolhatók. Ezért is fertőző beteg-
égek után az előzményben minden esetben szorgosan kutatni kell. 

IV. Az iclege · fejfájás elnevezése alatt foglalom össze mindazon fajtáit a 
fejfájásnak, melyeket az idegrendszer öröklött vaigy szerzett degenerácziójára 
találtam visszavezethetőknek. A fejfájásoknak túlnyomó része ide tartozik, 
azonkivül az idegrendszerbeli degeneráczió előkészíti a talajt az egyéb cso
poTtokban fölemlített fejfájásfajok számára is, úgy, hogy p. o. ideges disposi
cziónál fertőző betegségek, mérgezések s egyéb kóros tényezők csaknem biz
to an okoznak fejfájást is s igy vegyes kórokkal állhatunk szemben, a mi a 
gyógyításnál szem előtt tartandó. 

Az idege fejfájásokat két nagy e oportba sorolom. Az elsőbe ta1·
toznak I. a neurastheniás és bysteriás fej fáj ások, melyeknél a kephalalgia 
egy többé-kevésbbé kifejezett kó1·képnek egyik prrevalealó tünete. A II. cso
portba sorolom azokat a fejfájásokat, melJ eket az iclegrendszerbeli degenera-
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czió monosymptomatikus j~leinek tekintek, a hol tehát a fejfájás áll csak fenn, 
mint panasz s ezenkivül semmiféle betegség ki nem mutatható. Ebbe a cso 
portba sorolom a) a migraint, b) az u. n . kephalalgia habitualist. 

A neurastheniás és hysteriás főfájás között lényegi különbség alig van, 
inkább csak megjelenési alakjukban különböznek. Mindkettő jelentkezhetik a 
főfájás összes megjelenési alakjaiban és nincsen is helyhez kötve. Bár hihetet
lenül polymorph, mégis nagyjában a következő alaptypusait tudtam meg
különböztetni, melyeket, miután ilyképen leírva eddig nem lettek, itt óhajtok 
pár rövid vonással vázolni : 

a) fejfájások rheumatoid jelleggel. Ezekre jellegzetes, hogy rendesen 
nedves idő előtt vagy alatt jelentkeznek s néha valósággal barometerszei·ü 
pontosságnak. Daczára annak, tévedés volna e fejfájást izomrheumának tekin
teni. A fronto-occipitalis izom igen gyakran még a fejfájás közben sem érzé
keny nyomásra, másrészt ugyanezen egyének nemcsak a fejben, hanem 
egyéb izmokban, ízületekben, csontokban, zsigerekben is rheumaszei·ü fájdal 
makat panaszolnak, melyek antirheumatikus kezelésre alig változnak, mig 
az idegzet kipihenése vagy edzése után rendszerint elmaradnak. Ugyanezen 
rheumatoid fájdalmak az ily idegeseknél számtalanszor beállanak kedély
izgalmak, vagy az idegrendszer túlfeszitése, különféle excessusok után is . Szó
val ezek nem valóságos rheumás, hanem ideges alapon rbeumatoid fájda
mak. Az ilyen rheumás fejfájás többnyire szaggató jellegű és gyakran jár 
együtt gyomorémelygéssel, hányingerrel; 

b) fájdalmas fejnyomás, mely jelentkezhetik egy tompanyomás alakjában 
a fejet körülszoritva, mit már Charcot l~irt és casque neurastheniquenek -
idegesek sisakéTZésének - nevezett el. En ugyan azt találtam, hogy ez az 
alak a voltaképeni spinalis neurastheniánál ritka g inkább csak a, kimerülési 
ideggyengeségnél, neurasthenia cerebralis, gyakori. A fejnyomásnak egy másik 
ismeretes alakja a hysteriás clavu , az az érzés, mintha a fejtetőn át szög 
volna az agyba beleverve ; 

e) a paraesthesiás fejfájás, melylyel különféle kellemetlen s a fejre loca
lizált álé1·zések járnak. Igy a betegek úgy érzik, mintha fejbőrük, vagy annak 
egy része el volna zsibbadva, fásulva, halva, mintha homok volna a fejbőrük 
alatt, mintha viz folynék alatta, mintha agyvelejük lüktetne, mintha egy 
bogár csípné agyukat. Súlyosabb hysteriás alakoknál gyakran egyéb érzék
szervek parresthesiái is társulnak ezekhez. Igy a betegek fülükben, fejükben 
folytonos zúgást, csengést, csiripelést hallanak, a nélkül, hogy való ágos hallu
cinatiók fennállanának. 

Meg kell jegyeznem, hogy bár mindezen tünetek tisztán hy teriá vag.) 
neurastheniás alapon is előfo1·dulhatnak, ugyanezek gyakra.n chronikus fül
bántalmaknak a következményei, miért is az ilyen aku tikus parresthesiákkal 
járó fejfáfás esetén soha sem mulasztom el a betegnek fülfolyás1·a fülgyu
ladásra való kikérdezését, esetleges szakértő fülorvoshoz való utasitását; 

d) a periodikus fejfájás, melyet eddig leírva sehol nem találtam, magam 
pedig több kifejezett esetét láttam. Ez a sajátságos betegség abban áll, hogy 
neurastheniás vagy hysteriás egyéuek hetenkint pontosan ugyanazon napon 
megkapják fejfájásukat, mely reggel beállít s az elalvással elmulik. Leggyako
ribb és valóságos typus ezek között a vasárnapi fejfájás, melynek alapját igen 
gyakran a szombati nappal pontosan visszatérő direta-hibák, vagy zombat 
esti dorbézolásoh, vagy vasárnap reggeli hosszu alvás képezik. \ annak azon
ban esetek 's éveken át mnigam is azok közé tartoztam, melyekben minden il3 
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l imutatható alkalmi ol hián zik a fejfájás mégis pontosan ah 't ugyanazon 
napján bekö zönt. öt vannak set im, melyekben ez a periodikus fejfájás 
eg. családnak több, egymá t 'l külön 'lő ta.gjainál áll fenn azonos ka1·akterrel; 

e) az állandó fejfájás, mel az eg 1 'nt 'brenlétben soha nem hagyja el, 
öt álmatlansággal combinálódva 'j zaka is fennáll, egyike az orvosi kezelés
el legmakac abbul daczoló baj oknak. Kín a környezetre, kín az orvosra, de 

legnagyobb kín a betegre, ki rendesen megőrüléstől fél, ki a mellett rendesen 
jól néz ki é többnyire képzelt betegn k tarta,tik · 

f) a s emf ájás, az egyik, néha min dk' t szemtekének és környékének 
n omó, szaggató fájdalma. éha a betegek szúrá okat, hasitásokat éreznek a 
zemtekében. G akran combinálódik ez a levato1· palpebrrenak clonikus rán

gá aival, mit a beteg úgy fejez ki, hogy «szeme ugrik». Megkülönböztetendő 
a glaucománál előforduló zemfájástól, melyhez a fájdalom qualitása nagyon 
hasonló lehet; 

g) a féloldali fejfájás, mely utánozhatja a migraint ugyan úgv, mint a 
trigeminu neuralgiát. Mindkettőtől abban különbözik, hogy szeszélyesen 
egyik, m~jd másik halántékon, vagy szemgödri szélen lép fel, ugyanegy 
roham alatt is néha többször változtatja helyét, míg n ilatkozási formájában 
egyébként teljesen utánozhatja a leirt alakokat. 

Ezek a főbb typusai az ideges fejfájásnak, mely ritka a 10. életév előtti 
időben, leggyakoribb a pubertas korától a férfikor deléig, férfiaknál a házas
élettel többnyiTe csökken, nőknél a családiasság korában néha elmulik, kedve
zőtlen életvi zonyok között azonban épp akkor fokozódik, igen gyakran ösz
szefügg a menstruatióval, gyakran csak a klimacterium idejében lép fel. -
A sexuális fejlődés korában lévő fiuknál előforduló fejgörcsök többnyire ona
niás excessusokra mutatnak. 

Közös voná uk az össze ideges föfájásfajoknak, - s ezt nagyon fon
tosnak tartom - hogy mindann. ian járhatnak gyomortünetekkel, u. m. émely
géssel, hányingerrel, felböfögésekkel, e etleg hányással is, végén ásitásokkal. 
Mindannyian lehetnek rheumatoid jellegűek és mindnél lehetnek jelen fáj
dalmas idegnyomá i pontok, a melyek jelenl 'téből tehát nem szabad még 
neuralgiát felvenni . Fontos t vábbá, hogy scotomák, illetőleg látási halluci
natiók, u. m. fényes sziporkák, tűzkarikák, szines gömbök, czik-czakok mind
egyiknél előfordulhatnak a rohamot bevezetőleg, \agy közben. Mindegyik alak 
továbbá combinálódhatik a másikkal. 

Mint megjelenési formát, meg kell záradékul még emlitenem a familiaris 
fejfájást, midőn egy családnak minden egyes tagja, vagy tagjainak többsége, 
vagy nagyan a,' an a és ö sze leányszármazékai szenvednek fejfájásban, a 
mint ezt több esetben észleltem. A fejfájás az ilyen családtagoknál többnyire 
egyazon korban zokott beköszönteni. 

B) Az ideges fejfájá ok má ik csoportja a monosymptomatil u fejfájá , 
melyhez a migrainet é a habitualis fejfájá t soroltam. 

A migraint annál is inkább tekinthetem ideges degeneraczión alapuló 
fejfájásnak, miután annak összefüggése idegbántalmakkal, főieg az epilep-
iával és hysteriával mind világosabbá válik. A valódi migraine egy védluxió

val, tehát arczkipirulással, vagy edénygörcscsel, tehát elhalványulással járó 
görcsös fejfájás, mely rend zerint egy, többnyire állandó halántékfélre zo
ritkozik, a sensoriumot erősen, vagy teljesen elhalványítja, gyakran jár 
szédüléssel és gyomortünetekkel, valamint scotomákkal is. Elvétve dühöngési 
rohamok is csatlakoznak hozzá, teljes utólagos emlékezethiánynyal, tehát 
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néha valóságos epilepsiás requivalens jelentősége van. A migraines oldalon 
gyakran constatáltunk állandóan tágult pupillát. 

A habitualis fejfájás neve alatt mindazon fejfájásokat írták le, melyek 
mellett semmiféle alapbántalom ki nem mutatható, neurasthenia vagy 
hysteria sjncs a háttérben. 

Tehát alkati sajátságnak fogták fel. Windscheid kikél ez ellen és reméli, 
hogy szorgos vizsgálat mellett minclen cephalalgia habitualisnál ki lesz üthető 
egy alap bántalom, mint kórok. Nem oszthatom ezt a nézetet. Elég nagyszámu 
fejfájással volt dolgom, s rendesen igen makacs, tartós esetek voltak ezek, 
melyekben a legpontosabb, igen sokszor megismételt teljes vizsgálat sem mu
tatott ki fenforgó alapbántalmat. Csak némi teTheltség volt kimutatható a 
legtöbb esetben. Azonban hányszor látunk makacs álmatlanságot a hysteria 
minden egyéb tünete nélkül, hányszor makacs fölböfögéseket, csuklásokat, 
reszketéseket minden egyéb fennálló tünet, minden kimutatható stigma nél
kül. Tehát semmi c odálkozni való nincsen azon, ha az egyéb monosympto
más neurastheniák és hystel'iák között a monosymptomás fejfájással is talál
kozunk néha, mely azután, mint egyedülálló tünet, felléphet az ideges 
fejfájásnak összes leírt alakjaiban. Igy befejezvén az idege fejfájások leírását, 
röviden megemlitjük a valódi 

V. rheumás fejfá,jást) mely rendesen meghűlések után mint a fronto 
occipitali sisakizom rheumatizmusa jelentkezik, idültté is válhatik s nyomó 
vagy szaggató jellegű, a sisakizom nyomásra határozottan fájdalmas. Ha 
idültté vált, úgy szintén egyike a legmakacsabb fejfájásoknak ; ha látszólag 
meggyógyult, a legközelebbi szeles vagy nedves idővel, vagy meghűléssel ujra 
kitör. A férfinem inkább van kitéve ennek a bajnak, melynek lényege 
gyakran nem annyira az izom kóros nedvkeringése, mint inkább a fejbőr 
érző idegágainak felületes neuritise lehet. A kopasz fejek, a szabadban 
kalaplevevéssel való köszönés túlnyomólag alkalmi okai ennek a kellemetlen 
bajnak. 

\ I. csoport. A neuralgiá főfájás többnyire mint a háromo ztatu ideg, 
ritkábban mint cervico-brachialis neuralgia mutatkozik. Leggyakoribb a szem
gödörszél feletti supraorbitalis idegzsába. Ez a kóralak különben - mely 
igen gyakran már nem is főfájás, hanem arczfájás - oly könnyen dia
gnostizálható, leirá ·a annyira kimerített, hogy a diagno tikájával való bővebb 
foglalkozás nem tartozhatik jelen előadás körébe, bár th~rapiájára ki fogunk 
terjeszkedni. 

Aetiologiáját illetőleg minden esetben kutatni kell malaria, valamint 
diabetes után. Hogy fogmedri eredetű lehet, az rég ismeretes dolog, oly
annyira, hogy valósággal nem láttam még sem a klinikán, sem a prakszisban 
idültebb neuralgiát, bárhol székelt is az légyen, melynél legalább 2-. , igen 
gyakran 6-7-8 többé-kevésbbé jó fogat orvosi rendeletre ki nem huztak 
volna, a nélkül, hogy a baj módosult volna. Szóval, a fogmedri eredet, mint 
retiologikus momentum, mindig kutatandó, de nem szabad azért minden ferde 
állásu ép fogat a bajban ludasnak tartanunk. Ellenben igenis láttam ez idén 
a klinikán egy éveken át kezelés alatt állott trigeminus-neuralgist, kit kizá
rólag belső szerekkel kezeltek, kinél a neuralgia oka gyanánt jó diónyi fog
medri sarcomát, epulist, találtam. Persze, hogy az antipyrin meg phenacetin 
nem hatottak, de a jó embernek soha meg em nézték orvosai a zájürét. 

Ezek után áttérhetünk tárgyunk második, nem kevésbbé fontos ré zére, a 
therapiára. Természetes, hogy jelen előaclás ke1'etében inkább csak dur a voná-
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sokban vázolhatom az irányokat, melyek követé ével klinikai prak 'ZÍsomban 
eredményre jutottunk. Termé zetes dolog, hogy itt leginkább fog az az elv 
érvényre jutnj, hogy az gyógyít legjobban, a ki legjobban diagnostizál. Tehát 
jó diagnosi , az az első dolog. Vegyük tehát a felállított kórtani csoportok sze
rint végig a kezelést is. 

I. Az el ő c oportnál, a hol a szervezet különböző megbetegedései 
képezik a kórtani alapot, termé zetesen a fejfájá gyógyitá a csak másodlagos 
feladat lehet. Az a körülmény azonban, hogy gyógyithatlan alapbántalommal 
állunk szemben, sohasem involválja azt, hogy egy oly kínos és terhes tüne
tet, mint a fejfájást, enyhíteni ne próbáljunk. Igy a paralyUkil fejfájá nál 
az 5 perczenkint váltogatott jeges vagy hidegvizes borogatások, 1-1 órai 
turnusokban naponta 3-4 órán át elrendelve, a székelés pontos ellenőrzése, 
jodnatrium vagy jodkalium kis adagokban, a.gytumornál a később említendő 
antikephalalgiá szerek mellettük jodkali nagy dosisai enyhítenek a beteg 
szenvedésein. Lues.e fejfájást nem egy zer egy csapásra elvágunk a jod
kaliummal, esetleg kenőkúrát alkalmazunk. N ephritises és diabeteses fej fáj ás ok
nál főleg a lactophenin félgrammos adagjai napjában 2-4 izben igen jó ered
ményeket mutattak. z érzékszervek megbetegedéseinél, az orr és melléküre
geinek gyuladásánál az alapbántalommal együtt a fejfájá is megszünik. Czél
szerü látási zavarokra minden esetben kérdezni és vjzsgálni. A legkülön 
félébb makacs főfájá t láttam már gyógyulni egy-egy helyes szemüveg 
elrendelésére. Néha a használatban levő szemüvegnek idővel elégtelenné vált 
dioptriás ereje okozza a zemmegerőltetést és vele a fejfájást. Az emészté i 
tractus renyhe működésével járó fejfájá külön kezelést nem igényel, az 
alapbántalommal ez is javul és gyógyul; antineuralgikák elrendelé e az 
ilyen esetekben directe kontraindikált, mert a g} omrot rontják, izgatják, 
az emészté t még nehezítik. Legfeljebb china·készitmények adhatók olyan 
kis dosisokban, melyek a kettes czélnak megfelelnek. 

II. A mé»gezések közül az idült nikotinmérgezések fonto ak. l\Iint már 
emlitettem, néha a dohányzás betiltása azonnal gyógyulással jár, máskor 
egyszerű ész zerü restringálá már eredménynyel jár. Egyes, néha igen intel
ligens c aládokban még ma is kisért az az egy ideig orvosilag pártolt balszo
kás, hog minden étkezés után haszno , egy kis cognakot inni. Pőleg neura
stheniá1 ok néha az alkohol rendkívül kis adagai iránt nagyon érzékenyek s 
ez az ártatlannak tetsző cognak-mania ilyeneknél állandóan conge tiókat, 
fejfájásokat okoz. A háziorvosnak az ilyesmire is kell ügyelni. 

Ha még emlitem, hogy háziasszonyoknál, fiatal házias leányoknál, cselé
deknél néha a tökéletlen vasalókkal való dolgozás okoz heveny, de néha idült 
fejfájásokat is így erre is :figyelem for<litandó, úg, a gyakoribb mérgezé es 
fejfájásokkal végeztem. 

III. A fe1tlőzé e. betegségek után fennmaradó fejfájá ok kezelése, ha az 
alapbántalomnak még nyomai fennállanak, ezek végleges gyógyításával esik 
egybe, különben pedig miben sem különbözik az egyéb tüneti fejfájások 
kezelé étől, melyről azonnal szó lé zen. 

IV. Bővebb megb z 'l ', t ér lemel a idege: {ej(ájá ·ok kezelé e. Ezek
nél tekintetb veendő, bog_ rendszerint jelen van egy legenerált alap, 
mel ' a fej fájásokra al ' hajlamo ágot okozza é egy Yagy más alkalmi ok, 
mel. azokat időnkint vagy állandóan kiváltja. Az ideges fejfájások kezelé e 
'pen azért olyan neh ' z néha, mert ezek a kiváltó okok végtelen sokfélék 
le h tuek g, ~ · ug Tan azon egy ' nnél is változhatnak. El ő orban ide tar 
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tozik minden, a mi az étrend körébe vág, tehát ilyen disponált egyéneknél 
fejfájást okozhat : éjjelezés, tulkevés alvás, épen úgy azonban tulsok alvá , 
reggel ébren való ágybanheverés, álomból hirtelen történt fölébre ztés, rossz 
levegőben való tartózkodás. Az egyiknél a főfájás munka közben elmulik, a 
másiknál a legcsekélyebb ·zellemi foglalkozá kiváltja azt. Az egyiknek elmu
lik, ha eszik valamit, a másiknál sulyo bodik a fáj dalom, ha csak egy falatot 
vesz is magához. Az egyiknek csak le kell feküdnie, hogy aludjék s már a 
félszenderrel elmulik a fáj dalom, a másik nem tud fekve maradni sem, mert 
még fokozódik a fájdalma. Igen sokan vannak, a kik épen könnyű ételek, mint 
hideg hus, felvágott élvezete után pontosan megkapják fejfájásukat, má ok
nál ez bármily kolbászfélére áll csak be, ismét mások nyers gyümölcsre 
kapják meg. Sexualis excessusok, főleg az onania gyakori létrehozói az idült 
fej fáj ásnak. 

Némelyiknél alkohol va,gy dohányzás már minimáli quantumokban 
fejfájást okoz. Nőknél a kiváltó momentumok között a tulerős füzés visz 
nagy szerepet, miután emésztési és vérkeringési zavarokat okoz. Egy másik 
csoportja a kiváltó okoknak - s ez főleg a női nem1·e áll - a kedélyi mo
mentumok : öröm, harag, bosszuság, bánat, megij edé . Mindezek a kedélyi 
momentumok az öntudatnak rejtett részeiben, tehát, hogy úgy mondjam, 
öntudatlanul továbbra ia kifejthetik káros hatásukat s a fennforgó fejfájásról 
legfeljebb azt birjuk éber állapotban kicleriteni hogy egy bizonyos kedélyi 
shock óta állanak fenn . Kiváltó okok továbbá nőknél a tulbő menorrhagiák 
az abo1·tusok és mindazon tényezők, melyek erősebb vérveszteséggel járnak. 
Más momentumok továbbá az anyagi csapások, a gondok, veszteségek az 
anyagiak és az ambiczió csatamezején, szóval a lété1·t való küzdelem - ezek 
persze többnyire a férfi.nemnél. 

Mindezekből látható, hogy egy elvet, vagy pláne egy zert az ideges 
fej fáj ás ellen ajánlani - absurdum. Sőt maguknak az alkalmi okoknak kizá
rása is azok természeténél fogva igen gyakran nincs sem az orvo , sem a 
beteg hatalmában. 

Következik tehát, hogy eg edül biztos zer, magát az alapot, a neu
rastheniát vagy hysteriát venni kezelés alá s el ő orban az ezeket feltételező 
örökölt vagy szerzett idegrendszerbeli gyengeséget megszüntetni vag azon leg
alább könnyíteni. Csak ha a betegnek szenv dései türhetlenek, kell ezen kívül 
direkte a fejfájás ellen is beavatkozni. Az alkalmi kiváltó okok iránt pe lig 
behatóan kell puhatol 'dzani és azokat mindig az egyén szer ezete, anyagi 
és társadalmi helyzete, az idő szerinti állása szerint lehetőleg zabályozni, a 
nélkül, hogy ez irányban tulzásokba e nénk vagy a beteget neura theniásból 
még hypochonderré is nevelnők. Legtöbbet ér persze, ha az il en beteget 
egy időre környezetéből kiragadhatj nk s olyan milieube hozzuk melyben új 
életrendi szabályok megszerzésére és meg zeretésére több lehetős' ge van, mint 
otthon a megszokott környezetben. Ez azonban nagyon ritkán vihető ki s 
így viszonylagosan legjobb módokat kell választanunk. 

Nem boc átkozhatom itten a neurasthenia és by teria kezelésének tag
lalásába. Csak néhán therapeutikus el vet akarok emliteni, melyek ellen 
naponta peccatur intra et extra muro , értem al~tta oTvosi rendeletre, vala
mint orvos megkérdezése nélkül. 

Itt van első sorban az anremiku alakok kezelése, melyeknél megjegy
zendő, hogy inkább semmit, mint ro z vasprreparatumot mely a gyomrot 
megüli, a fájdalmakat még tetőzi, a táplálkozást megrontja. A Blaud-pillu-



12:-

lákat m 'g csak eltűrik alahogy, a ferrum pomatumot is kes rü anyagokkal, 
de egyiket em nagyon szivesen. A gyógyszerészeti piaczon pedig jelenleg 
oly jeles prrepara tumok állanak ren ielkezésre, melyek minden igénynek meg
felelnek. Külföldi készitményekre utalva nem vagyunk· úgy a Diósy-féle, mint 
még inkább a Pollat ek-f 'le arsenes vagy arsen nélküli vaskészitmény 
kellemes izü a gyomrot nem üli meg, felböfögést nem okoz, a betegek, a leg
fmyásabbak i zivesen veszik. Czélszerüek az arsenes va készítmények, 
melyekből többnyire mite és forte oldatok léteznek, kávéskanalankint egy 
vagy két milligramm ar enessav tartalommal. Fonto , hogy ezeket ne üres 
gyomorra, hanem étkezés közben, p. o. leve után vagy étkezés utánra ren
deljük. A külföldiek közül a Hell- féle vasmangánpeptonatok, a Dabmen-féle 
hremalbumin, a Glausch-f 'le ht maticum, az Altenstredt va tincturája válnak 
be jól, az utóbbi kettő aránylag olcsóbb is. Az ásványvizek közül a levicoi, 
roncegnoi és Guber vasa ar enes vizek közismeretesek, kevésbbé ismert még 
a csak legújabb időben forgalomba jött parádi vasa arsenes viz, melyet a 
betegek elég jól tűrnek mely elég lcsó is. Nem tudom miért, de még kevés 
g ógytárban kapható. 

Az antikephalalgiá , tehát antipyi·etikus, antineuralgikus és antfrheu
matikus szerek közül még mindig legkitünőbbek az antipyrin és phenacetin, 
legújabban a lacto1 henin, melyet nem dicsérhetek eléggé. A migrrenin is 
hatalmas zer eg3 es makacs esetekben, azonban hallatlanul drága, grammja 
33 kr. és csak nagyobb dosisokban hat. Az említett belső szereket egymá sal 
combinálni szoktuk makacs esetekben rendesen több napon át egymásután 
vétetjük. Azután pedig e ak kivételesen, nagyon sulyos i·ohamok esetében 
kapja meg a beteg, kinél a főfigyelmet az alapbántalom gyógyítására for
ditjuk. Nagyon okszor jól beválik a coffeinum nitricum é natriosalicylicum 
is. zoktam combinálni mindezen szereket, valamint a chinint is brom
natriumnak 1/"},-1-1 1/ 2 gr.-os adagjaival, de csakis oly esetben, a hol az emész
tés kifogástalan. P /2- 2 grammos adagokban alkalmazzuk a bromot, főleg 
bromkaliumot a migraine ellen, melynek gyakran egyedüli ellenszere, bár 
nem ritkán ez sem ha znál. Elgyengült betegeknél szivesen alkalmazom a 
Fellow-féle hypophosphit-szötpöt, mely egyes esetekben csodálatos tonizáló 
hatást fejt ki, mit valószinüleg főleg cbinin- és strychnin-tartalmának kö zön
het. - Második fontos dolog a vizgyógyászati kezelés. Napról-napra talál
kozunk betegekkel, kiknek az orvos «hideg kuráh rendelt. A beteg azután 
vesz hideg kádfürdőt, hideg folyóvizfürdőt vagy akármit, csak azt nem, a 
mít kellene. - A vizgyógyászati kezelés mikéntjét minden esetben pontosan 
elő kell irnunk, különben sokkal gyakrabban ártunk, mint használunk. A viz 
thermohatása egy hatalmas physikai, nem pedig suggestiv tényező, mely tehát 
többnyire vagy árt, vagy használ, tehát jól megválasztandó. Előirandó a 
fürdő ideje, foka, módja és tartama, legjobb ez előirást írásban megadni. 
Legtöbbször rendeljük a langyhüvös félfürdőket, 25° on kezdve, hetenkint 
egy fokkal leszállva, a hát és mell leöblitésével s ledörzsölésével. Fontos, 
hogy a fürdő 10-15 percznél tovább ne tartson. Erősen izgatott betegeknél 
inkább ajánlhatók a lepedős begöngyölések. Ilyeneknél, főleg ha fejnyomás 
van jelen, a fej zubanyozá át külön és szigoruan tiltsuk be. 

A nedves lepedővel való ledörzsölések 20-18 °-os vizzelis jó hatásuak. Az 
ilyen vízgyógyászati aktusok ideje legezél zerübb reggel, reggeli előtt vagy 
délelőtt, kevésbbé alkalmas az esti idő, miután némely betegnél álmatlan
ágot okoz az esti fürdés. 



A villamos kezelés 1ehet a faraclizálás általános faradi atió alakjában, 
a galvanizálás, főleg bitemporális galvanizálás vagy pedig a tarkóra alkalma
zott +, a homlokra alkalmazott - sarkkal. Legjobb, ha áramerőnek azt 
választjuk, melyet a beteg épen hogy megérez. Erősebb áramok ártalmasak. 
Ujabban jó szolgálatot tesz a franklinisatió, a statikus villanynyal való 
kezelés zikrainducto1·okkal és ozonizálással vagy a villamos fej zuhanynyal. 

Behatóbb megbeszélésre érdemes a suggestiv gyógykezelés, melyhez 
részben a villamos therapia is tartozik, valamint az idetartozó hypnotikus 
gyógykezelés. Ezek oly esetekben jönnek szóba, mikor a fejf~já ok, illetőleg 
az azokat feltételező hysteria oka a kedélyben vagy képzeletben székel, bár 
enyhitő szerül szerepelhet a hypnosis bármily fejfájás esetében is, ha egyéb 
módszerek sikert nem mutatnak. Persze, csakis vele bánni tudó érhet el az 
ily psychikus módszerrel sikereket, melynek részletes taglalása nem e orok 
feladata 

A klimatothm~apia szintén megérdemel pár szót az ideges fej fáj ás gyógyi
tá a körül. Főleg a hegyi, valamint a tengerparti klíma kerülhet szóba. -
A hegyi klimát illetőleg tulmagas helyekre ne küldjük betegünket, főleg, ha 
congestiókra hajlamos. Fődolog, hogy jó levegőt kapjon, az erős naptól védve 
legyen és hétköznapi viszonyaiból kibontakozva, kellemesen pihenhessen a 
beteg. A tengerparti kljmák közül csakis a Földközi-tengert tartjuk alkalmas
nak az ilyen betegek részére. Kiválóan ajánlhatók a Quarnero fürdői, első 
sorban Abbazia, a mennyiben a fiumei öbölben az izgató hullámc apás teljesen 
hiányzik, a tengel'nek egyéb előnyei pedig megvannak. Ajánlatos a Balaton 
is mérsékelt hullámcsapásával, főleg a füredi oldal, különösen azok a helyek, 
melyeken a beteg kényelmet, árnyékot és társaságot is talál. 

V. A valódi rheumás fejfájás ellen gőzfürdő vagy ágyban való izzasztás, 
natrium salicyl, phenacetin, antipyrin, lactophenin, salypyrin és egyéb anti
rheumatikák ajánlhatók. Erős faradikus áram nedves tenyérrel applikálva, 
bár fájdalmas de igen gyakran jó hatásu. Idült esetekben galvánkezelé ._, , ma -
sage, belsőleg jodkalium vagy jodnatrium ajánlhatók kis adagokban. 

VI. A trigeminus neuralgiáknál a már emlitetteken ki vül főleg az arsent 
hozom fel, mint specifikus zert. Anremiá neuralgiáknál alkalmasak a vasas 
arzénes prreparatumok és gyógyvizek. Az antineuralgikákat néha sorra vagyunk 
kénytelenek végigpróbálni s nem egyszer minden eredmény nélkül. Többször 
adtam nagyon jó hatással a jódot (jódkalium vagy jódnatrium 6 : 200 vagy aa 
3·00: 200, napjában két evőkanállal egy csésze tejben vagy szódavizben, 
avagy mint syrupus feni jodatit). Nagyon jó hatásuak, bár a javulás több
nyire csak muló, a hüsitő párolgó sprayk rether sulfuricussal, rethylencloriddal. 
Makac esetekben megki érlenrlő az opiumkura mely opiumnak fokozódó 
adagaiban (0·02-0·25 prodie, leginkább mint extractum opii 0·02 pillulák 
alakjában) áll, midőn is a kellemetlen tünetek közül főleg az étvágytalan ág 
és székszorulás méltatandók :figyelemre. Két naponta emeljük az adagot egy 
pillulával, Trousseau több grammig fokozta a napi adagot. 1/ 4 grammig rende-
en baj nélkül tií.rik a betegek, végleges gyógyulá t azonban ez sem igen hoz. 

Akut esetekben megkisérlendő a faradikus áram, még pedig erős ára
mok, melyek ugyan a fájdalmas pontokon alkalmazva, heves fájdalmat vál
tanak ki, de néha gyors teljes gyógyeredménynyel. Minden esetben megkísé
relhető a galvanáram (+sark a fájdalmas pontra épen érezhető erejű áram
mal, mely soha ne legyen erősebb 0·5 M. A.-nál naponta 1-2 ülé 3-5 percz
nyi tartammal), mely vagy gyorsan feltűnő enyhülést okoz, vagy egyáltalában 
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emmi hatá al nmc en. Az esetleg alapbántalmakra a figy lmet már fen
tebb felhivtam. 

A sebé zi beavatkozá tól i c ak köt, e \árjunk tartó sikert. A trige
minu nyujtá a átvágá a vagy ré zleges kimetszése mindig csak problema
tiku nem egy zer facialis bénulással jár és tapasztalatom szerint, ritkán 
állandó értékű. Több beteget láttam 5- 6 heggel, ugyanannyi ere lm én -
telen operati' utan, kik azután galvánkezel ' sre meggyógyultak. A Krause
féle operaczió értékéről, mely eljárás a Ga seT-duczot irtja ki, még nem 
n ilatkozhatunk. Az ilyen barbár eljárás csak a vég ő e etben igazolható. 

Végül a minden kezelés el daczoló esetekben adhatjuk a morpbiumot, 
még pedig bőr alá elvül tüzvén ki, bog, r a fec kendőt soha a beteg kezébe ne 
adjuk. 

Röviden áttekintettük általáno vonásokban a fejfájá fajainak ok- és 
gyógytanát. \ együk tu<lomá ul, hógy a fejfájás c ak tünet, igyekezzünk segí
teni az alapbántalmon e ak ha ez nem tehető elégedjünk meg a tünet enyhíté
s 'vel, a kezelésben mindig inclividualizáljunk; úgy a vizsgálatban, mint a 
kezelésben iparkodjunk kitudni és tekintetbe venni a betegnek teljes életrend
jét é legapróbb szokásait, ne vessük meg az öntudatosan, de lelkiismeretesen 
alkalmazott sugge tiv módszereket; a kezelést zabjuk meg a legapróbb rész
letekig, úgy zámos esetben fogunk segíteni tudni, melyet különben gyógyít
hatatlannak kellene deklarálnunk. 

8. 
, , , , 

A NEURASTHENIA É \ IZG YOG YlVIOD,T AROL. 

Dr. PA.TOR 8ÁNDOR-tól. 

Ha a . tatisztikus a jelen századunkban, különö en a vége felé, elhara
pódzott betegségeket gyakoriságuk zerint osztályozni fogja, úgy bizonyos, 
hogy e betegségek versenyében a neurastheniának jut a dic őség. - - Míg 
régebben a nép zerü nervositás elnevezése alatt úgy a laikus, mint orvosi 
körökben is leginkább a hysteriát értették é ezt is csak az elkényeztetett 
szalonbölgyek unalomszülte szeszélyének tartották, úgy jelenleg a fölfogá ok 
e tekintetben lényegesen módo ultak. hysteria valódi, nem képzelt baj
nak ismertetett el, melynek a férfi ép úgy alá van vetve, mint a gyenge 
nő. A neurastheniával hasonlóképen vagyunk; ninc en társadalmi osztály 
a magasabb élvezeteket nem ismerő, a kifejlett kultura idegrontó hatányai
na.k alá nem vetett földmíves pórtól kezdve a magasabb tízezer kiváltsá
gosainak osztályáig, mely e betegséggel szemben immunis volna. 

Hogy mi a neurasthenia? azt fölösleges itt fejtegetnem, a neve is jelzi: 
«az idegrendszer gyengesége, ellenállási képességének hiánya» manapság 
már közszájon fo1·og. Reactiója - Arndt jellegzetes definitiója szerint -
megfelel az elfáradt idegrángási, illetőleg ingerlési törvényének, kitűnik tehát 
könnyű ingerlékenysége, de egyuttal gyors elfáradáshoz vagy kimerüléshez 
való hajlama által. Innen magyarázható tüneteinek változatossága úgy a mo
toricus, mint az érzési sphrerában, melyet még ok e etben egyrészt hypochon
dricu érzések, másrészt kényszergondolatok (a különféle félelmi érzé ek, 



phobiák) tarkitbatnak. N ein lehet czélom e helyen a neura tbenia gazdag 
tünetta.nát részletezni, az utóbbi években úgyis több idevágó jeles közle
mény került ki hazai irodalmunkban Schaffer, Donáth, Fischer, Takács trok 
szakavatott tollából; a ti ztelt gyűlé orvostagjai közül is bizonyára mind~ 
egyiknek akadt nem egy neurastheniás betege, ki türelmüket é orvosi inven
tiójukat nem csekél mértékben próbára tette. 

A vezetésem alatt vizgyógyintézetben kezeltetett: 
1 89. évben „.... ...... 64 férfi, 22 nő 
18 90. (( 7 6 (( 19 (( 
1891. (( ... „ .„. 120 (( 36 (( 
1892. (( fd7 (( ~ (( 
1 93. (( 135 (( 2 7 (( 
1 94. (( 1 3 (( 32 (( 
1 9 5. {( ...... „ .. 180 (( 41 (( 
1 96. {( 203 (( 44 (( 

A betegség kóroktanára nézve említem, hogy mint az idegbajoknál 
általában, itt is a neurasthenia nagy csoportjánál egyik főtényezőként az örök
lés szerepel; kiválóan az ide tartozó egyének szenvednek a legkülönbözőbb 
kényszerképzetekben, a félelmi állapotoknak u. n. phobiáknak változatos alak
jaiban; chaffer ezeket a degenerativ neurasthenia névvel illeti. 

Egy másik, talán még nagyobb csoportot képez az n. n. kirnerülé i neu
rasthe? ia, melyet majd naponta van alkalmunk a vizgyógyintézetekben ész
lelni, ezeknek jóformán majdnem mindennapi kenyerét képezi. A súlyos 
küzdelem a lét 'rt, az erején felüli tulhajtott ambitio, nagymérvű csalódá , 
ijedtség, bánat, egyéb or csapások, az önfertőzés, nemkülönben hosszan
tartó kimerítő betegségek előkészítik a talajt a n urasthenia ezen fajának 
kifejlődéséhez. Egynehány rövid példa gyakorlatomból szolgáljon ennek és 
egyuttal a neura thenia tünettanának illustrátiój ául: 

Neurastheniás 45 éves asszony lakásának szomszédjában tűz ütött ki, 
2 ember elégett · azóta ezen nő már kisebb behatásokra, mint pl. a vonat 
robogása; szédül, feje zúg, émel. gé é hányá i inger fogja el· lábakban 
nagymérvű gyengeség, 2-3 hetenk 'nt rende en a bal fül zugá a előzi meg az 
émelygést és hányást úgy, hogy 2-3 napra kénytelen lefeküdni. evezetes 
itt még azon körülmény, hogy ama 1 iállott ijedtség óta ezen már nem :fiatal 
nő igen heves fájdalmat , rez a oitu megkisérl 'sénél olyannyira, hogy 
egyáltalában k 'ptelen a coitu t v , gezni jóllehet a vagina iz gálata semmi 
rendellenességet nem tüntetett föl. 

Egy 19 éves alföldi para zt fiu, hó előtt kanl ót szerzett, mel „ ~ hét 
alatt teljesen meggyógyult de a :fiunak azóta nyugta ninc , heves főfájás, 
'tvágytalanság, álmatlanság, zomjuság g ötrik; baja okául a befelé verődött 
hug, csőbajt hangoztatja folyton, mel3 hitében egye lelkii meretlen annon
ceurök hosszu időig még föntartották é megerő itették. 

Egy 26 éves, erőtelj e , mindig egészsége magánhi vatalnoknak atyja 
sikkasztás miatt elzáratik · a fin azóta fol. ton fokozott zivdobogás zivtáji 
szurások, álmatlan ág, gyomornyomásban zenved · ing rléken , izgatott, 
nyomott kedélyhangulatu · sajátsága f 'lelem fogja el a lépe őtől, mely néha 
oly f kban hatalmába ejti, bog a II. emeleten lakván, te gyakran kép
telen fölmenni, visszafor 1ul ' az éjjelt ré zint az utczán ré zint kávéház
ban tölti. 
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2- 've ügyvédjelölt, sok ' n át egészen a fölvételig önf rtőző; jelen
leg fejn omás, hátfájás, fokozott szivdobogás, nyomott kedélyhangulat. 

22 éves joghallgató 13-1 éve koráig az önfertőzést űzte; 2 év óta 
bágyadt, erőtlen étvágytalan, rendkivül szórakozott, figyelmét nem birj a 
concentrálni, úg , hogy a tár algá ban nem lévén képes i~ ' sztvenni, minden 
táTsaságot állandóan kerül · a mellett fej nyomás, a hát- és alsó végtagokban 
tompa fájdalom; pollutio 10-14 naponkint, állandó székrekedés, egy évben 
összesen 4-5-ször tud csak közösülni. 

A posta távirdai szolgálat különösen kedvező talaj a legsulyosabb 
neura theniának kifejlődésére; a fővárosi posta- s távirdahivatalnokok közül 
évente úgy a férfiak, mint a nök hosszu sorát van alkalmam a vizgyógy
intézetben észlelni a legmakacsabb neurastbeniával · a szakadatlan, aránylag 
kevé pihené sel váltakozó, nehéz és felelősségteljes szolgálat (gyakran éjjeli 
szolgálat is), hozzávéve még az egészségügyi követelményeknek nem teljesen 
megfelelő dolgozó helyiségeket, már korán kimeútik e pályán levő :fia.tal szer
vezeteket és nem ritkán korai munkaképtelenséghez vezetnek. Czéltudatos 
orvoslása ez állapotoknak az intéző köi·ök i·észéről mielőbb megszivlelendő 
volna, így el ő orban gyakoribb fölváltás a szolgálatban, hogy a fáradt szer
vezet naponta kellő pihenéshez és ujult erőhöz jusson; a szolgálati helyi
ségek folyton friss levegővel való ellátása czélszeTü, de léghuzamot nem 
okozó szellőztetés által, nem kevé bbé szükséges tényezője ez intézkedéseknek. 

A mint ezen nehány példából látszik, a legkülönfélébb okok adnak alkal
mat a neurasthenia kitöréséTe és egyuttal azon tanuságot meríthetjük, mily 
rendkivül fontos szerepe van a nevelésnek, hogy ne egyoldaluan csak a szel
lem fejle zté e de kiválóan a test edzése is rendszeres testgyakodatok által 
és egyes különö en ártalma szokások (önfertőzés) kiirtása lebegjen sze
münk előtt. 

A mi már most a neurastbenia gyógykezelését illeti, korántsem vagyok 
azon állásponton, hogy a neurasthenia panaceáj a csakis a vizgyógymód és 
még kevésbbé a túlhajtott vizgyógymód, mely a beteget napjában többször is 
a legalacsonyabb temperaturáju hosszas vizprocedurákkal akarja üdvöziteni. 
A viz, mint termé zetes életinger iránti legnagyobb bizalmam sem tesz annyira 
elfogulttá, hogy egy parforce vizkura üdvössége mellett törjek lándzsát. 
Egy kifáradt, gyengített, vagy különben is születésétől fogva gyenge idegrend
szerrel van dolgunk tehát meg kell teremtenünk azon viszonyokat, melyek 
mellett az idegrend zer pihenhet és egyuttal erősödhetik, ellenálló képessége 
fokozódhatik. El ő sorban tehát nyugalomra van szüksége ilyen betegnek, 
úgy külső, mint belső nyugalomra. Evvel párhuzamosan egy megfelelő viz
kura, mint a megnyugtatásnak mediuma szerepel nemcsak, de a viznek toni
sáló, az összes életnyilvánulásokat - anyagc ere, vérkeringés, idegéletműkö
dés - legkedvezőbben befolyásoló hatásánál fogva, kétségtelen, hogy az oki 
javallatnak, az idegrendszer erősitésének is kiválóan képes megfelelni. 

Saját tapasztalásából tudja mindenki, hogy egy mérsékelt temperaturáju 
vizprocedura milyen jótékony befolyással van a közérzetre. Semmiféle brom
készitméy, vagy nervinák hosszu sorozatából bármelyik, akár közvetlen, 
akár közvetett hatá tekintetében nem közeliti meg egy, bár rövid ideig tartó 
víz alkalmazás után beálló eredményt, jól eső érzést; a beteg utána, eltekintve 
az objectiv hatástól, subjective is belső megnyugvást talál és jogosult 
reményt a teljes meggyógyuláshoz. 

Mily vizgyógyeljárásokat alkalmazzunk a neurastbeniánál? Itt nagyon 
XXIX. Vándorgyűlés Mnnkálatai. 9 
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tévedne az, a ki minden betegségcsoportnak és így a neurastheniának is 
saját külön sablonos hydriatikus gyógymódot vindicálna; a legkülönfélébb 
hydriatikus eljárásokkal járhatunk el sikeresen egy és ugyanazon kóralak
nál, ha azok megválogatásánál figyelemmel vagyunk a beteg individuali
tására (tápláltsági állapot, ideg- és edényrendszer statusa, a köztakaró reactio
képessége stb.). Viszont ép úgy tapasztaljuk a vizgyógyászati eljái-ásoknál, 
valamint a pharmacopcea szereinél is, hogy egy és ugyanazon eljárás, illető
leg szernek hatása csökken, tompul, ha hosszabb ideig alkalmaztatik; tehát 
itt is czélszerünek mutatkozik, az ' eljárást bizonyos időközökben változ
tatni. 

Azon orvos tehát, ki betegét vizkura használata czéljából kötött mar
sroutával küldi, vagyis csak egy bizonyos meghatározott vizprocedura hosz
szabb időn át való használatára utasítja, az imént emlitett tapasztalati tényt 
saját betege rovására tekinteten kivül hagyja. Fölhozhatnék ennek igazo
lásául több esetet, a hol csakis okszerűen változtatott vizkurával a leg
szebb eredmények érettek el, mig ott_, a hol csak egyforma gyógyeljárás 
rendeltett, a gyógyulás hátráltatva lett. A legkiterjedtebb alkalmazást nyerik 
a 24-16 ° félfürdők, de ezek mellett számos esetben kitűnő szolgálatot tettek 
nekem az 1-11/ 2 óráig tartó vizes begöngyölések, nemkülönben a vizes lepedő
ledörzsölések, ülőfürdők, egyes localis öntések stb. A gyengébb, nehezen 
fölmelegedő anoomiás, vagy kimerült, lefogyott beteget a procedura után 
ágyba fektetjük, az erőteljesebbet sétára küldjük, vagy megfelelő mé1·sékelt 
izommunka által elősegítjük a reactio bekövetkeztét. 

Hogy a vizkura mellett még egyéb segédeszközöket is igénybe vehetünk, 
mint a massaget, villamozást, lefogyott, erőtlen betegeknél az u. n. hizlaló 
kurát, stb., az mindegyikünk előtt ismeretes ; e betegség tüneteinek sokfélesége 
szerint könnyen megtaláljuk erre az indicatiókat. 

Ezekben óhajtottam i·öviden a neurasthenia és vizgyógymódjáról tapasz
talataim egy részét a tisztelt gyűlés elé terjeszteni kiegészítve még azzal, 
hogy a neurasthenia vizgyógymódj a időszakhoz kötve nincsen, az télen ép úgy 
és ép oly kedvező eredménynyel végezhető, mint minden más időszakban; 
a vizkura szabatos végrehajtásánál a szervezet reactiója mindig prrecise 
bekövetkezik és a meghűlés veszélye teljesen kikerülhető. 

10. 

A HALLÓSZERV KÓRBONCZTANÁRÓL, 

KÓRBONCZTANI KÉSZITMÉNYEK BEMUTATÁSÁVAL. 

Előadta: TOMKA S rn fülorvos Budapesten. 

Az egész halló szervre kiterjedő kórboncztani prooparatumokat óhajtok a 
t. szakosztálynak bemutatni és ennek kapcsán a hallószerv kórboncztanával 
foglalkozni. Az idő rövidségénél és a tárgy nagyságánál fogva azonban csakis 
dióhéjban fogom az egyes dolgokat tárgyalni és pedig főkép a legfontosabb 
és a nem specialistára nézve is a legnagyobb érdekkel biró részleteket. 

A fülkagylón ugyanazon megbetegedések, ugyanazon heveny és idült 
bántalmak fordulnak elő, mint egyebütt a bőr felületén. 

A ritkábban előfo1~duló és általam is észlelt esetek közül megemlitem a 
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herpes zortest a fülkagylón facialparalysissel zövődve, továbbá a lupus vul
garist a fülkagylóra localisálva. 

Előfordulnak még a fülkagylón othrematoma, cysta, atheroma, fi.broma, 
sarcoma stb. A fülkagyló tulságos vagy hiányos fejlődését említem még fel. 

A '1ülhalljárat. Különös fontossággal birnak a halljáratban a lobok 
különböző nemei. Előfordulnak azon kívül ott condylomák, atheromák, 
szemölcsök, fibTomák, exostosisok. Ez utóbbiak annyiban bírnak fontos
sággal, hogy néha oly nagyok, hogy az egész fülnyilást kitöltik és ez által 
nehéz hallást okozhatnak, de még inkább biTnak jelentő éggel, ha a genyes 
fülloboknál a geny lefolyását gátolják és így genypangást okozhatnak. Az idült 
fülgenyedéseknél olykor az egész külhallj árat szűkül, sőt elzáródik. 

Idegen testek szintén igen gyakoriak a halljáratban. Sokkal több bajt 
okoznak az idegen testnél annak eltávolítási kisérletei és nem egyszer halállal 
végződtek hivatlan kezek által végzett extractiós kísérletek. 

Férgek, rovarok, gombák, fülzsirdugasz emlitendők végül fel. 
A dobhártya önállóan csak nagy l'itkán betegszik meg és rendesen a 

külhalljárati1 ól vagy a dobüregről te1·jed át a bántalom a dobhártyára. A dob
hártya isolalt megbetegedését leggyakrabban traumatiku behatások után 
látjuk. Vérömleny, a dobhártya Tepedése a1·czulütés, esés után elég gyakori, 
szintúgy caisson munkásoknál. A dobhártyán még a következő kóros jelen
s 'gekkel találkozunk leginkább: mint véTbőség, hólyagképződés, lob, per
foratió megvastagodás, homályosodás, atrophia, mészlerakodás. - Ezen 
elváltozásokat úgy a bemutatott kó1·boncztani készitményeim, mint rajzaim, 
a legjobban illustrálják. 

Dobüreg. Megbetegedése a hallószerv bántalmai közül a leggyakoribb. 
A dobüreg nyákhártyájának lobja okoztatik legfőképen heveny-, orr- és garat
hurut és főkép a hevenyfertőző bri ntalmak által, itt is az ínfectió a bántalom 
okozója. 

A dobüregben találkozunk a lob különböző alakjaival, huruttal, a nyák
hártya scleTosisával, a hallócsontok merevségével. Bonczolataim közben a 
dobüregek túlnyomó számában találtam ujonan képződött kötőszöveti hártyá
kat, melyek néha, főkép lefolyt genyes középfüllobok után, a dobüreg egyes 
képletei közt összenövéseket létesítenek, melyek a hallóképességet csökkent
hetik. 

A cholesteatoma nagyon kellemetlen complicatiója a dobüregbántalmak
nak és azokat nagy mértékben súlyosbítja. 

!elegen testel leginkább az extractiós kísérletek folytán jutottak oda. 
A fülkiirt megbetegedései leggyak.Tabban a gyermekkorban az orr-garat

üreg hurutos és hevenyfertözö bántalmainál, adenoid vegetatíónál, mandola
túltengéseknél fordulnak elő. 

Kóros elváltozásai közül leginkább a kürt hurutja, szűkülete bir jelen
tőséggel. 

Halántékcsont. Vérbőség, vé1·ömleny, lob leginkább a dobüregről te1jed
nek át a halántékcsontra. Ha a csecsnyujtvány sejtjeinek lobjánál, főként ha 
a geny a dobüregen nem folyhat le, a periost alá hatol, periostítis keletkezik. 
Ha a geny a e ontot áttöl'i, leemeli a periostot és subperiostalis tályog kelet
kezik ; ha a geny a csecsnyujtványt töri át, szintén keletkezhetik extra duralis 
tályog. A külhalljá1·at periostjának lobja szintén direct átterjedhet a csecs
nyujtványra. 

Tuberculosis, syphilis, crophulosis, főkép fertőző bántalmak kap e án 
~) „ 
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fellépő füllobok által bekövetkezhetik caries, melynek roncsoló hatása nem
csak a dobüregre, az egyes hallócsontocskákra, hanem részben a táplálás 
megszakitása folytán a tömkelegre is átterjedhet. 

A belső halljárat kó1·os állapota szintén jön észlelés alá, vérbősége, 
szűkülete, lobja, tuberculosis, syphilis, daganatok többnyire nem elsődlegesen 
lépnek itt fel ; trauma hasonlókép előfordul. 

11. 

PSYCHOSISOK SZIVBAJOKNÁL. 

Dr. FI CHER JAKAB a pozsonyi orsz. kórház főorvosától. 

Azon retiologiai tényezők között, melyekkel az elmebetegségek kifej
lődése okozati összefüggésbe hozható, a szervi szívbajok is szerepelnek. 
A vérkeTingésnek nagy jelentősége nemcsak az agy táplálására, de azon 
kétségtelen vegyfolyamatokra nézve is, melyek az agyműködését kisérik, 
szinte megfoghatatlanná teszi, hogy a szivnek aránylag súlyos megbetegedései 
gyakran a nélkül folynak le, hogy az illető szellemi életében lényeges zavarok 
volnának észlelhetők. Az oka ennek a jelenségnek abban a sajátos vér
edény1·endszerben rejlik, melylyel az agy el van látva és mely a sziv részéről 
jelentkező incompensatiós tüneteket könnyebben képes kiegyenlíteni. Ha a 
kiegyenlítődés meg nem történik, ha az agyban vérpangás jelei mutatkoznak, 
úgy a megzavart vérkeringési viszonyok, az agy működésének épségét sem hagy
ják érintetlenül és így kifejlődnek azok az elmebetegségek melyek ekkép a 
szivbajjal közvetlen oki összefüggésben állanak. 

A szívbajok azonban közvetve is hozzájárulhatnak az elmebetegségek 
kifejlődéséhez. Igy azon szervi éTzések, melyek szívdobogás, szivszorulás, 
légszomj, asthma alakjában szivbajoknál előfo1·dulnak reflex uton, természete
sen arra disponált egyénnél, megfelelő kórkép alkotása mellett ép úgy lehet
nek az elmebetegségek kiindulási pontjai, mint pl. fülbaj oknál a hallási 
érzékben beállott zavarból gyakran ballucinatiók keletkeznek. Igy érthető 
Mickle tapasztalata, a ki aneurismának 9 esetében a paranoiának hypochondri
kus és üldöztetési alakját észlelte, melyek mind azon kellemetlen nyomási 
érzésből keletkeztek, melyet az aneurismák a mellkasra gyakoroltak. Hogy 
a szivszorulás érzése, ugyancsak reflex uton, arra disponált egyénnél a melan
choliának kór képében oly nagy szerepet játszó szivnyomás érzését keltheti, 
az könnyen érthető, a mint az tényleg sok melancholiásnál a melancholia 
kiindulási pontja lehetett. Igy Farguharson a melancholiáról irt tanulmányá
ban említi, hogy 730 melancholiában szenvedő egyén közül vagy 28·7 száza
lék, tehát több mint 200-nál, a testi megbetegedés képezte annak alapját, a 
testi megbetegedések közül első sorban a tüdővészt és mindjárt utána a 
szervi szívbajt emliti fel. 

Természetes, hogy a szivbajnak eme complicatiója az elmebetegséggel 
csakis ana prredisponált egyénn 'l lép fel és épenséggel sem sokkal gyakoribb, 
mint más testi megbetegedésnek, melY, szintén szervi érzésekkel jár, hasonló 
szerepe az elmebajok keletkezésénél. Es épen ez a körülmény, hogy prredis
positió az első feltétel és csak azután mint alkalmi ok szerepel a szivbaj, 
teszi érthetővé, hogy az elmegyógyászok nagy többsége nagyobb jelentőséget a 
szivbajoknak az elmebeteg kifejlődésére nem tulajdonít. Sőt egyesek, mint 
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~~och tank "n a v1z -
n ökr fektet úl t. 

· Kfrchhoff . z rint i a. zi aj k j 1 ntő 'g ' t l . cho 1 i k l 'ti·ejött re 
, natk z 'la0 túlbec ülik a m nn iben az ·· z fü g' t az ily n e et knél 
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~cholz zerint ziv aj ok a ' rk ring ' za arai által az ag táplálkozá ' t 
e ökkentik má r · zt m oli ' k altal apopl ktiku " rohamokat v ' ltanak ki, 
mel ne k k ·· etkezmén eképen lme 1 et g 'g t ok zn k. thmatiku i·oha· 
mok i ol nag , p chikai an.·i tá. al járhat ak, bog. , maniakali„ izgal
makká fokozó hatnak. 

Kraepelin zerint a zi aj k aló zinül g g akrabban f r ulnak el " 
elmebetegeknél mint eg~·ebütt. e jelentő 'gük c." ak akkor an, ha e elekvő
lege vér ő 'get (activ Hyp r~·mi ) vagy i zer pang · t · a 'rkerin
g nek általáno lefokozá át okozzák. Elő l i e. tb n inkább izgalmi, utóbbi
ban n omott kedél állapottal jár ' k ' rform ' k keletkeznek. 

Krafft-Ebing zerint a vegetati zer ek z által, bog idegeik izgalmi 
állapota reflektoriku ut n a va om toriku. központra izgat ' lag agy m
tólag hathat, az agy v ' rkeringé ét i za arbatják. ziv aj ok közül az en lo
carditi ulcero a e, eteitöl mel. ek emb liat ' el 1 l ktikus dementiát okozhat
nak eltekintve, főleg a bill nÉ. üelégtelen 'gek ' a zivtúltengés befol á ol
hatják a zellemi 'letet i . i ab an , 'lemén ben van hogy a zivbajok 
befol ását az elmebeteg égre túlbec ülték. 

Arndt zerint szívbajok i hozzájárulhatnak z elmebajokra való haj
lam létrehozásához é z különö en a billentyühibáknál an igy, a mennyi
ben a vi szere vérkering ' túltelés 't, pangá át 's annak eredm 'ny k 'pen 
vizenyőt okoznak. Schül a zivbaj oknak a zellemi 'letre való befolyását má-
odlago tényezöképen emliti ugyan fel, 1 mégi ezen máso lago t 'n ezök 

között a legfonto abb zerepet nekik zánja. Hogy az agy ' zi műk " d 's között 
ös zefüggé van, arra nézv egyrészt felhozza a sziv ajo oknál gyakori kedély
zavarokat, zeszélye , mogorva, ingerlékeny jellemüket, a mihez bizon o 
felénkség ' ijedős ég járul, másrészt meg két 'gtelenné te zik az ö szefüg
gést azok az állapotok, mel rekbe szivbajosok gyakran esnek (ájulá , szédü
lés, fejfájás, fülcsengés) jeléül annak, hogy a szivbaj által az agy vérke-
1·ingése is zavart szenved. A mi a p ycho isok klinikai képét illeti, chüle 
részint maniaka.lis, részint anxietással járó depressiv kóralakokat különböztet 
meg. A szivbajoknak a szellemj életre való hatását egyrészt a cselekvőlege 
vérbőség (active Hyperamie) által (szivtulteng, nél), másré zt cb1·oniku vér
sz~génység vagy vérpangások által (billentyübántalmaknál) magyarázza. 
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Witkowszky szerint a szivbajok okozta maniáknál nem annyira az esz
metolongás a jellemző, mint inkább a fokozott önérzet és egy sajátos nyugha
tatlanság, mely könnyen ösztönszerű cselekedetekre, erőszakosság1·a vezethet. 
Szerinte ezen maniakalis rohamok inkább szivtúltengésnél észlelhetők, mig a 
mitralis elégtelensége esetébenkedélylehangoltsággal járó elmebajok lépnek fel. 

D'Astros is két alakját különbözteti meg a szivbajosoknál észlelhető 
lelkiállapotoknak. A kéthegyű billentyű elégtelenségénél az illető melancho
liás, mogorva, magába zárkózott, az aorta megbetegedésénél izgatott, képze
lődő, hysteriás. Szerinte a melancholiának úgy cselekvő, mint szenvedő alak· 
ját gyak.Tan látjuk szivbajok következtében fellépni. 

Mickle 165 szivbeteget vizsgált és arra az eredményre jutott, hogy a 
kéthegyű billentyű elégtelensége melancholiás félelmekkel és megfelelő érzék
csalódással, valamint bizonytalan jellegű üldöztetési téveszmékkel jár. A szű
kület pedig üldöztetési téveszmék, hallucinatiók kiséretében lép fel, közben 
bizonyos exaltalt, többnyire vallásos irányu eszmék is támadnak. E mellett az 
illetők ingerlékenyek, elégedetlenek, querulálá i·a hajlók. Ezek szerint a mitra
lis elégtelensége melancholiás, szűkülete vesaniás alakot eredményez. Az 
aorta szűkületénél az üldöztetési téveszmék nagy vehementiával és izgalmak
kal lépnek fel, néha mérgezte tési téveszmék kiséretében. Insufficientiánál nagy
foku anxietás, összeesküvési és üldöztetési téveszmék keletkeznek szintén 
vehemens izgalmi szakokkal. A mitralis és aorta együttes megbetegedése az agy
nak is súlyos organikus megbetegedését vonja maga után. A sziv túltengése 
és tágulása eleinte melancholiás, izgalmi szakokkal köz beszőtt állapottal jár, 
később a szellemi működés lefokozódik, feled 'kenység stb. áll be. A sziv 
elzsirosodásánál szintén üldöztetési téveszméket és elmetompulást észlel
hetni. Tanulmányát akkép foglalja ö sze, hogy minden súlyosabb szivbaj, a 
mennyiben jelenségeket az agy részéről is kivált, az agynak hiányos táplálko
zását eredményezi és ennek következtében lépnek fel a megfelelő tünemé
nyek is, névszerint : kedélylehangoltság, téveszmék, ingerlékenység és végül 
az elmének gyöngülése. 

Van Deventer az elme betegeknél előforduló elmezavarok e eteit tár
gyal ván, különösen kiemeli azt, hogy a szivzörejek hallá i hallucinatiókra 
szolgáltatnak okot. 

Hazai szerzőink közül J(onrád a szivbajoknak szerepére vonatkozólag azt 
írja: az idült betegségek az általános táplálkozá leszállitá a által segítik 
elő a prredispo itió létrejöttét, lényegileg ily módon hatnak a vérkeringé i 
zavarok előidézése által a szivb~jok. 

Moravcsik sz6l'·int a vérkeringési zavarok következtében beálló tökéletlen 
vérfelosztás az agyműködéseket befolyásolja, az endocarditi ek, billentyübán
talmak mellett emboli.ás folyamatok keletkezhetnek é az agy egyes Té zeinek 
a vérkeringésből való kizárását, az öntudatzavart, bénulásos epileptiformi 
rohamokat eredményezhetik dementiás állapotok fejlődé. ére vezethetnek. 
Különben ismerete , hogy a szívbetegségek rende en bizonyo általáno ideges 
ingerlékenységgel, kellemetlen sensatiókkal járnak, gyakran lepi meg a bete
geket elfogódás, szorongás, rossz sejtelem, félelem álmatlanság, lehangoltság. 

Purjesz azt irja, hogy a szivbántalmakban zenvedőknél néha a hiánya 
compensatió szakában a vérkeringé hiányo volta az agyműködé rendelle
nességében, a szellemi működés tompultságában, elmetévengésben fog nyil
vánulni. Szerinte nehéz eldönteni, mily ré ze van ebben a vér szén avdú 
voltának é mennyi e etleg az agyvizenyőnek. E tünemények különben a bán-



talom k ' őbbi szakában szoktak fejlődni és már ennélfogva is kedvezőtlen 
jelentő égü k. 

Salgó zerint kevé bbé biztos a szivbajoknak kó1·oktani 'rtéke, míg az 
arteriák atheromato isa két égtelenül nagy sze1~epet játszik az agy súlyos táp
lálkozási zavaraiban. 

A mint tehát láthatjuk a zivbajoknak e tiologiai értékét különbözőképen 
itélik meg ' míg az egyik zerző azt tul ágos nagyra bec üli, addig mások 
azt legalább i két 'ge nek tartják úg, T hogy pl. Meynert tankönyvében, mint 
kórokat az egye beteg égeknél fel em emliti. Igy vag unka tatistikai számok
kal is. Fentebb már említettem Leiter d rfot, ki 15 betege között csak egy 
zivbajo t talált. Ezzel zemben felemlíti Schille Voppelt, kinek zámitása 
zerint az elmebetegeknek 8/5 r ', zén 'l találunk a szívben abnormalis \Í zonyo

kat, ugyanezt Hoffmann Frankfurtban az elmebetegek 41 %-ánál találta, 
J(arrm· a bonczolások után k ' zitett tati ztikát é ugy találta, hogy míg a nem 
elmebetegeknek ~6·60fo-ánál lehetett a szívben kóros elváltozá okat észlelni, 
addig az elmebetegek 27·2 . zázaléka olt zivbeteg, tehát alig egy százalék
kal több . SchiUc zerint átlago an 17-1 z~ zalékában az elmebetegeknek 
találhatunk hatá.rozott szervi szívbajt. Benda ~,O elmebeteget vizsgált 
meg és ezek közül 70. tehát · O/o volt szivbajo . 0 maniakalisoknál sziv
túltengé t, melancholiá oknál insufficien tiát és vesanu oknál . zükületeket 
talált. 

Az o ztályomon végzett 'iz gálatnál az elme betegeknél talált szívbaj ok 
inkább Benda zámát közelítik meg, a mennyiben 100 elmebeteg közül 
9-nél találtam a sziv részéről anomáliákat. Véleményem szerint különben 
teljesen közömbös lehet a tatistikának ilyen általáno itása, minthogy ezekben 
az esetekben úg is csak közvetett retiologiai értékük van. Nem abban culminál 
a ké1·dés, hogy az elmebetegek közül mennyi, a szívbajos, hanem abban, hogy 
a szívbaja ok közül mennyi az elmebeteg. E minthogy az elmebetegséghez 
mai tudomásunk szerint okvetlen prredispositió kell, úgy csak az a kérdés, 
vajjon a szívbaj maga zerzi-e meg az illetőnek a prredispositiót, vagy 
pedig a szivbaj egy zerü alkalmi ok csak, mel a már prredisponált egyén
nél az elmebetegség kifejlődését mintegy meginditja. Per ze a szivbaj, mel" 
mint ilyen alkalmi ok szerepel, akármilyen alakban lépjen is fel az elme
betegség, a kórjóslatra nézve kedvezőtlen tényezőül szolgál. Ezért arra sem 
fektetnék súlyt, hogy megállapít uk,hogy a szívbajok ezen közvetett szereplése 
minő kórformát hoz létre. Különösen pedig czéltalannak tartom az olyan 
meghatározásokat, hogy a kéthegyű billentyübántalom melancholiát okozna, 
míg az aorta szájadékának szűkülete vagy a sziv hypertrofiája vesaniát ma
niakalis izgalmakkal. CzéltR.lannak pedig már azé1·t is, mivel a szerviszivbajok 
ritkán szoktak csakis az egyik billentyűnek megbetegedésénélmegállaní.Hanem 
például a mitralis insufficientiájáv3J egyidejűleg stenosi is lehet jelen, mely 
természetesen a kórképet alterálhatja. Általában a szívbajok közvetett hatása 
az agyra abban a különböző sensatiós érzésekben fekszik, melyek a szívbajok 
jelenségeit képezik és a mely érzések reflex uton az arra prredisponált egyén
nél más téves érzések keletkezésére a kiindulási okot adhatják épúgy, mint 
a mái· a bevezetésben említett esetben, midőn egy fülbaj okozta hallási zavar 
után hallucinatiók lépnek fel. 

De a szivbajoknak nemcsak ilyen közvetett hatása van az elmebajok 
keletkezésére, hanem közvetlenül is képesek az !tgy mií.ködését befolyásolni, 
még pedig arra nem prredisponált egyéneknél. E itt nem is a.zokat az ese-
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teket éTtem, midőn szívbajok következtében az agyban emboli ' k l 'pn k f 1 · 
így az agynak egy része telje en kiesik a táplálkozá kör ' ből, a i term ' -
szete en csakis a functió zavarát eredményezheti é n m is 'rtem azok t z 
agyvérzéseket, melyek ugyancsak szivbajo oknál a nagy fe zülé köv tk zt 'b n 
az agy hajszáledényeiből annak állományába !1atolva, tt r ne olá t, pu z i
tást és ennek megfelelő za arokat okoznak. En azokr '1 az es tekről kar k 
megemlékezni, melyekben az agy működé 'nek za arait a zivbaj lirekt azon 
vérpangás következtében eszközli, mely v 'g '' kö etkezm ' . T 'ben az t g rvize
nyőt okozza. 

Kétségtelenül 'púgy, mint más e etekben, az agyban i vi z re · rpan-
gás következtében vizenyő fejlődik ' egyrészt az ezáltal megváltozott n ro
mási viszonyok, másrészt direkt a v ' r chemismu. ának m gváltozá a kell, hog T 

az agy működésében zavarokat hozzon l 'tre. Ezek a za arok min lenekelőtt az 
öntudatnak eltompulásában, egész elhomályo. ulá ában állanak é minden
féle érzékcsalódások által kísértetnek. zivbajo aknál jelentkez" z r i 
vérzések itt nagy szerepet ját zanak, a szivszorulás érzé e többnyir ij zt" 
tartalmu hallucinatiókat kelt, a zivzörejek hallá i e alódá okra vez tnek, 
a vérkeringésben beálló időnkénti f eszülé , a z 'dülé , olya mi ' rz t t kelt 
mintha az illető utaznék, szóval egész tömkelege a t 'veng ' seknek lép fel, m 1. T 

nek alapja többnyire a szervi érzésekben megvan é mely a bomályo ön
tudatban életre kél. A zivbajosoknál észlelhető eme elmeállapot, m ly direct 
a szivbaj következménye és m ' ly minllig tüneménye a ziv incornpen ·a/ i~já
nak, össze nem téve ztendő azon elmehet g égekkel m lyek egy pr di -
ponált egyénnél lépnek fel, a kinek szívbaja az elmebeteg 'g kifejlőd ' ·r e ak 
alkalmi okul szolgál. Hadd álljon itt példának a következő é zlel 'sem: 

X. 54 éve hivatalnokhoz 1 9~. február 27-én 'jjel hívtak a thmatiku 
rohamok miatt. Előzményekül a következőkről értesültem: Beteg egé z ge 
családból származik. Rokon ágában elmebaj e etei oha sem voltak. Atyja 

5 éves korában aggaszályban halt el, anyja él és egészsége . z ő jelen baj át 
10 évvel ezelőttre viszik vi sza, a midőn egy kiállott ízületi csúz, maj 1 egy
k 't évre rá egy tüdőgyula lá után szívbaj maradt vi za. Ennek a sziv
bajnak a legutóbbi időkig azonban má nyilvánulá a nem volt minthogy 
időnkénti fejfájás, zédülés, zivdobogás jelentkeztek az utol ó hetekben 
pedig asthmatikus rohamok léptek fel, mi mellett a lábfők izenyőj e i j lent
kezett. Beteget ezek után megvizsgáltam nála a következő kól'ismét tehet
tem: A kéthegyű billentyűk elégtelensége é a bal vi zeres záj da szűkülete, 
a szivtompulat nagyobbodása különö en jobb fel ' . májnak m 'r. ékelt 
nagyobbodása, kisfoku hasvízkór é a lábak vizenyőj e légi zomj (1 'gzé. 
perczenként 3 ), a pul u fe ze pe1·czenként 92, arytbmiku . Hőmérsék . · · . 
Therapia hideg borogatások a szi v táj ára és tinctura trophanti bel ől g. 
A következő napokban az asthmatikus rohamok i m ' tlődnek m digitali 
sem egyéb az asthmánál szokáso szerek nem hatnak hos zab i lőre a 
vizelete! álasztás e ekély, 24 órában 00 kbcméter, kevé fehérnyét ok 
phosphatot tartalmazó. Márczius köz pe táján az asthmatiku 1 rohamok mel
lett hallucinatiók lépnek fel melyek különösen éjjel nagyon kínzók. Beteg 
iró gyermekeket lát maga előtt, feleségét a rendőr. éghez küldi, hogy a 

rablót, ki élete ellen tör, elfogassa. Egy-két gramm brómra e ak nehezen 
nyug zik meg. z éjjeli n ugtalan ág egyTe fokozódik úgy, hogy tiz na1 on 
kere zti.i1 morphium-injectiókat kell alkalmazni. ~ vizeletelválasztá. fokozódá
sára ha znált iuretin é egyéb hugyhajtó zerek csak muló hatás al van-
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nak. Beteg napközben eg ' zen öntudatnál van, minden iTánt érdeklődik, éjjeli 
nyugtalan «éber álmait» maga elbeszéli é azokat illusióknak nevezi. 

Márczi u végén az állapot sulyosbodik, az asthmatiku rohamok nappal 
i jelentkeznek, az érlökés állandóan arythmikus, perczenként azonban 
nem több 90-100-nál és rythmusát a szokásos szivreható szerek alkalmazá-
ára sem nyeri vissza. Beteg kezd napközben apathikus lenni, nehéz légzése 

gyaln·abban jelentkezik, bizonyos tompaság észlelhető nála, a zemélyeket 
feli meri, azt hiszi, hogy uton van, tájékozottsága időre, mint helyre hiányos. 
Feleségét, kivel mindig a. legjobb ~iszonyban van, mindenféle szitkokkal illeti, 
mert az egy ellene szőtt complotban benn van, néha izgatottsága annyira 
fokozódik, hogy nyugtalan, a laká ból menni akar, narcoticákkal csak nehezen 
nyugtatható meg. A kórkép, melyet beteg mutat, a hallucinatorikus zavartság 
kórképe, mely már a következő hetekben, mialatt a vizenyők a te t egyéb 
részeiben is fokozódnak, lassankint általános stuporba megy át. 

Beteg napokig egy helyen ül vagy fekszik, senkivel sem beszélget, min
dent mechanice végez, csak néha mormog magában érthetetlen szavakat, a 
hozzá intézett kérdé eket alig percipiálja. Semminemű tájékozottságot sem 
mutat; mindinkább fokozódó testi gyengeségét a szellemi téren mutatkozó 
tompulás jóval meghaladja, mig végül julius 24-én beteg a tüdővizenyő tüne
tei között meghal. 

A szivbajnak egyre fokozódó incompensatiós tüneteiben tehát ennél az 
egyénnél a folyton előrehaladó elmezavarnak közvetlen okát kell találnunk. 
Meg kell még jegyeznem. hogy az egész betegség alatt láztalan volt, hogy éle
tében, mint betegsége alatt is igen mértékletes életet élt, in bacho et in 
venere mindig mértéket tudott tartani, anyagi és egyéb gondokól ment fog 
lalkozása volt és családi viszályokat nem ismert. Kedélye mindig derült, a 
tréfát szerette és ez a derüs kedély el nem hagyta addig, mig az apathia 
öntudatának eltompulásával rajta erőt nem vett. Daczára tehát a mitralis 
insufficientiának, a melancholiának nyomát sem láttuk. 

X. 4 éves kereskedőhöz 1895 szeptember 2-án hivtak. Heves szivdobo
gásról és gyakori nehéz légzésről panaszkodott. Az előzményekből annyit 
tudhattam meg, hogy egészséges családból származik, soha nem volt semmi 
más baja, minthogy 3 évvel előbb sok ízületi csúz után időnkint szívdobogás 
lépett fel. Az utóbbi időben nehéz légzési rohamai voltak, étvágytalan, gyakran 
hány, lábai vizenyősek . 

Megvizsgálva a beteget, az aorta-billentyűk elégtelenségét eonstatáltam, 
a balszivnek nagyfoku tultengésével, ascites és a térdig érő vizenyő. Felesége 
különösen arról panaszkodik, hogy férj e éjjel nagyon nyugtalan, gyakran 
énekel, lármázik, egész «ébren alszik». Beteg azt állítja, hogy ő csak homá
lyosan emlékezjk az éjjel történtekre. Beteg láztalan. Vizeletmennyiség 24 
órában 650 gramm. Therapia : Digitalis liuretinnel. Pár nap alatt a vizenyők 
visszafejlődnek, beteg jól alszik, csak reggel felé még kis dispnoe, ijesztő 
álmok nélkül. A következő hetekben a sziv compensálva marad . Október 
közepén újból incompensatiós tünetek, ép öntudat, csak este felé élénk hallu
cinatiók, melyek reggelig tartanak. Láztalan. A mindinkább fokozódó vizenyők 
és a fokozódó légszomj beteg kedélyét napközt nagyon lehangolj ák. Deczem
ber első napjaiban a délelőtti látogatás alkalmával maga panaszkodik nekem, 
hogy éjj elenkint olyan éTzése van, mintha egy fiu ülne a mellkasán és fülébe · 
mindenféle pajkosságokat mondana, erre neki hangosan énekelnie kell. Még 
magába ne,etgél is, de hangosan nem nevethet, mert nem kap hozzá elég 



levegőt. :B1elesége megemlíti, hogy gyakran olyan zavart, nem tudja, hol van, 
azt mondja, hogy származási helyén van, félreismeri gyermekeit. Napközben 
azonban öntudata mégis többnyire rendben van, csak ha elszunnyadozik, 
úgy felébredéskor előbb össze kell szednie magát, mig kellőleg tájékozód
hatik. Deczember végén egy izben az ágyból kiugrik, az ajtón akar kiszaladni, 
mert megtámadják, könyörög, hogy hagyják életben, azóta ilyen izgalmi 
állapot többet elő nem fordul, a következő napokban inkább érzékenykeclő, 
nyomott kedélyű és 18 G január 10-én a mindinkább kifejlődő tüdővizenyő 
tünetei között meghal. 

A szivbajnak a betegnél jelentkező psychosissal való összefüggése, azt 
hiszem, ez esetben i kétségtelen és ez esetben is a hevenyen fellépő halluci
natiók és a zavartság, mely, igaz, hogy nem oly állandó, mint a másik esetben, 
tualják a kórképet. Az elmének oly eltompulása, mint az első esetben, ennél 
a betegnél nem volt észlelhető. 

A következő észlelésem egy fiatal, 38 éves embert illet, a kinél azonban 
a szivbaj tüdővész zel complikálódott. A fiorid phthisis mellett a sziv incom
pensatiój ának tudom be azt a kórképet, mely a második észlelt esetemhez 
teljesen hasonló, a halált ez esetben a bekövetkező pneumothorax okozta. 

A további esetek közül még felemlitem azt, mely jelenleg is észlelésem 
alatt áll. Egy 62 éves egyénnél mitralis in uf:ficientia és nagyfoku vizenyők, 
ascites, anasarca voltak jelen. E mellett a telje en láztalan beteg, midőn 
l~ozzá először hi vtak, szintén a ballucinatorikus zavartság képét mutatta. 
Agyában nyughatatlanul feküdt, mindent zavartan ö ze-vissza beszélt, a 
kérdésekre nem reagált, az ágyból ~inden pillanatban ki akar ugrani és 
csak a vizenyők által nehézkessé vált teste miatt tartható könnyen vissza. 
Nem tájékozott, a személyeket félreismeri. Vizelet kevé , 24 órában 800 
köbcentiméter. Digitalís diuretinnel való adagolá után mely mellett brom
kalit is szedett, a vizelet megindul, mindjáJrt másnan 2 é fél litert vizel, az 
öntudat ti ztul, harmadnapra a vizenyők c ökkennek, beteg teljesen ön tudat
nál van, jól tájékozódik, a környezetét felismeri, hallucinatiói nincsenek, 
zavart állapotára csak homályosan emlékszik vissza. Azóta már 3 hónap 
mult el, a sziv compensálva van, beteg szellemi életében abnoTmitást nem 
mutat. 

Egybefoglalva már most jelen tanulmányom eredményét, azt követke
zőkben fejezem ki: 

1. Szívbajok elmebetegségre prredi ponált egyéneknél az elmebaj kelet
kezésére alkalmi okul szolgálhatnak. 

2. Az alkalmi okot azok a.z abnormális szervi érzések k 'pezik melyek 
a szívbajok jelen.ségei gyanánt lépnek fel minők a szivfájdalmak, ziv
zörejek, zivforrongás érzése, főfájás, tb. Mindezen jelenségek i·efiectorikus 
uton téves érzéseket, érzékcsalódásokat, mint a psycho isok kiindulá i pont
jait, fejthetnek ki. 

B. A nem compensált szivbajok közvetlenül, arra nem prredisponált 
egyéneknél is képesek elmebajokat létrehozni, még pedig akár az agy vér
keringésében okozott zavarok, akár a vér megváltozott chemiai alkatának 
következtében. 

4. A nem compensált szívbajok által okozott elmezavar a hallucinatori
kus zavartság kói·képét muta~ja, melyben a hallucinatiók szin zését a szervi 
érzések befolyásolják. A mennyiben a szivbajnak incompen atiója ho zabb 
i<leig tart, a zavartság dementiá á fejlődhetik. 
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NEMELY ABNORMITASROL. 

Dr. BR. 'SU K ' 1 OLY, megyei főorvostól. 

Többé i hivatalo kodásom tartama alatt sorozásoknál alkalmam volt kü
lönféle rendellenes égeket megflgyelhetni, melyek talán megérdemlik, hogy fele
désbe ne kerüljenek. A jegyzékeimből ki zedett e etekről rajzokat i készítettem. 

hatujju ág kézen vagy lábon ayakrabban fordulván elő, nem érdemel 
emlitést. 

Érdekesebb e et fordult elő 1892-ik évben. J esko György kézen és lábon 
bírt hat ujjal, éppen úgy, mint annak atyja i . A lábujjai meglehető en 
arányosak (fig. 1. ábra), e ak a bal láb kis ujja (hatodik) kissé nagyobb é 
ferde. A kéz ujjai azonban a túl zámon kívül is aránytalanságot mutatnak (fig. 
1. e. d.), mennyiben a jobb kéz kisujja aránytalan nagy s majdnem hüvel. k
ujj alakjához hasonlít, köi·me pedig állatköröm alaku. J\iiég inkább tér el a 
bal kéz a rendes alaktól. Az ujjak egészben v 've n ulánkabbak, a mutatóujj 
hosszabb, a harmadik rövidebb a rendesnél s a hatodik inkább hüvelykhez, mint 
kisujjhoz ha onlit. 

Az 1892. évi sorozásnál előfordult eg3 hadköteles (fig. 2.), kinek jobb 
kezén a hüvelyk alján egy sokkal kisebb és vékonyabb második hüvelyk mu
tatkozott, mely a nagy hüvelyk mozdulatainál szintén de jelentéktelenebben 
mozgott. 

1887. évben két érdeke eset fordult elő. Az egyik esetben hasonlólag 
két hüvelyk mutatkozott a bal kézen (fig. 3.), nagyságra kevésbbé eltérően, 
de egészen az utolsó phalanxig szorosan egymáshoz nőve, melynek accesso
ricus hüvelyke idomtalan körömmel birt és önkéntes mozgást végezni nem 
volt képes. 

A második eset sokkal érdekesebb volt. A bal kéz összes ujjai ugyan az 
első phalanx felében mintegy csonkoltaknak látszottak (fig. 4.), vagy r:iint~a 
lefagytak volna · már pedig a kéz zületés óta abnormis volt. A másik kez 
teljesen rendes alakot mutatott. 

1 91. évben elővezettetett a bizottság elé Illaván egy izraelita fiu, 
kinek jobb felső végtagja már születése óta elnyomorodott (fig. 5.). Ha a 
felkar rendesnek vétetik, az alkar annak legfeljebb félhosszát érte el. Az 
izomzat mindkettőn nem volt atrophikus, de sajátságos hengerded alakot 
mutatott. A kéz maga úgy tünik fel, mintha azon a hüvelyk- és kisujj hiányoz
nék. E szerint aztán a mutató- ', középujj összenőtt, a negyedik pedig a1·ány
talanul vastagodott és kis körömmel el van látva, mi a másik két meglévő 
ujjon hiányzik. A többi teste ha nem is erőteljes, de legalább arányos. Ezen 
nyomoruságos kézalkotása daczára a fiu meglebető en jól tudott irni. 

Reduplicatiónak vehető azon láb, mely 1897. évben egy illavai hadkötele-
en találtatott, miután azon egészen jól különböztethető meg kilencz ujj 

(fig. 6.). A hüvelyk teljesen rendes; a má odik sokkal kisebb, vékonyabb, a 
két szomszéd közé beékelt s azokhoz odanőtt; a harmadik és negyedik majrl
nem rendes, csak kissé merev és a végperczig összenőtt; az ötödik ismét 
kisebb es vékonyabb, de szabad és mozgékony s az egyik láb kisujjának vehető. 
A hatodik, hetedik, nyolczadik és kilenczedik egy rendes láb 2, 3 4. és 5-ik 
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ujjnak felel meg. Az összes ujjak telj e ·en kifejlett körmökkel el voltak látva. 
A láb természetesen tetemesen szélesedett és a bokaizület lényegeJen vas
tagodott. Mindezen hiányok daczára a járás nem volt nehezitve. 
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Hatalmas exostosis ke1·ült 1890-ben Puchón megfigyelés alá (fig. 7. ), mely 
a legügyesebb czipészmestert is kétségbe ejthette. 

A pachydermiának (elephantiasis) felette érdekes és kifejlett alakja kei·ült 
a sorozó-bizottság elé 1 90. évben A Zay-Ugróczból származó Kasszan István 
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egy ideig az ottani üveggyárban volt alkalmazva, de növekedő baja miatt 
foglalatosságát abba kellett hagynia (:fig. 8.). Alvégtagja.i oly benyomást tet
tek, mintha azokon a köztakaró nadrágszerüen lelógna s gigedi módra lent fel 
volna hajtva. Míg hasonló esetekben többnyire 
a nemző részekre is terjed a köztakaró és a 
kötőszövet hyperplasiáj a, ezen esetben azok tel
jesen arányosaknak jelentkeztek. A jobboldali 
czomb felső végén közel arányos, innen a térdhaj
lás felé lassan vastagodik. A daganat a térden 
túl egyaránt növekszik s az alszár közepe táján 
eléri a környi 56 cm.-t. A bokaízület felé a daga
nat kissé vékonyodik s a bokaizületen két mé
lyen bevágott barázdában, mely közt korongalaku 
duzzadó ráncz képződött, ér véget. 

Még idomtalanabb a bal alvégtag. Ez már 
a czomb felső végén hyperplasticus és csekély 
vékonyulás után a térd felett lényegesen vasta
godik, úgy, hogy e helyen köi·nyi 50, az alszár kö
zepe táján pedig környi 56 cm.-t ér el. A boka-
izület felé ismét vékonyodik és ugyanoly ránczot 
képez a végén, mint a jobb alvégtagon. 

A két láb vastagodott ugyan, de nem oly 
arányban, mint a lábszárak. Az illető egyén 
nehézkesen jár hat. 

Meglepő abnormitást :figyeltem meg az ez 
idei sorozáson a marikói illetőségű, 21 éves Hap
csik Strichel Andrásnál (:fig. 9.). A nevezettnél 
a szegycsont teljesen hiányzik s a mellkas azon 
része, mely felül a claviculák közt egész a pro
cessus xyphoideusig fekszik, mély behorpadást 
mutat. 

Ezen behorpadási terület a claviculák közt 
4 cm. és egész hosszában 11 cm.-re terjed, közepe 
táján pedig kissé szélesbül. 

A bordák e szerint nélkülözvén rendes in
sertiójuk helyét, egymás közt találtak kapcsolatot 
akár porczos anyag, akár durva szövet létesülése 
által. 

Tény az, hogy e lándzsaalaku behorpadási 
hely resistens párkánynyal van szegélyezve, mely 
csak a claviculák közt van félbeszakasztva. 

A behorpadás közepe táján észrevehető 
a zivcsucs lüktetése. 

Sajátságos, hogy mély belégzéskor e behor~ 
padás nem lapul, de ellenkezőleg, még mélyeb-
bedik. - Valószinüleg a köztakaró e helyen kötőszövet 
van kötve, mi által mozgásában meg van akadályozva. 

.. 

által a pleurákhoz 

/ 
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13. 

A FOGAK TÖRVÉNYSZÉKI ORVOSI SZElVIPONTBÓL. 

BRRGF.R FRRENCZ tr., fogorvostól. 

Daczára annak, hogy a bonczolási utasitás II. fejezetének 3-ik pontja 
megköveteli a szájür és fogak vizsgálatát, eddig úgy törvényszéki művekben, 
mint a gyakorlatban alig vagy csak igen keveset foglalkoztak tárgyalásával 

semmi súlyt sem helyeztek reá. A törvényszéki orvostól nem is lehet meg
kívánni a finomabb részletek i merését, speciális szakorvosok pedig törvén „_ 

széki vizsgálatokon vagy tárgyalásokon csak ritkán vesznek részt. Pedig fej
tegetéseim folyamán látható, hogy mennyi érdekes bií.npörben képeztek for
duló pontot a fogakon talált változások. Az eddig leiTt eseteket igyekeztem 
összegyűjteni és az azokból levonható következtetéseket összefoglalva, 
csoportba rendezni. 

A fog physiologiai és pathologiai állapotában lehet tárgya a törvényszéki 
orvostannak. Szóba jöhetnek : 

1. Azon sérülések, melyeket a fog hoz létre - harapott ebek. 2. A fog 
a személyazonosság meghatározásának szolgálatában. · . Azon sérülések, 
melyek a fogakon jönnek létre külső behatás folytán. Még szóba jöhetn ' -
nek a fogak körül történő műhibák is, de ezek ez idő zerint tárgyalásom
ból kihagyattak. 

1. Harapott sebek. 

Ezen sérülések a zúzott sebek közé tartoznak s a szerint, hogy hegy
gyel, vagy pedig éllel biró foggal történik a sebzés - szúrt- zúzott, vagy met
szett- zúzott sebbel lehet dolgunk. A szerint, hogy mennyi ideig s mily irány
ban hatottak a fogak a testre, a sértés alakja és foka is különböző. 

Ha a fog az illető testrészt csak érinti, úgy bőrhorzsolások származnak. 
Ha kis ideig nyomatik a lágyképlet a fog által, úgy a bőrben levő hajszál
edények megrepedve vérzenek a hámon pedig kisfoku folytonossághiány lát
szjk. Ezen u. n. sugillatiók a fogaknak megf elelőleg egymás mellett 1-2 
mm. távolságban ép bőnészlet által elválasztva állanak. 

Ha több ideig nyomták a fogak a lágyrészeket, szúrt vagy metszett 
sebek, ha azonban tangentialiter hatnak a testrészekTe, akkor nagyobbfoku 
szakitott-harapott sebek jönnek létre, mint azt a ragadozó állatok harapásai 
mutatják. Igen sokszor a felső fogsor caninusai hagynak zúrt-szúzott seb 
alakjában nyomot a harapott testrészen; az alsó fogsor nyoma pedig ívalak
ban mutatkozik és concavitásni a caninusok sebhelyei felé néz. Ha a fogak 
a lágyképletekre függélyesen hatnak, úgy két ívalaku eb marad s concavi
tá uk egymásfelé néz. Minél erősebb a harapás, annál mélyebb a felső fog
sornak megfelelő seb. Ha a harapott rész csak lágyképletből áll: akkor a két 
fogsor megfelelő része teljesen kiszakittatik, de ha a lágyképlet alatt csont 
van, úgy rendesen csak a csontig hatol a folytono sághiány. A harapott seb 
az azt okozó fogsort árulja el. 

Egyes testrészek fül, orr, ujjpercz leharapá ánál a megmaradt cson
kon láthatni a fogsor lenyomatát. Igen sokszor a fogak egyenlő magasak és 
sií.rün álla.nak egymás mellett és akkor a linearis seb nehezen diagnostizálható. 



Igy ::)kerzec"'ka mlit egy esetet: Gyilko sággal ádoltatik egy egyén, 
kinel két ujján harapá i seb volt. A séi·ülés a jobb mutatóujj utolsó pe1·czé
n ek dorsali ldalán a körömágy alsó szélén keresztbe van annak k 't oldalán 
a volaris oldaláig folyta.tódik. A seb két végpontja hegyes, igen sz 'jjel állott 

a c ontig hatolt; a köröm ágyától telje en le volt választva. Volari oldalán 
a bőrön 8/ 4 hüvely bo zu, lineáris, meglehető sekély é1·ülést mutat s az ujj 
heg_ ' ig halad. Azon körülmény, hogy ezen sebeken a fog alakja nem volt 
látható, a zakértők közt különféle v 'leményre adott okot. A meggyilkolt egy ' n 
fogsora SŰl'Ü YOlt nem nagyon éle. ezért a volaris oldalon vonalszerű 
ebe ülést okozott. A dorsali oldali tátongó eb pedig bizon itja, hogy a 

megharapott ujját a gyilko elhúzta a jól belekapaszkodó felső fogsor szaki
totta a ebet. 

Már ez a példa i mutatja, hogy a harapott eb diagno isának megtétele 
nem oly könnyü, mint a hog) hinnők. 

Igen ol· zor a harapott r ' z nekrotizál, sőt gangr neskál · ily állapot
ban az okot meghatározni igen nehéz. Minél fris ebb a seb, azaz minél 
rövidebb idő mulva vizsgáltatik annál könnyebb eldönteni a seb minőségét. 

Harapott eb ember é állati fogazattól ei·edhet. 
Az emberi harapá mezítelen te. tré zeken - arczon, ajkon, fülön, onon, 

kézen peni en fordul elő leggyakrabban; az állatiak pedig fedett testr ' szeken 
czombon, láb záron. Ha :figyelembe ves zük még a seb nagyságát (állati hara
pás reude en nagyobb), úg, ebből s a különböző fogazatok nyomaiból ezen 
két különbséget könnyen meghatározhatjuk. 

Emberi harapá közt jellemző az ujjba v. kézbe ha1·apás, mi önvédelem 
közben gyakori. Fülbe harapás Tirolban birkozás közben gyakori. Igen sok
szor az ajkba, nyelvbe, fülbe való harapá fokozott nemi inger közben 
történik. 

Az állati marások közt az embert környező állatok harapá ai leg
gyakoribbak: így kutya, mac ka, ló, farka ; ritkábbak már a nagyobb mada
rak, pl. a vagy a rágcsálók (patkány, egér) mará ai. Diirnur ír le egy igen 
ritka esetet, hol 2 lábujjat teljesen leharapott egy csuka fürdés közben. 
A különböző állatok mará ait felismerjük a különböző állati fogazatok 
figyelembevételével s a körülményekből, melyek közt a harapás történt. 

Igen fontos hullán meghatározni, hogy a harapás az életben vagy a 
halál után történt. Igen tanulságos Devergies esete, melyet eleinte gyilkosság
nak hittek. 

Egy kis hely ég elhagyatott részében, egy háznak egyedül lakó tulajdo
nosa félig felöltözve találtatott az ágyban, halva, erősen eltorzított állapotban. 
A fej teljesen hiányzott a nyak és váll magasságáig, a bal váll lágyképleteitől 
meg volt fosztva, bal felkar teljesen szétmarczangolt. Hulla nem volt vér
szegény, kevés vér volt a padozaton, és a sérülés helyén reactiót nem mu
tatott. A lepedőn kutya lábához hasonló nyomok voltak láthatók. A háztól 
az erdő felé véres foltokat találtak és ugyanezen nyomon egy nehéz gömbölyű 
test vonszolásából származó mély csatornát a homokban. Devergies az asz
szony halálát termé ·zetesnek mondta s a sérülés valószinüleg úgy jött létre, 
hogy egy nagy kutya harapta le a fejét s vonszolta az erdő felé. 

Figyelemre méltók a hullakamrákban rágcsálók által történt marások 
is : midőn reactió nélküli, de a patkány vagy egérnek megfelelő éles, vékony 
fogak nyomai felismerhetők. 

Igen sokszor nem csak azt kell meghatározni, hogy a kérdéses sérülés 
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harapott seb, és hogy áliati, vagy embertől eredő, hanem azt is, hogy egy 
bizonyos ember v. állat fogazatából származhatott-e ? Vannak esetek, hol jel
lemző fogállás nyomot hagy a harapáson s árulójává lesz. 

Harapott sebből a tettesre következtethetni, mint Lacassagne közöl egy 
esetet, Cremieux N euilly özvegy asszony meggyilkoltatott. A gyilkossággal 
gyanusitott egyén, egyik kezén harapott seb nyomát találták. A meggyilkolt 
három foggal bírt, melyek össze-vissza állottak; ezek gipszlenyomata teljesen 
beleillett a gyanusitott egyén harapott sebébe s így ezen positiv bizonyíték 
beismerésre índitotta a gyilkost. 

Egy másik esetet közöl Burghardt: M. szolga egy cselédleánynyal a 
faluba hazatérve, 3 férfi által megtámadtatnak. Két rabló a leányt gyűrte le 
s rabolta ki, míg a harmadik a férfi gégéjét szorongatta egyik kezével, a másik
kal pedig homokot dobott a szemébe és szájába. Ezen manipulatiónál a férfi 
a rabló ujjába harapott. Ezen harapott seb vezette a bírót nyomra. U. i.: ezen 
e et után 34 nap mulva egy betöréssel vádolt férfi jut a törvényszék elé, ki 
egy ablakot kézzel beütött s úgy mászott be a kérdéses helyre. Burghardtot 
a biró kérdezi, hogy lehetséges-e, hogy a kezén talált seb az ablakbeütés 
közben származott? 

Ezen vizsgálat közben egy régebbi sérülést vesz észre aj obb középujj 
utolsó perczén, mely harapott sebnek látszott lenni. 

A jobb középujjon a körömágy teljesen fedetlen volt, a seb aljából 5 
mm.-nyire nőtt ki az új köröm. A körömágy száraz, halványvörös érintésre 
nem fájdalma , a köröm sarlójánál 1 cm.-rel mélyebb. Süppedés haránt
irányban 6 mm. széles, szondával viz gálva a köröm alá nyelvalaku kiöblö
södésnek mutatkozik. Ezt az üreget gipszszel kiöntötte s midőn meg
keményedett kivéve, a seb alja 4·5 mm. zélesnek mutatkozott, alsó élén 
két repedés volt látható. Véleményében kiemeli, hogy ezen sérülés oly idős, 
mint a mennyi szükséges, hogy új köröm képződhessék s ha felveszi, hogy 
1 mm.-nyit nő hetenkint a köröm, ez pedig 5 mm. lévén, több hétre tehető a 
sebzés ideje. Ezen lenyomatnak teljesen megfelelt a megtámadott szolga foga 
és szintén 4·5 mm. széles volt és al ó élén 2 felülete kimetszés volt mint 
amazon. 

Tárgyakon talált harapások, pl. almán, szivarszipkán, néha a tette 
nyomára vezettek. Igy Boston említ egy esetet, hol egy betöréses lopásnál 
a tett helyén egy megkezdett almát találtak. Ezt felha ználva a gyanus egyének 
fogainak pontos viz gálatánál sikerült azon egyént meghatározni beval
lásra biTni. 

Egy igen érdeke eset Szent-Pétervárott történt. Egy gazdag bankárt 
lakásán meggyilkolva találtak. Padlón egy eltört szivarszipka i hevert, mely
ben egy finom megkezdett szivar volt ; eleinte azt hitték hogy a bankár 
tulajdona volt. A szopókán különös u urák voltak, melyek fogaktól ered
hettek. Ezen usurák azonban nem illettek a meggyilkolt fogai közé s így a 
gyilkos tulajdonának gondolták. Tanuvallomá ok alkalmával a szakács is ki
kérdeztetett s ennek fogai valami különösebb rendellenes éget mutattak, t. i. 
az egyik metsző sokkal kisebb volt a másiknál. A biró megparancsolta hogy 
tegye a szájába a szipkát s az teljesen m gfelelt a fogainak s igy bevallotta 
bünö ség't. 

Előfordult oly eset is, mint Coutagne emliti, hol állati harapott ebről 
leh tett a tettesre következtetni. Egy férfi ki kutyájával az or záguton 'tál 

megtámadtatik. Ellenállás közben a támadó bal kez 'be, mí~ a kutya al zá-
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rába harap. Két nap mul a gyanu ·itott támadó megtaláltatik, de tagadja tet
tét. Bal keze középujján a férfi által harapott sebet megtaláljuk s a bal alszáron 
pedig a kis kutya harapott sebét. 

Gyanu itott azt állítja, hogy öt egy házőrző nagy újfundlandi harapta 
meg s meg is nevezi melyik. Sebzetten két szúrt seb, egymástól 1 ctm. volt 
látható, mely távolság a caninusnak felelt meg; ezen távolság azonban a kis 
kutyánál 1 ctm., míg az ujfundlandinál 2 ctm. volt. 

Harapott seb vizsgálatánál még ki kell terjeszkedni az egyes eseteknél 
a seb gyógyulási időtartamára, ezáltal meghatározható a sérülés foka. Fon
to az, hogy mily czélzattal történt a ha1·apás. Súlyosabbnak minősíttetik az, 
ha onát, fülét harapja le, mert akkor eltorzitásnak minősíttetik a 303. §. sze
rint; vagy pedig ha nemi szerve, peni e, haraptatik le, a nemzési képesség 
megszűnnék; valj on részlegesen vagy teljesen tétetett tönkre a nemzési 
képessdg. Figyelni kell arra, hogy a harapás által nem-e vitetett a szervezetbe 
oly méreg, «mely az egészségre vagy az életre hátrányos». Például lues, 
tuberculo is, rabies. 

Meg kell itélni a netalán zármazó utóbajokat, valjon azok oki ös ze
függésben vannak-e a harapással s nem-e hibás vagy elhanyagolt orvosi keze
lés az oka. Pl. contraeturák, septicus infectió, neul'itis, epilepsia, gangramája 
valamely tagnak. 

2. A fogak a személyazonos ág meghatározásának szolgálatában. 

A fog része lévén az egyénnek, annak nemcsak individualitását hordja 
néha magán, hanem összefügg a korral, nemmel s fajjal is. 

A fogak képződése, növése s a használat alatti kopás folytán oly becses 
adatokat szolgáltatnak a törvényszéki orvos kezébe, melyet más szerv nem 
ad. Igen sokszor egyedül a fogból kell meghatározni az illető egyén korát. 

Zuckerkandl, Magitot, rraylor és Toldt a fogakat a fejlődés mértékeül 
tekintik s ezek nyomán egy oly táblázatot állíthattam össze, mely szerint az 
egyén kora úgy az intra, mint az extrauterin életben elég pontosan határoz
ható meg. Minél idősebb az egyén, annál ingatagabb lesz az alap, de a tör
vény ki vánalmának teljesen megfelel, mert az azonosság meghatározásánál 
felnőtt korát csak hozzávetőleg - 5-10 évi hibát megengedve - kell 
meghatározni. 

Magitot a fogakat tartja az embrio fejlődési foka legpontosabb mér
tékének. A fogakról a. magzat életkorára következtetni már azért is igen fon
tos, mivel gyakran csak állcsontot v. állkapcsot találnak valamely helyen s 
az abban talált fogakról a kor leginkább meghatározható. Igy pl. Maschka 
egy esete : Egy erdőben test nélküli koponya találtatik, melyről a lágykép
letek hiányoztak, egy kis része elrothadva czafatokban lógott a csontról. 
Os occipit. os frontis baloldalon hiányzott; fej harántátmérője 26/4 hüvelyk, 
fejszőrök 6/ 4 hüvely, mellső kutacs mutatóujj hegyével betakarható, oldalsók 
zártak. Orr- és fülporczok vékonyak. Kort illetőleg a szakértők nem tudtak 
egyöntetű véleményre jutni és így a prágai egyetem orvosi facultása elé küld
ték a csontokat, hol a következő véleményt adták : A homlokcsont és az 
állcsontban elhelyezett hüvelyszerüen kifejlődött molarisból te~j esen kibor· 
dott magzatra lehet következtetni. Ezen esetnél a molarisnak nemcsak rágó 
felülete, de az oldalsó koronarészlete is csontosodott s így a terhesség 8-9 
havára tették, s így életképes volt. 

XXIX. Vá.ndorgyülés Munkále.ta.i. 
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Toldt szerint a teljes érett magzatnál az incisivus koronái megvannak s 
szerinte a második molaris korona felületének kifejlődése az érettséget biz
tosítja. Ha mol. I. hegye és caninus csontosodott, akkor 7 bóra teszi a mag
zat korát. 

Méhen kívüli életkor meghatározása a második évig igen könnyű; 
mert a megfelelő fogak kibuvása jelzi a kort. A 7-8. év, mint a fogváltás kez
dete, ismét könnyen meghatározható. Az állandó fogazat 12 évben teljesen 
megvan s így ez az év is meg van határo~va. 

18-20. évben fejlődik ki a dens sapiens. Ezen fog kibúvása igen ritkán 
rendes s ezért támpontot nem nyujthat; de a 18. évben az állkapocsban a 
nyákbártya alatt teljesen kifejlődve szokott lenni, teljes hiánya azonban elég 
gyakori. 

A fogzás késedelmeskedhetik bizonyos szervi betegségeknél, mely körül
ményt :figyelembe kell venni. 

Igy rachitisnél, mely az első életév első felében ritkán, de rendesen csak 
az első év 3-ik harmadában mutatkozik. A fogakon a Tachitis tetőpontját 2-3 
évben találjuk. Ily 3 éves gyermeknél incisivusokat megtaláljuk, de a caninus 
és molarisok vagy teljesen vagy részben hiányzanak. Fertőző betegségek -
variola, typhus, pneumonia, diphtheria, scarlatina - hátráltatják a fogzá t. 

Elég gyakori korai fogzás, vagy a korai fogváltás. Igy a történelem is 
feljegyzi, hogy III. Richard, XV. Lajos, Mirabeau metsző fogakkal születtek. 
Dumur 1757 újszülött közül 10 év alatt 3 gyermeknél talált fogakat a szüle
tés után. 

ElőfoTdul scarlát, diphtheriánál, hogy a tej incis. már a 2. évben a beteg
ség következtében kiesik és ennek helyébe bujik ki az állandó. Ilyen eset az 
általam a <<Gyógyászat» 1896. évfolyam 52. számában közölt eset, hol az 
alsó oldalsó metsző már a 2. évben bujt ki. 

A későbbi 30 éven túli kort már a fogak elhasználásából és az azokon 
előforduló betegségből lehet megitélni. 

A kopásból (abrasio) az állatok - különösen a ló - életkorát egy évi 
különbséggel lehet meghatározni; itt azért egyforma a kopás, mert a lovak 
egyféle táplálékkal táplálkoznak, mi nagy befolyással van. 

Az embernél az életszokások különbözők s itt ily állandó kopási képről 
beszélni nem lehet; sőt előfordulnak oly ritka esetek, hol aránylag fiatal 
egyének fogai nyakig vannak lekapva. 

Különböző harapási mód (articulatio) nagy befolyá sal bir a kopásra; 
különösen nagy a kopá azon harapási módnál, hol a felső fogak az alsó 
fogak élére harapnak, legkisebb a rendes articulatiónál. Ily e eteknél a csi
szoltság az alsó met ző külső és a felsőknek bel ő él ' n látható; ezen c iszolási 
felület a korral mindig nagyobb lesz. 

Miután a különböző faju emberek más-más étellel táplálkoznak, ezeknek 
fogkopásai is különbözők lesznek. 

A vad népek, kik kemény magokkal, gyümölcscsel, nyer hússal élnek, 
fogai erősebben kopottak, mint a lágy 'telekkel élő czivilizált embereké. 

Job Munmery emliti, hogy azon vadnépek, kik homokkal keverik étkei
ket, egyenletesen és gyorsan koptatják le fogaikat. 

Baume tapasztalati csiszolati sorozatot állit ö sze, az eu1·ópai népfaj 
fogaira nézve : 

30 évig csak a zománcz csiszolódik ; 
40 évig már kezdi elérni a dentint, ekkor a fog felülete sárgás ; 
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... 0 ' ' i0 dentin za,badon an barnásan áttűnik a má odlago ' dentin · 
60 évig már inci . ' pr mol. is kicsi zolódottak, felület sötétbarna; 
70 é ig közel jár a pulpaürhöz, teljesen fekete a csiszolt felület. 
Ezen évszám mellett má körülmények is figyelembe veendők. Igy a 

enilis foghullá mely az atrophia alveolaris eredménye ~ rendesen 60-70. 
évben történik; de stomatiti diabete , tabes, trigeminus neuralgia, rheuma
ti mu nál már okkal előbb hullanak ki. Ezen körülmén. re vigyázni kell, 
mert sok tévedé nek lehet okozója. 

A fogak befolyásolják az állc ont külsejét. ok zor megtörténik, 
hogy elég fiatal egy ' n elve zti fogait s ekk r a proc. alveolaris fel zivódván, 
az öreg egyén állcsontját utánozza. 

Ily eset volt a b ' csi Schneider gyilko egyik ál lozatának kormeghatáro
zása. Az állc ont teljesen fogtalan. proc. al eolaris a palatum durumtól 
eg nehány milliméterre emelkedik ki. A szájpadon gy teljes fogpótló 
kauc uk-fogazat fek zik. lsó állkapocsban bal kis metsző, zemfog; jobb kis 
metsző szemfog és I. molari kivételével a többi fog hiányzott. Ezen proc. 
alveol. szerint igen koro nak gondoltatott s valójában csak 2 éves egy 'n volt. 

Ennek fordítottja is előfordulhat. Igy 70-80 éves egyén fogai teljesen 
meglehetnek s így a p1·oc. alveolaris sem szívódott fel. Ily eset: Bécsi pra
terben egy úú ruhákba öltözött csontváz találtatik, mellette lovagló pálcza 
és kalap. Lágy képlet nem volt, csontok széjj elestek. Fogaik jó állapotban 
lecsiszoltak, proc. alveolaris magas. 50- 0 'vesnek identificáltatik · valójában 
pedig 71 éve volt. 

A kor meghatározásánál figyelembe kell venni még a for. mentale 
állá át is. A magzat é újszülöttnél caninu és I. molaris közt az alveolus 
válaszfalán van. 3 évben az I. mola1·is közepén; míg felnőttnél II. molaris 
táján található fel. A fogkőnek, mely mészsóból és ételmaradékokból áll, 
mennyisége szintén némi támpontot szolgáltathat, ha az illető mesterségesen 
nem távolította azt el időnkint. 

Hogy fogakból meg kell néha határozni az illető korát, mutatja Maschka 
egy e ete: 

Prága mellett egy ház lerombolása alkalmával csontokat találtak s mivel 
a környéken olyan hir volt elterjedve, hogy azon helyen néhány évvel ezelőtt 
emberek tűntek el, ezen emberi csontvázak Maschkának adattak vélemény
adá végett. e ontok közül : 

1. Felső állcsont felében foggal, molaris koronái nem csiszoltak, hanem 
a rágó dombcsák telj e en megvoltak. Véleményében tehát 30 éves egyén 
tulajdonának mondta. 

2. Felső állcsont 5 cm. magas, cm. széles. 10 fog alveolusokból kihul
lott, egyedül két molaris van meg, így tehát összesen 14 fog volt kifej
lődve. A III. molaris mindkét oldalon hiányzik, ennélfogva a véleményben 
14-16 éves egyéntől valónak mondatik. 

3. Egy harmadik koponyáról pedig a következőt mondja: Miután az ösz
szes fogak, a III. molaris is, erősen csiszolt, suturák megcsontosodtak, 40- 0 
éves egyén tulajdonát képezhette. Csontok sárgá barna színe, lemezes levá
lása, de a fogak zománcza is hiányozván, 10 évnél tovább lehettek a 
koponyák a földben, kb. 40-50 év. 

Maschka egy másik esete is igen nevezetes, hol az első véleményadó 
orvossal teljesen ellenkező véleményt adott. 

Egy ház lerombolásánál, homokos talajban, 2 láb mélységben egy 
10* 

·, 
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csontvázat találnak, melyró1 az orvosok állitják, hogy egy egyéntől valók 
az összes csontok, valószinüleg 30-40 éves férfi. volt és 8-10 éve vannak e 
helyen eltemetve. 

Maschka véleménye pedig így szólt : Az alsó állkapocs külső rétege rot
hadt, a processus condiloideus egymástóli távolság~ nagyobb, mint az azon 
helyen talált koponya ízgödre s nem is illik bele. Ep úgy nem illik össze az 
állkapocs és állcsont processus alveolarisa sem. :E'ogak a rothadás alatt 
kihullottak, de a halál alkalmával megvoltak. llkapocsban három kopott 
fog és molaris II-nek gyökérmaradéka volt látható. Ezért nem egy egyén csontja 
volt, hanem legalább kettőé. A fogak csi zoltsága már előhaladottabb kort 
feltételez. 

Ezen példákból láthatni, hogy pontos körültekintéssel úgy élőn, de 
különösen csontvázon a törvénynek megfelelően határozhatjuk meg a fogak 
alapján a kort. 

A fogak a nem meghatározására is némi támpontot nyujthatnak. 
Különösen teljesen rothadt, vagy elszenesedett hullákon válhatik fontossá, 
a midőn a máskor oly könnyen meghatározható nem nagy nehézségbe 
ütközik. 

Nézzük, melyek azok a különbségek a fogakon, a melyek által a két nem 
egymástól megkülönböztethető? A nők fogai többnyire jobban ápoltatnak, 
mint a férfié, de ez egyéni sajátság lévén, nagy különbségnek nem tekinthető. 

A férfi állcsont és állkapocs sokkal vastagabb, sokkal erősebb a nőénél; 
az izmok tapadásának megfelelő helye erősebben fejlődöttek. 

Mühlreiter, Schaffhausen részletes statisztikai méreteket állítottak össze 
különböző fogakon és arra az eredményre jutottak, hogy a női metszők relatív 
szélesebbek a férfiénél. A nagy metsző a nőnél még abszolut szélesebb is, mint 
a férfinél. Míg 9·4 mm. a nőnél, úgy a férfinél 8·10 mm. széles. Parreidt 
ellenőrizni akarván e fenti adatokat, 200 esetben hasonlitotta össze a metszők 
~~élességét. Női metszőt 8·48 mm., férfi metszőt 8·33 mm. szélesnek találta. 
Osszehasonlitás közben a férfinél a felső caninus hosszabb 0· 1 mm.-rel az inci
sivus mediusnál; a nőnél 0·4-gyel rövidebb; a különbség tehát 0·5 mm. 

Az alsó caninus koronája hosszabb a felső nagy metszőnél, a férfinél 
0·5 mm., nőnél 0·1 mm.-rel rövidebb, tehát a di:fferentia 0·6 mm. Azon foga
zatot, a melyek ezen nemi sajátságot szembeötlően mutatja, fogazat-típusnak 
nevezi. 58% mutatja a típus sexuálist, 18%-ja nem mutatja. 

A férfi typust jellemzi a felső caninus hosszabb volta a nagy metszőnél 
és az alsó caninusnak hosszusága. A nÖ'i typust az alsó caninus feltűnő 
kicsinysége és a felső nagy metsző szélesebb volta jellemzi. 

Morselli az állkapocs súlyából igyekezett különbséget megállapitani. 
172 esetben átlag 80 g1·ammot férfinél, 63 grammot talált a nőnél. 

A faj (race) meghatározása egyedül a fogakból igen nehéz. Welcer 
és Rétius az előre álló foguakat tartja a műveletlen nép typusának, míg a 
függélyesen állóké a művelt i·ace sajátsága. Vannak néger fajok, kik fogaikat 
hegyesre csiszolják és különböző alakot adnak neki. 

Mint a kor meghatározásánál is emlitettem, a fogak alakjára nagy 
befolyással bir az étel milyensége. A vad népek fogai korán csiszolódnak le, 
mivel kizárólag kemény tápszerrel élnek. 

A fog a személyazonosság meghatározásának szolgálatában nemcsak a 
kor-, nem- és fajra nézve szolgálhat felvilágositásul, hanem a foglalkozás, sőt 
ritka esetben az egyén is meghatá1·ozható. Ezért egy 1855. évi jan. 28-iki 
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n 'metor zági rendelet a halottkémlé nél előirj a <1 a fogak állapotának vizsgá
latát». Hofmann i ajánlja e szavakkal: «Von grosser Wichtigkeit ist die 
Be chaffenheit der Zahne, umsomehr als die selbst an schon ganz verfaulten 
oder anderweitig entstellten Leichen unverandert nachweisbar sein · können ». 
Különösen égett hullák agnoscálásánál igen fontos a fogak viszonyainak figye
lembe vétele. Hoffmann a Ringszinház égése alkalmával igen sok esetben 
e akis a fogakból határozhatta meg a személyazonosságot. Elégett hullák 
ugyanis ö szez ugorodnak, olyanok, mint eg gye1·mek hullája. Igen sok-
zo1· a csontok egy része é a fogak kivételével teljesen elszenesedik. Fogak 

állapotára nagy befolyással bir az, hogy nyitva volt-e a száj vagy pedig 
védve volt a pofa által. 

Hoffmann egy esetet ir le, melyben egy nő tökéletesen elszenesedett 
hulláját a rendellenes fogazatról ismerték fel övéi, mely rendellenesség abból 
állott, hogy a jobb oldalsó metsző feltűnően kisebb volt a többinél, alsó 
felének zománczában egy gyűrűszerű behuzódást is mutatott. Az égett hullák 
fogainál figyelembe kell venni a változá okat, mel ek a fogon a nagy hő 
következtében jönnek létre. A fog a nagy hő folytán teljesen fehérré lesz, de 
oly törékenynyé válik, hogy érinté kor összeomlik. Igen sok esetben a fogak 
teljesen n01·málisnak látszanak, de közelebbi megtekintésnél a zománcz 
számtalan repedést mutat. Sokszor ezen zománczsipka leemelhető s alatta, 
felette dentin van. Dentin ugyanis több organicus anyagból áll, zománcz pedig 
sok ásványiból s ezért az teljesen elszenesedik. 

A dentin szenesedésének kezdeti szakában enyvtartalma a zománcz 
felületére izzad ki. Ezen stádiumban könnyen összetéveszthető a dohányzók 
fogaival vagy caries dentiummal. Azon változások, melyek a fogakat külö
nösen jellemezhetik s ezáltal az egyént is - lehetnek physiologicus és patho
logicusak. Az élettani tulajdon. ágok közül különösen következőkre kell 
ügyelni: 1. Tejfogak jelenlétére; 2. fogváltás állapotára; 3. dens sapiens kibu
vásának állapotára; 4. a fogak rendes lecsiszoltságára ; 5. senilis foghullá 
(ah·ophia consecutiva senilis mandibulre). 

A pathologicus tulajdonságok közül valamely egyénre jellemző lehet: 
1. Alak- és nagyságbani eltérés; 2. tej- vagy állandó fog ikerképződése vagy 
hypernumerusa; 3. Foghiány. Itt azonban vigyázni kell, hogy nem-e rothadás 
folytán hullottak ki a fogak, midőn az alveolus üres, míg ha életben távozott 
el, úgy az alveolus felszivódott állapotban van; 4. fogak helyzetváltozása, 
articulativ rendellenessége; 5. a fog szövetének kóros elváltozása: a) fogcsiszo
latok, b) caries, e) egyes szokás vagy foglalkozástól származó változások; 
7. Netalán jelenlevő fogbetétek vagy fogászati műtétek (tömés stb.) lehetnek 
valamely egyén fogára jellemző. 

Hogy eme fenti pontok megfigyelései mily befolyással lehetnek valamely 
bünvizsgálatra, bizonyitja Casper következő esete: Schall gyanusittatott, 
hogy társát Ebermannt meggyilkolta. A meggyilkolt háromszor exhumáltatott 
csak azért, mert a fogakat felejtették el megvizsgálni. A meggyilkolt kedvese 
állította, hogy oly foga volt, melyről ő biztosan megismeri. Harmadszori 
exhumálás 21/ 4 évvel a halál után történt s ekkor a teljesen összelövött 
koponya felső állcsontj ában a fogak felismertettek s így a személyazonosság 
meghatároztatott. 

Taylor esete is igen jellemző: Ross Erzsébet Walsh Karolin meggyil
kolásával vádoltatik. Walsbné, öreg irlandi nő, többször felszólittat.ott Rossné 
által, hogy házába költözzék. Nagy kérésre végre odament lakni, de már 
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másnap reggel eltünt. R.oséné fia állitá, hogy anyja gyilkolta meg az a zonyt, 
melynek hulláját zsákba téve hurczolta el hazulról. Ugyanezen időben London
ban a hullákat az anatomiai intézetben megvették s így gyakran bií.nös uton 
szereztek maguknak hullákat az emberek, s ezért sok gyilkosság volt napi
renden. 

Egy nappal a gyilkosság után R. lakásához közel egy öreg asszonyt 
találtak az utczán, kit Walsh K.-nak hivtak és irlandi volt. Czombtörése miatt 
kórházba vitték, hol meg is halt. Gyilkossággal vádolt Rossné ezen nőt mondta 
lakójának. Igaz, hogy név születés azonos volt, de személyben nem volt egy: 
ugyanis a meggyilkolt 84 éves, magas, halvány arczu volt, feltűnő teljes foga
zattal, mig a kórházban elhalt 60 éves volt, mulattszinü arczczal s fogai nem 
voltak. Ezen okok a gyilkos nőt bevallásra bírták. 

Igen érdekes Schiller koponyája azonosságának a meghatározása. Itt 
nemcsak feltűnően nagy és előkelő koponya, de szép teljes fogazat szolgált 
utbaigazitásul. A weimari polgármester a község embereivel a templom krip
tájába ment s ott 23 koponya közül i·ámutatott egyTe: «Das muss Schillers 
Schadel sein, <lenn ausgezeichnet durch seine Grösse und durcb edle, regel
massige Gestaltung, war einer, der allen seine vollstandigen, wohlerhaltenen 
Zabne zeigte. >> Egy pofafoga hiányzott a koponyából, de azt életében kihuzták. 
Grethe is megismerte a koponyát a fogak rendes állásáról. 

Bizonyos szokások, foglalkozások befolyással vannak a fogakra, melyek 
változásából az illetők foglalkozására vagy szokására s esetleg magára az 
egyénre is ismerhetnek. Ilyen szokások : 

1. Bal vagy jobb kéz használata. Balogok kisebb számban lévén, Toldt 
Galippe a fogon vizsgálták ennek befolyását. Azt találták, hogy a fogszövetnek 
a sürüsége nagyobb azon az oldalon, milyen kézzel eszik az egyén. Igy jobb
kezüeknél vizsgálva piknometenel a fog sürüségét, a jobb fogé 2· 11, a balé 2·09. 

Merciolles kimutatta, hogy caries, sérülések, fogzásinehézségek a bal 
oldalon gyakoriabbak a jobb kézzel dolgozóknál. Balkezeseknél az ellenkezőt 
találták; ez onnan van, mivel az állcsont rosszul fejlődik. 

2. Pipa s szipka usurálja a fogakat, különösen kis metsző- é szemfog 
táján félkör alakban vájulatot képez, különösen az alsó fogakon. Ezen kopá 
a szopóka anyagától függ. Dumur össze is állitotta fokuk szerint az anya
gokat: fa, szaru, csont, borostyán és agyag. Sorozatban a legutolsó a leg
nagyobb uzurát okozza. Orfila szerint néha ily pipától eredő uzura a személy
azonosság meghatározására igen nagy fontossággal birhat. Igy emlit egy esetet, 
hol egy pinczében csontvázra bukkannak s a zakértőtől következő ké1·désekre 
kívánnak feleletet: 1. Emberi csontok? 2. Férfi vagy nő? 3. Mióta van elte
metve ? 4. Mily nagy lehetett testhossza ? 5. Kora? 6. Halálok ? 

Felső állcsontban 16 fog, 2 dens sapiens a fognyak magasságában bujt 
ki s így élőben a foghus még betakarta. Két oldali kis metszőn és caninu 
zománczán anyaghiány van mely félholdképü vájulat a.gyagszopóka folytono 
dörzsöléséből származott. Három metsző közül kettő ép, bal kicsiny teljesen 
cariosus. Caninusok erősen kiállanak. Ezen fogakból itélve illető egyén 
25 éves lehetett, de 50 éven tul nem volt. Erős pipázó volt. Tekintve azt 
hogy erőszak nyomai voltak láthatók s az egyik láb zárcsont rövidebb volt, 
következtethető volt, hogy e ~ őszakos halállal halt meg s sántított. Ezen tulaj
donságokból felismerték Guerin József személyét, kit öcscse gyilkolt meg. 

Vannak iparágak, hol a foglalkozás folytán bizonyo mechanikai vagy 
chemiai iell mző változások jönnek létre a fogakon. 
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lg a czipészeknél, kik a czérnát fogaik közt tartva, viaszkolják be, 
:fi urák jönnek létre incisivusaikon, ha hosszabb ideig történik ez az inzultus, 
úg, luxatiók, sőt fracturák is jöhetnek létre. 

Morell Lavallér egy a Hutchinson-betegséghez hasonló ipari fogdefor
matiót ir le oly iparosoknál, kik hosszabb ideig vasszögeket tartanak fogaik 
közt. A nagy metszőkön a metszöfelületen ivalaku vájulat van a fog alsó 
harmadáig. Az üvegfuvók az üvegfuvásboz szüks 'ges csövet fogaik közt ki- é 
betolják, ezen csövet gyor an te zik zájukba é így erősen megütik fogaikat, 
miáltal fracturák jönnek létre. 

Gyö1 gyfúvók fuvó c ötöl és Didsberg szerint tanitók, irnokok rajzolók 
az iTontól fogaikon kimetszések származnak. 

Azon iparággal foglalkozók, kik Cu. Pl. Hg. foglalkoznak, az ezeket 
jellemző fog betegséget kapnak. 

Hirt a réz hatását írj a le igen ponto an. Fogakon körkörös élesen 
határolt zöld foltok láthatók, melyek a dentinbe is hatolnak. Harley a foghús
szegély bibor zinezödését irja jellemzőnek, különösen i~iabb egyéneknél, 
mit a rézpor mechanikai in ultusából származtat; - midőn cbroniku sá 
lesz e baj, akkor származnak a Hirt által leirt foltok. 

Burton irta le először az ólom hatását a fogra 1 40-ben. A közeli foghús
ré zletek már 1-3 hét mulva 2- 3 vonalnyira palaszürke szegélyt mutatnak, 
később a foghús zsugorodik és a fognyak lemeztelenitve, maga a fog bosz
zabbnak látszik. Fogállományon sötétbarna foltok képződnek, később sár

gászöldes. Legchronikusabb esetekben törékenyek lesznek a fogak s végre 
teljesen tönkremennek. 

A biganynyal dolgozó munkások vagy direct uton - higanyszemcsék 
a fogbúsra jutva - vagy indirect uton belélegezve, az organismus utj án 
romlanak. 

Nyálfolyás, gingivitis, email livid sárga, foghú lazul, leválik, gyökerek 
tönkre mennek, ezek ismert tünetei az Hg. mérgezésnek. Ismeretes a phos
pho1·-mérgezé . . Ha még megemlitem a . ütök és czukrászok chronikus cariesét, 
úgy elmondtam mindent, a mi a személyazonosságot illetőleg szüksége . 

A fogász di rníitétek és fog betétek is képezhetik alapját a személyazo
nosság meghatározásának. Közelmultban történt párisi katastrophában elsze
rencsétlenedett heTczegnőnek elszenesedett bulláját is fogorvosa agnoscálta. 

1849. évben ennél okkal érdeke ebb ily agnoscálás történt, a melyet 
vVoodman és Tidy elbeszélé e kapcsán közlök. 

Portman nevü egyén eltünik, és bár csontvázát a viselt fogbetéttel 
együtt elégették, de a fogbetétböl elég maradt, mely által a meggyilkolt sze
mélyazonossága megállapítható volt. 

Dr. W ollner is közöl egy esetet: Egy nő eltűnik 1 87. május 23. 4 év 
mulva egy udvarban egy zsákban emberi csontvázra bukkannak: a koponya, 
jobb medencze, bal czombcsont az alszárcsonttal együtt. Hogy ezen csontok 
az eltűnt nőével identicusaknak találtattak, a véletlen műve volt. Nő egy 
piecet hordott, melyet az asztalfiókban hagyott és azt az asztallal együtt egy 
zsibárus vette meg. Pi ce pontosan illett az állcsontba, e mellett a fogorvos is 
felismerte az általa készített betétet. Tehát azonosnak mondatott az egyénnel: 
mert soha sem történhetik, hogy valakinek piece-e egy másik fogazatához 
pontosan illene. 

Merciolle esete is igen tanulságos. Egy tömött fog és egy pieceböl 
d1·. Delestre elődjének könyve szerint határozta meg a személyazonosságot. 
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Szükséges tehát, hogy a ~ogorvosok a végzett műtétet pontosan feljegy zz 'k. 
Société d Odontologie 1 87. évi juniusi zámában Godon közöl eg ' esetet, 
a mely nemcsak tanulságo , de érdekes is. Godon egy . betege 1 5-ben 
több társával karaván utra indult Dél-Amerikába; de utközben . vizet ment 
keresni é benszülöttek által megöletett, hulláját a \adá1latok marczangolták 
szét. Két év mulva egy mis ionarins járt a~on a vidéken é egy koponyát talált 
melynek egyik fogában aranytömés volt. Allcsontján pedig 2 hami fog aran) 
lemezen. Gondolva., hogy ez valamely zerencsétlen · g maradványa, a köz li 
consulatushoz vitte, hol a tömött fogról és pieceröl azonossága meghatározta
tott s holtnak nyilvánittatva örököseinek a hagyaték átadható volt. 

JIL Fogak frülé e. 

Mint minden egészségzavarnál, úgy a fogak sérülésénél i :figyelni kell 
arra, hogy müy foku, mily eszközzel, mily czélzattal (ölési, értési, vigyázat
lanság) történt a sértés . Minden sértés fokát a büntető törvénykön v 301. . 
határozza meg s miután a sértés gyógyulá i időtartamától teszi függővé, nem 
jogilag, hanem orvosilag határozható meg. Az orvosi tudományban ez sem
miféle zabályra nem alapitható s úgy a . érült egyéniségétől, sőt sokszor az 
orYos belátásától függ. 

Történelemben különbözőkép ítéltek a fogak értéséről, hi z az ókorban 
divatozó «fogat fogért» mondás j ellemzőa gondolkozásmódra. Római törvény 
így szól: <( Qui dentem ex gingiva exct18serit libero homini trecentibus assibu 
multatur, qui ervo centum et quinquaginta. » Itt tehát pénzbírságot ítéltek, a 
szolgáknak fele annyit, mint a szabad polgárnak fogáért. 

Paulus Zacchias «Qurestiones medico-legales» művében mondja, hogy a 
fogak nem tagok, «dentes non .sunt membra» s azért, a ki másnak fogát kiüti. 
ne úgy bűntettes ék, mint a ki egy tagjától fosztja meg az egyént: mert 
restbetice művészet által «factitiis » pótolható. 

lVIi törvényünk az o ztrák s némethez hasonlóan a gyógyulási időtarta
mot használja m 'rtékül. Külön minősíti azonban a súlyos testi sérté bűn
tettét, 303. -ban, ha a sérült testének valamely nevezetesebb tagját ' rzékét 
beszélő, halló, látó v. nemző tehet égét elvesztette, ha e tagok, érzékek vala
melyike használhatatlanná lett, ha n omorék, elméje megzavarodott hos zu 
ideig betegségbe esett v. rendes foglalko7'ására végk 'p vagy előreláthatólag 
hosszu időre képtelen, vagy f eltiinően eltor,..,ittatott. 

A minő. itett súlyos testi értés törvényében a fogsértésekre vonatkoz
batik: « tago'1 valam,elyike használhatatlan lett», <<be zélőképe ·ég csökkené 
vagy elve ~tés1>, «feltünő eltorzifás». 

Mint P. Zacchias is mondja, a fog nem tekinthető a te t tagjának, sőt a 
test független szerv ' ne k sem, értéke nem egyes fogtól, hanem ö zeségétől 
függ. Fonto „ tehát :figyelembe venni a séri.i.lt fog szom zédságát s antagoni -
táját. A fogak ö szesége kölcsönzi a szerv - rágószer - jellegét. 

A fog fontosságát úgy itélhetjük meg, ha a értés lőtti állapotot az az 
utánival hasonlítjuk ös ze. Mit veszített a rágóké zülék a sérté által ? 

Igen kis kárt tett egy oly fog kitöré e a rágósz rvben, mel3 maga állott 
s valamely kór folytán mozgott s ellenlába a nem volt. De már okkal fonto
sabb azon fog, mely ha egyedül áll is, egy piecet hordott s ezért az illetőnek 
n 'lkülözbetlen része. Már nagyobb kárt okozott valamely fog kitöré e mel -
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nek antagoni tája volt másutt az állkapoc ban rágásra alkalma fog ninc 
Körülmények ö szevetéséből itélhetjük meg 1-~ fog fontosságát . 

A be zélő J épe ség1 e igen kevés befolyá sal lehet a fogsérülés. Egyedül 
1-2 fog tönkremenésével a beszélőképesség nem szenved. A beszéd talán 
nem lesz oly tiszta, mint azelőtt, de ez pbysikai okoknak tulajdonítható s fog
betétel által a régi tiszta beszéd ismét visszatér. Hoffmann a foghiány folytán 
létrejött beszédzavart egyenes n tagadja ezen példával: <e Seben wir doch nur 
zu oft, dass die alternde Matrone um o geschwatziger wird, j e mebr die 
Reiben ihrer e Zahne sich lichten». Sőt a nyelv lemetszése em zá1·ja ki a 
beszédképességet ily esetekben, hol progno tikus véleményt kell hozni, a 
legjobb reserváltan tenni meg azt. Példa reá: Egy anya kiteszi gyermekét s 
félvén, hogy kiabálása által elárulja őt, kivágja nyelvét azon hiedelemben, 
hogy elnémul. Kérdik a szak 'rtőt : Vajjon a beszéd gyöngülését vagy teljes 
hiányát fogja -e létrehozni ezen nyelvsérülés? Ezen kérdés1·e nem adatott 
határozott válasz, de nem is adható. 

Mint fentebb emlitettem, a fog állapotára a sérülés előtt i kell vigyázni. 
Meg kell vizsgálni : vajjon egészséges volt-e? Nem-e volt cbronicus periodon
titis, atropbia sérülés, vagy pbyonbrea alveolaris folytán mozgékony? Ne 
hogy úgy járjunk, mint Schauenstejn emlitette egy eset: Egy öreg parasztnak 
kiütötték a fogát, a törvényszéki orvos szép eloquentiá,al a táplálkozási 
zavarokról beszél és a beszélőképesség csökkenéséről s így az organismus 
gyöngüléséről : midőn az öreg a birót biztositj a, hogy oly lazán állt a fog, 
hogy ujjal is ki lehetett venni. 

A seb gyógyulásánál figyelembe kell venni, hogy nagyfoku sértések i 
a szájban aránylag rövid idő alatt gyógyulnak. 

Munkaképtelen ég ideje meghatározá ánál is :figyelni kell ezen fenti 
momentumra. 

Nem-e történt complicatio a gyógyulás lefolyásában, mely ugyan nem 
a sérülés folytán jött létre, de azzal oki összefüggésben van. Igy sepsis, 
py mia, tetanus, agyrázkódás, elvérzés nem a hiányos v. helytelen orvosi 
kezelés okozta e bajokat. Elvérzésnél figyelembe veendő a hremophylia is. 

Az eltorzulát. , mely a sérülés folytán jön létre a törvény szerint <efeltünő » 
kell hogy leg} en. Ez nem orvosi kérdés legjobb, ha a biró vagy esküdt itél e 
felett; csak meg kell jegyezni Schauensteinnal: ccNem egyforma mértékkel 
kell itélni, ha egy :fiatal virágzó szép leány elülső fogait kiütik, kinek arcza 
későbbi életére ajánló lev 'lül szolgál, mintha egy foghijas öreg paraszt fogát 
ütik kin . 

A ma.gyar curiai döntvény szerint még négy fog kiütése sem minősittetik 
a 303. §. szerint, hanem csak a 301 . §. szerint. 

A bécsi oberster Gerichtshof 1 77. évben kelt végzése hasonlókép itél: 
Egyik a másiknak 2 met zőfogát kővel 4 lépés távolságból kiüti. A szakértő 
súlyos testi sértést vélem' nyez és az itélőszék annak is minősiti. A felebbe
zésben kiemelik, hogy ezen sérté nem foglalható a súlyo közé mert a szerv 
functiójába.n nem zavartatott, sem telje en el nem vesztette a zervet s a test 
integritását nem is támadta meg. Fel ő törvényszék nem fogadja el ezen 
okokat és a 152. §. (Glats G. P.) alkalmazza, mely szeTint: «Ki egy ember 
ellen ölési zándék nélkül, de ellenséges indulatból olyképen jár el, hogy 
általa egé zségzavar v. munkaképtelenség jött létre, mely 20 napig tartott, 
úlyos testi érté nek mondja, ez tehát a nálunk B. k. 301. . szerint ítél. 

Maschka is felülvéleményez egy esetet: 
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45 éves koc ü;t f gy' ertu ával fej be ütik, ele ik s állitólag rövid ideig 
fekve maradt a földön. Magához; térve, látja, hogy egy molaris foga kiüttetett. 
Vi um repertumon kö' etkező : llkapocs baloldalán a foghús duzzadt és vér
zik; molaris I. hiányzik. 

l\la chka a fogsérülé t úl osnak minősíti: mert ezen fogkiütés oly 
nagy erőt kíván, mely könnyen hozhatott létre még agyrázkódást is. El ő 
perczben erős fájdalmakat is érzett s egy nem egészen fontosság nélküli zerv 
távolittatott el. foghús nehány napig dagadt é fájdalmas volt s rágá ' 
korlátozott. Ezen baj ok az üté közvetlen okozatai. 

Ezért Maschka a kérdéses sérülést önmagában is súlyosnak mondj a, de 
életveszély nélküli, különösebb kinos fájdalommal sem járt semmi utóbaj 
sem fog hozzá járulni. 

lg tehát az erőszak nagyságát következtethetjük a sérté fokától; pl. 
nagyobb erő szűk éges egy molaris kiütéséhez mint egy vékony incisivus 
eltöré éhez. 

Költségeket, melyen a pótfogakat készitik ápolá i és gyógykezelé i 
költséget a értő köteles megtériteni. 

A mi a fogak körüli műhibákat illeti s annak elbirálását a különböző 
or zágokban, azzal majd a legközelebbi alkalommal fogok foglalkozni. 
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A HYDROGENIUM HYPEROXYDATU iRÓL AZ ORR- ÉS 

FÜLGYÓGYÁSZATI GYAKORLATBAN. 

Dr. HAL' z HEi. Rn -től. 

Az orvosi gyakorlatba még e század elején felvett, de alig használt vagy 
legalább szélesebb használatnak nem örvendett szerről, a hydrogenium hyper
oxydatumról kivánok nehán tapasztalati tényt elmondani, főleg on- ' fül
gyógyászati szempontból, hol is leginkább az utolsó 10-12 év alatt kezdett 
csak mint hasznavehető gyógyitó szer egy kevés tért hóditani, de meg azon 
szempontból is, hogy vizsgálódásaim resuméjeként elösmerjem a hyclrog. 
hyperoxydatumról külföldi szakkollegák által eddigelé közölt tapasztalatok, 
vizsgálódások eredményét, sikerét s hogy azt másoknak is melegen ajánlhatom 
követé végett . 

A hydrogenium hyperoxydatumot, melynek antiseptikus tul~jdonságát 
elsőnek Baldy ösmertette, ebészeti czélokra i ajánlva azt, Thenarcl fedezte 
fel 1 18-ban. A szer azonban nem igen talált kedvező fogadtatásra a sebészet 
terén, csak eudörfer ajánlotta melegen a legutóbbi években mint antisep
tikumot és vérzPscsillapitót. Bettmann vezette be 18 5-ben a fülészeti gyakor
latba azóta többen a jelesebb fülészek közül, mint Rohrer Bull, Dayton, 
Dundas Grant és Lermoyer melegen pártolták e zert, sőt Georges Gellé Páris
ban kisédeti és klinikai vizsgálatokat végzett a hydrogenium : byperoxycla
tummal, a mel vizsgálataiTól egy nagyérdekü munkával számolt be, mely az 
Arcbive intern. de laryng., d otologie et de rhinologieban jelent meg. 
(Tome IX. Nr. 5, 45 . l.) 

A hydrogenium hj perox datum eladásra kerülő oldatai nagyon külöm-



böző telitési arányokat mutatnak. - A gyógytárak legnagyobb részben 
3-6 %-o oldatokat ké zitenek, míg Pári ban olyan oldatokat árulnak, melyek 
10-12% llydrogenium h peroxydatumot tartalmaznak. Az oldat, a kénsav 
mennyi ég ' nek hozzáadá a arányában mutat savi hatást, a mely zer hozzá 
adása gátolja meg a hydrogenium hyperoxydatum szétbomlását míg alkali
kus zerek hozzáadása sietteti a szétbomlást. Ha ab dr. hyper- oxydatum vála
dékkal (vér, geny) jön érintkezé be, rő pezsgés közben áll be a sz ' tbom
lás, a mikor is még az oldattól érintett szövetektől is von el ox. gént, mely 
saját ágában rejlik al 'szinüleg a hydrogen. hyperoxydatum antiseptikus 
hatása. Levegő és fény behatására csak ke eset és lassan változik. Csupán 
venába fecskendez\ e hat mérgezőleg, míg a szülé zeti és orrgyógyászati gya
korlatban, hol csupán a szö etek és szen ekkel való érintkezé utján jut ha
tása érvényre a minden kár ve z 'ly és hátrány nélkül alkalmazható, s bár 
hatalma anti eptikum, de a sublimat hatása mögött elmarad. 

Hirneves orvosok, mint Politzer, Pollák, Urbantschit ch, N eudörfer, Gom
perz stb. ok zol'osan kipróbálták a hydr. hyperoxydatumot s azt ajánlják 
heveny é idült középfüllob eseteiben, fül- és arczpolyp-mütét közben fellépő 
vérzés csillapitására, valamint dobűri é orrkagyló műtétek v 'rzé einél. 

Politze1· zerint heveny középfüllobnál kedvezően ..,;befolyásolja annak 
lefolyását. A zert akként alkalmazzuk, hogy a fület forralt vagy sterili ált 
langyos vizzel kiöblitjük, a fejet oldalt hajtjuk és a hydr. hyperoxydatumot 
íg öntjük bele a bangvezetőbe, mely eljárás után ilyen fejtartás mellett, 
Politzer zerint, levegőt fúvnak a dobüregbe a mikor i a levegő a dobhártya 
perforatióján át eltávozik a hydr. hyperoxydatum pedig a dobüregbe nyomul. 

Heveny hurutnál, közvetlenül a geny megjelenése után is alkal
mazható a fülbe a hydrogenium hyperoxydatum, mely a lehető legtisztább 
inspectiót engedi a fülbe; a hangvezető legrejtettebb zugaiban felhalmozott 
és fecskendezéssel is alig eltávolítható, összeálló geny és hámtörmelékek a 
legkisebb részekig eltávolíthatók általa a fülből. 

Ha éppen nem csökkenne a genyképződé a szernek nehány napi 
applikálása után, úgy hagyjuk abba a vele való kezelést és térjünk át az acid. 
trichloraceticumra. ok esetben tapa ztaltam, hogy elég 5- -szori alkalma
zása a hydrogenium hyperoxydatumnak, hogy a genyedés végleg meg zünjön, 
sőt idült középfüllobnál még liamarosabban megszünteti a genyképződést, 
vagy legalább is jelentékenyen e ökkenti azt, mint heveny dobüreghurutnál. 
Gyakran megesik azonban, hogy a genyképződésre absolute emmi hatással 
nincsen, de az a hatása ilyenkor is megvan a hyclrog. hyperoxydatumnak, 
hogy minden alkalmazásakor alaposan kiti ztitja a fület és de inficiálja is. 
'izsgálódásaim közben sok esetben é zleltem, hogy ha a fülbaj kezelését 
hydrog. hyperoxydatummal kezdtem meg, a szokásos fol tatólago kezelés, 
acidum trichloraceticummal gyorsabban vezetett eredményre, mint külömben 
alkalmazása nélkül. Nagyon complikált, idült (10 éves) középfüllob egy 
érdeke esetében is, miután az acidum trichloracetikummal a genyedést nem 
tudtam megszüntetni, a hydrogen. hyperoxydatumnak egy heti alkalmazása 
elég volt arra, hogy utána végzett egyszeri cauterisálá Ta acid. trichloraceti
cummal, a gen edés végleg megszűnjék és a dobhártyát rövid idő alatt rege
nerálódásra birhattam. 

Pollák attikus genyedés eseteiben kielégítő eredménynyel alkalmazta 
a hydrogen. hyperoxydatumot, valamint heveny középfüllob azon eseteiben, 
mikor a perforatio a dobhártya hátsó felében székelt. A szert vagy a szokáso 
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módon alkalmazta oldal fejtartás mellett öntve azt a fülbe, s aztán Politzer-féle 
légbefuvást végzett, ilyen fejtartás mellett, vagy pedig per tubam fecsken
dezte a dobüregbe. 

Urbantschitsch azon tulajdonságát dicséri a hydrogen hyperoxydatum
nak, hogy nem izgatja a vele érintkező szöveteket é. hogy könnyen csillapit 
vérzéseket. 

Gomperz 01T-garatűri műtéteknél látta jó hasznát a hydrogen. hyper
oxydatumnak. 

Alt szerint Gruber klinikáján régi idő óta alkalmazzák főleg idült közép
füllob eseteiben, hol a hangvezető és dobür alapos és gyors kitisztitása által vált 
be hasznosnak. 

Az eredmény, melyet a hydrog. hyperoxydatum alkalmazásával kisé1·
leteim alkalmával elértem, nem fényes ugyan, de elég kielégítő volt. Genyes 
középfüllob eseteiben, ha nem is sikerült sok esetben általa a gennyedést 
megszüntetnem közvetlen uton, de az alkalmazása után való egyéb eljárások 
a legtöbb esetben czélravezetők voltak, úgy hogy eddigi tapasztalataim e szer
ről azt a meggyőződést, illetőleg elhatározást érlelték meg gyógyeljárásomban, 
hogy minden genyedéses középfüllob kezelését a hydrogenium hyperoxyda
tum alkalmazásával kezdek meg s annak 6-8-szori applikálása után, ha nem 
vezetett volna teljes síkerre, térek át egyéb szokásos kezelési eljárásomra s 
sok esetben ilyen uton érem el a kivánt teljes gyógyulást. 

Az acidum tríchloraceticum nagyon kevés esetben nem szünteti meg 
a genyedést és az ilyen hatástalan esetekben, midőn az acid. trichloraceti
kummal nem boldogultam, mint már jeleztem is, a hydrogen. hyperoxydatum 
egy heti alkalmazására, az acid. trichloracetikummal már czélt értem, me1·t 
a genyedést sikerült megszüntetnem. 

Dobüregbeli polypműtétekné1, hol, mint külömben egyáltalában a polyp
műtéteknél, mindig profus vérzést kapunk, mely vérzés a polypműtétet 
megakasztja sokszor napokra, vagy legalább is sok fáradságot, nehézséget 
okoz némely esetben a megszüntetése, hydrogen. hyperoxyddal nehány perez 
alatt tökéletesen tiszta, vértelen műtéti teret nyerünk s egy ülésben végezhet
jük még tömegesen jelenlévő polypok kiirtását is. 

Hasonló jó hatását tapasztaltam a hydrogen. hyperoxydnak orrpolyp
műtéteknél, hol vérzéscsillapitó tulajdonsága szinte megbecsülhetlen, mert 
a legprofusabb vérzést csillapitja nehány perez alatt. Onkagyló-hypertrophia 
galvanokaustikus műtételeinél megesik, hogy vérzést kapunk, daczára a 
galvanokauter vérzéstcsillapitó tulajdonságának, ilyenkor is elegendő a hydro
gen. hyperoxydatumba mártott és sonda-végre csavart vattával végigsimitani 
a vérző felületet, hogy a vérzés rögtön megszűnjék. 

Alkalmam volt a vezetésem alatt álló városi gyermek-gyógyintézetben, 
a hydrogen. hyperoxydot a sebészet terén is kipróbálni s a hol genyedést 
és nem ei-ős arteriosus vérzést kellett szüntetni, egyaránt jól bevált. 

A fülbe öntve a hydrogen. hyperoxydatum acut középfüllob egy esetében 
olyan tűrhetetlen fájdalmat okozott a betegnek, hogy kénytelen voltam a szert 
a fülből eltávolitani, míg kissé felmelegítve azt, jól tűrhette a beteg. Hasonló 
incidensem más betegeimnél nem fo1·dult elő. 

~ 

Ajánlom a tisztelt ka1·társak :figyelmébe a hydrog. hyperoxydatumot, mint 
olyan szert, mely sok esetben, helyén alkalmazva, nagyon hasznos segéd
eszköz a műtő-orvos kezében. 
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Dr. HAL' z HE~ Rir-töl. 

Az arcz ö ze mell 'küregei között a sinu maxillari beteg zik meg 
leg~ ·aki·ablnin. megbet g dé közvetlen oka a fogak, az alveolusok és az 
orrüreg g_ ·akori kóro elváltozá a, a kórok k ·· zül leginkább fogszu, al veo
lar-perio titi , fogg rök 'rg ·ullaclá. avagy fogak benövése, esetleg trauma
tiku úton való belök' ·e a inu ba, 1 gtöbb zör azonban az orrnak el ő és 
má odlago heveny ' idült lobosodása (nátha) idézi elő a inu maxillari 
megbetegedését, külön „, en ha a n. ·álkahárt Ta-duzzanat az infunclibulumot 

ag_ „ annak közvetlen körn)~ezet 't ' ri. 
ok zoro an Yitatott thema hogy ha ·valamelyik sinu nyilá a bármely 

oknal f gva lzaródik elég ége ok- ez arra hogy a sinu nak avó vagy 
gen:e meghetegecl jöjjön létre . chech határozottan állítja, h gy főleg 
a homlok- inu gen ·e megbetegeclé. ét nagyon gyakran épen a sinus fron
tali kivez tő nyilásának az lzáródá a, eldugulása idézi elő és tar~ja fenn. 
Knapp állitá a szerint a'?I orrpol~'"pok, mel~·ek az orrüreget teljesen kitöltik, 
a inu ok nyila ának elzárá a által zintén inus-megbetegeclest okoznak. 

„ inu -megbetegedé létr j6vési módját akként mag. ·arázza Zucker· 
J·ancll, hogy mig az orrjáratok szabadon átjárhatók, addig a sinu falak 
vála léka által ned esen tartatnak maguk a falak é a váladék nem halmozó
dik fel az rt mert részben re orbeálóclik, ré zben niz orrjáraton keresztül 
áramló leyegö elpárologtatja, ellenben a sinusok kivezető nyílásának elzáródá
sakor a sinu ba jutott le-regő a vére lényrend zer által vétrtik fel, a váladék 
nagyobb mértékben képződik, mint a milyen mért 'kb n annak fel zivódása 
történik, a meggyülemlett váladék szétbomlik és izgatja. a sinus nyálkahár
tyáját még bő,ebb váladékk 'pződé re is. Hartniann azt tal'tja, hogy a mellék
üregekbe zárt, kisebb nyomás alatt álló levegő a véredények erő ebb meg
telődését, a nyálkahártya duzzadását . így bővebb váladék képződését moz
ditja elő. 

Úgy a Schech, mint a A~napp felvételét a sinu genyes és savós meg
hetegedé ·einek okaira nézve elfogadhatónak vehetjük, épen úgy Zuckerf'andl 
és Hartrnann elméletét a sinusmegbetegedés fellépé ének módjára nézve. 
Fenti szerzők elismerik, hogy a sinu ba savó válad 'k is ömlik, le a sinu 
savós megbetegedéséről kimerítőbb ösmerteteté t e upán egy szerzőnél 
találtam. 

Noltenius 37 közölt eset kapcsán hívja fel a tudományos körök figyelmét 
a inus maxillaris savós megbetegedésére. Egy olyan megbetegedé e ez a sinus 
maxillarisnak, a mely eddig még ösmeretlen volt Nolteniust is e ak a vélet
len vezette annak felfedezésére, a mennyiben empyemára gyanus esetben 
pungálta a sinus maxillarist és geny helyett tiszta savó ömlött a próbafecs
kendő üveg!iengerébe, de a savó lecsapolásával a betegnek minden panasza 
eltűnt. - En magam már a Nolteniiis által közölt leírás nyomán jutottam 
eseteimnél a sinus maxillaris savós megbetegedésének felösmerésére. Nol
teniit , betegeinek panaszából, a mely szemgödörfölötti rendkivül heves fej
fájásról, orrgyöki és járomcsonttáji szakgató fájdalomról szólott, a sinu. 

XXIX. Vándorgyülés Munkálatai. 11 
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maxillari empyem~1ara tette a diagnosist. Ilyen esetekben a rnus próba
punctiój a alkalmával a fecskendő hengere többnyire egé zen ti zta, átlátszó, 
csak ritkán nehány nyállrnczafatot tartalmazó sárgás folyadékkal telt meg, 
mely folyadék a fecskendő ü veghengerében gJ or an megal'rad G. 

A sinus maxillarj il, rdén savó. megbetegedé e leggyakrabban csak 
egyoldali, de mindkét olclalon i előfordulhat. 

Hogy a s. maxil. ilyetén avús megbetegedésénél-a klas ilrns tünetek, mint: 
egyoldali genyes kifolyá az orrból, főleg a fej előrehajlásánál az azon oldali 
arcztáj fájdalmas ága duzzanata, pil~ja, a középső orrjárathan a sinn falának 
elődomboro lá a, nagyon sok e etben hiányoznak, azt Aolten ius 156 kezelt 
esetéből kifolyóla,g határozottan állitja tapa ztalatom zerint i helj esen, 
a mel r t 'n~r igazolja empyemára való g,nmuját azon esetekben, midőn geny 
s a többi felsorolt tün tek jelen nem léte esetében i pról>apunctiót végezett. 

Akár emr J emája, akár sa\Ó8 111egbete5edé. e Yun jelen a . inusnak, min
denféle tünetek fölött legbizto a,bba,n a próbacs· polás adja meg a sinu meg
betegedésének diagnosisát. Az empyemára jellegző fentebb emlitett klassikus 
tüneteken kivül enyhébb tünetek, panaszok mögött is rejlik sokszor empyema, 
a mely panaszok ritkán fellépő egyoldailu fejfájás, orrnyálká odás, talán 
kellemetlen szag é rosz zájizből állanak. A inus maxillaris savós meg
betegedésénél is vannak enyhébb és komolyabb panaszok, tünetek. Indokolat
lan főfájás főleg a supraorbitalis homloktájon, majd az a panasz tárgya, hogy 
minden ok nélkül hirtelen nátha 1 'p fel, mel. csak higan folyó váladékot 
termel, mely nem lesz nyuló , összeálló genyee é s hirtelen minden ok nélkül 
eltűnik. Néha orrdugulásról panaszkodnak, s ha az ilyen betegnél rhinitis 
hypertrophica nincsen jelen, azt mindig pungálni kell, vag T ha ez orrdugulás 
okául tényleg rhinitis hypel'trophica konstatáltatott, mely galvanocauterrel 
alaposan elpusztittatott é az orrdugulás 'rzése e mi.Hét ut6in is még mindig 
fennáll, hasonló esetben zintén próbapunctió végzendő, mely eljárás ren
desen megfejti a sinus részéről a dugulás okát a sinu valamilyen megbetege
désének képében. 1Volteniu ilyen módon jött reá a sinus maxillaris savós 
megbetegedésének jelenlét 're és az ö utmutatása nyomán haladva, tudtam 
én is az eddig előttem teljesen ösmeretlen és megfejthetlen kórtünetü bántal
mat felismerni és nehány perez alatt meg i szüntetni. 

Nem egyszer megtörténik, a mire ]\ oltenius is :fig elmeztet, hogy a 
próbacsapolás negativ eredményt ad de az a betegnek semmi bajt nem okoz, 
miután kellő óvatossággal desinficiáljuk minden használat után a kanült, 
a mennyiben tiszta szóda-oldatban kifőzzük és újbóJ való használatkor még 
lysol-oldattal i jól megmossuk, megáztatjuk. 

A kanülnek a sinus maxillarisba való beszúrása nem fájdalmas, miután 
előbb 10 vagy 15 százalékos cocain-oldattal alaposan érzéstelenitjük az alsó 
onkagylónak és sinu nak egymás felé tekintő falát, noha bizony néha a 
sinus fala épen az al ó onkagyló tapadási helyén, még ha vékony is a c ont
lemez, olyan erősen ellenálló, hogy ugyancsak erő nyomá t kell kifejteni 
arra, pogy a kanül hegye azt átszúrja. 

Ovato ak legyünk a kan ül be zurá akor, bog „ t. i. a fecskendőt - a 
próbacsapoló fecskendőj 't - azon végén fogjuk marokra, illetőleg tartsuk 
szorosan ujjaink között, a rn ely vége a kanüllel van összefüggésben, mert 
ellenkező esetben eg helytelen ül becs a vart ü vegbenger nem állj a ki azt az 
erős nyomá t, melyet a ~ inusba való beszuráskor eszközlünk é a fémfoglalat
tal való összeköttetése helyén letörik, bár a legújabb fecskendők - próba-
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csapolók - az üveghengene két oldalt reásimuló oldalvédő fémsinek által 
eléggé meg vannak védve az eltöréstől. De a kanülnek is kitűnő anyagból kell 
készülve lennie, mely kanülnek erős falu, inkább tompára, mint hegyesre 
Yágott véggel kell bírnia, mert a hegyes végü mihamar elgörbül és a kanül 
hasznavehetetlen lesz. 

Ha a sinus falát átszurtuk a kanüllel, a fecskendő dugattyuj át vi e za
huzzuk és ekkor az üveghenger vagy üres marad, a mikor tévesen vettük fel 
a Highmor-üreg megbetegedését, vagy megtelik félig, esetleg egészen tiszta 
vagy genye váladékkal. Utóbbi esetben kihuzzuk a kanült a sinusból és egy 
bővebb kaliberű szurócsappal nyitjuk meg a sinust a próbacsapolás helyén . 
.Az is megtörténik, hogy ha a próbacsapolásnál a dugattyut meghuzzuk, ille
tőleg visszahuzzuk és elengedjük ismét, úgy az önmagától visszacsapódik 
eredeti állapotába. Ennek oka az, hogy vagy a sinusnak rende en meglevő 
nyílása a középső orrjáratban be van nőve, illetőleg be van dugulva, de ha 
a sinu váladékot rejt magában, még ilyenkor is kell, hogy a váladéknak egy 
része a hengerbe e apódjék vagy az az eset van jelen, hogy a mint a kanül 
hegye a sinus falát átfurta, a sinus ü1·egén áthatolva, annak Rzemben levő 
másik, külső falába furódott. Ilyen esetben huzzuk vissza egy keveset a kanült 
é rögtön megtelik az üveghenger folyadékkal, ha UK) an kórosan van jelen 
olyan a sinu ban. De ha még ilyen esetben is visszacsapódnék a fecskendő 
dugattyuja, úgy a fecskendőt kihuzzuk a sinusból és közvetlen az első beszu
rási hely mellett szurjuk át a sinus falát a kanüllel, a mikor is többnyire 
eligazodunk egyik vagy másik irányban. 

l\ultenius kezdetben a Hartman-féle eljárás szerint igyekezett a sinus 
üregébe jutni, t. i. a Hartman-féle kanült egy esetleg jelenlévő foi-amen 
accessoriumon át vezette a sinus üregébe vagy a középső orrjá1·atban a 
hártyá falat szurta át a kanüllel és az üreget kiöblítette. Majd néhány eset· 
ben a Iüause-féle troica1·t ha ználta, de miután nagyon fájdalmasnak és meg
lehetősen e1·őszakos műveletnek tartotta a vele való eljárást, egy a Krause
féléhez ugyan hasonló, de tóbb vonásban attól eltérő troicart készített. 

A oltenius troicartja jóval vékonyabb és erősebben görbült, mint a 
Krause-féle. Azon nagy előnye van a N oltenius-féle szuróc apnak, hogy 
még szükjáratu orrban is elég kényelmesen lehet vele működni, a nélkül, 
hogy alkalmazása fájdalmas lenne. Noltenius a sinus kiöblitésére a clyso
pompot alkalmazza, melyet egy karcsu, a troicart hüvelyébe szorosan 
beilleszkedő kemény gummivéggel köt össze és vele addig hajt át langyos 
vizet a sinuson, mig a viz egészen tisztán nem ürül a.bból ki. Ha másnapon, 
empyema esetében, ismét szükségessé válik a sinus kiöblitése, akkor a troi
cart helyett a hozzá teljesen hasonló obturatort használjuk. 

A N oltenius szurócsapjának és obturatorának, a Krause és egyébféle 
hasonló eszközök felett azon nagy előnye is van, hogy a hüvelye az eszközök
nek nagyon könnyen jár le és fel és ezen tulajdonsága által a betegnek sok 
fájdalmat takarit meg, mert a már beszurt eszközön a szuTóc apnak a 
hüvelyből való visszahuzása, ha az szorosan jár, rendkívüli fájdalmat okoz a 
cocain-anresthesia daczára is. A Noltenius által construált próbaszurcsap, 
troica.rt, valamint az obturator H. Pfaunál Berlinben raktáron van vagy a készi
tönél, J. Fehrmannál, Bréma, Sögestrasse 7. szám alatt is beszerezhető. 

Noltenius kezdetben, az empyema kezeléséhez hasonlóan, a sinus savós 
megbetegedésénél is többször öblintette ki a sinus üregét, de csakhamar 
elállott ezen eljárásától, mert azt tapasztalta, hogy a sinusnak az alsó orr-

11* 
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járatból való megnyitása és a savónak egyszer kibocsájtása, teljesen elegendő 
a beteg nehézségeinek végleges megszüntetésére, de még az is hozzájárult 
emez elhatározásához, hogy néhány esetben pár hétig tartó és elhuzódó 
rosszabbodás állott be a sinus kétszeri kiöblitése után. 

Ha a próbacsapolásnál a sinusból savó ömlik a fecskenclő cylinderébe, 
úgy távolit uk el a próbacsapolót és troicarttal nyissuk meg az első beszurás 
helyén a sinust, hogy a még benn levő savót eltávolithassuk; így ajánlja 
ezt N oltenius. Tapasztalatom szerint nem okvetlen szükséges a próbacsapolót 
a sinusból kihuzni és troicarttal iíjra beszurni, mivel a próbacsapoló kanülje 
elegendő bő arra, hogy egy vékony hegyű, pl. Leiter-féle sebfecskendő vége 
beleilleszthető é annak segélyével vagy kiszivattyuzzuk a még benn levő savót 
vagy langyos sterilizált vizzel kiöblitjük a sinust s megtakarithatjuk ezen 
eljárá. által a sinu ba való újabb beszurást egy még vastagabb hegyű és átmé
rőjű szurócsappal. Ha, a mint emlitettem is, a sinus váladéka tiszta, átlát zó 
savó, úgy azt egy, a próbafecskendő kanüljébe illesztett Leiter- fecskendővel 
kiszivom a sinu ból, mig ha az nem sikerülne, hogy t. i. kiszivjam, vagy a sinu 
válad 'kában gen} czafatok uszkálnának esetleg tisztán genyesnek mutatkoz
nék, úgy a sinu t a próbafecskendő kanúljén keresztül jól kiöblitem langyos 
jodtrichlorat-oldattal vagy tiszta, sterilizált langyos vizzel, melyek egyike sem 
izgatja a nyálkahártyát. 

l\Iindössze tiz esetem volt, mely esetekben a sinu maxillari ban meg
gyülemlett savó kiboc ájtása végleges gyógyulá t eredményezett; csak néhány 
esetet mutatok be : 

I. eset. F. H.-né, 43 éves nő, 1895 márcziusában kere ett fel azon 
panaszszal, hog3 5 év óta rendkivül heves jobboldali homloktáji és orrgyöki 
fájdalma van időnként, mely fájdalma napokig fennáll szünet nélkül. Egyik 
kartárs utasítására jött hozzám a beteg, hogy nézném meg, nincs-e az orrban 
oka a heves és alig csillapitható fájdalomnak. A jobboldali alsó és közép ő 
orrkagyló erősen hypertrophikus, a, bal onfél normalis kaliberü. Idült garat
és gégehurut' an jelen. A jobboldali orrkagylónak alapos galvanocauterezé e 
néhány bét alatt em szüntette meg a beteg panaszait. Noltenius czikkét 
olvasva épen, megkisérlettem a Brémából hozatott eszközökkel a próbapunctiót 
a jobb oldalon és ti zta avó ömlött e fecskendő cylinderébe. Majd a sinust 
ti·oicarttal nyitottam meg es a klysopomppal jól átfecskendeztem lang3 os ste-
1·ilizált vizzel a inust. A beteg, ki épen nagj foku fájdalommal jött hozzám, 
mint mondá, a műtét után mázsányi tehertől szabadult. MáRnap már vidá
man jött lakásomra s gyógyultan bocsájthattam el. ·éhány hó mulva újra 
járt nálam a beteg egyéb baja miatt, de fej- és orrgyöktáji fájdRilma a miltét 
óta nem jelentkezett többé. 

II. B. K. 38 éves kereskedő, vidékről. Régen fennálló nátháról, zem
és homloktáji tompa fájdalomról panaszkodik. Lelet: mindkét orrfélben tul
tengett alsó kagyló, idült hurut és néhány nyákpol p. Próbac apolá nála jobb 
sinus maxillari ban tiszta savós folyadék. A polypok eltávolitása ' a 
~ultengett orrkagylók cauterizálása után a beteg 21 nap alatt gyógyult tel-
Jesen. .. 

III. L. D. 62 éves f ér:fi. üt év óta náthás 's mindkét orrfele eldugult, 
időnkint heves főfájások gyötrik. Lelet: Mindkét orrf 'lben sok polyp. A poly
pok eltávolitása után is fennáll a főf~jás. Próbapunctiónál a jobb sinu ban 
savós tiszta folyadék, a bal sinusban rendkivül bűzö , sajto , ös zeálló 
genytörmelékek ifrülnek a f ecskendésre, miért is a bal sinu troical'ttal meg-
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nyittatott és az obturator bevezetése mellett klysopomp egélyével naponként 
kiöblittetett jódtrichlorat langyos ol latával. 32 nap mulva teljesen gyógyulva 
bocsájthattam el a beteget. 

I\. J. E. 19 éves nő, vidékről. Rendkivül heves, bal zemfeletti főfá
jásról és időnként hirtelen fellépő, gyorsan muló nátháról panaszkodik. Egy 
izben már kezelve lett általam idült, tultengett orrkagyló bántalma miatt, 
de akkor el' g tűrhető jó állapotban bocsájtottam el; akkor is jelen volt f őfá
j ása néha ugyan még jelentkezett, de tűrhető volt. Ez a főfájása most néhány 
hó óta tűrhetetlenné teszi az életét. A fájdalomérzés megjelölése által vezetve, 
a bal inus maxillarist pungáltam, melyből élénksárga, átlátszó, tiszta folyadék 
ömlött a fec kendőbe, mit azután Leiter-fecskendővel kiszivtam a sinusból. 

A beteg momentán megszabadult föfájásától, mely többé nem is jelent
kezett. 

V. . J. · 6 éves, földbérlő. Évek óta tompa fájdalmat érez a homlok, 
de főleg a bal zemtájon. Orvo ai nem tudták eltüntetni ezt a tompa f~jdal
mat semmiféle gyógyszerrel. Az orrüreg mérsékelten duzzadt alsó kagylókat 
mutat. Próbapunctiónál: jobb oldalon negativ eredmény, bal oldalon tiszta 
savós folyadék, mely a. inusból kibocsájtatott. Három nap után beteg gyó
gyultan távozott. 

A szakmunkák alig foglalkoznak a sinu maxillaris savó megbete
gedésével vagy nem is emlitik azt. N olteniusé az érdem, kit a véletlen 
vezetett a bántalom fölismerésére, hogy felhivta :figyelmünket egy eddig még 
alig ismert sinus-megbetegedésre, mel) nek gyógyitáe olyan sok, eddig előt
tünk indokolatlan, sokszor csillapithatlan főfájást és egyéb orri eredetű 
pana.szt lesz hivatva megszüntetni. 

16. 
.. , , , 

A DUNA-BALPARTI TORVENYHATO~ AGOKNAK 

l{ÖZEGÉ ZSÉGI VISZO YAI. 
( égy táblá al ). 

D1„ JURKI Ty E IIL-től. 

A statisztika hű tükrét n3 ujtja az életnek. Yalamint a gondos orvos 
kezében a hallgatózás, kopogtatá , a vegyi és górcsövi vizsgálatok stb. nélkü
lözbetlen segédeszközöket képeznek arra nézve, hogy a betegségeket fölismerje 
's meggyógyít a, úgy a hygienikus kezében a statisztika képezi azt a segéd
eszközt a melylyelő a nép betegségeit, a közegészségi rendelleness , geket fölis
meri és a melyeknek föli merése után ő gyógyitó eszközeit ajánlani é alkal
mazni fogj a. 

Jelen előadásom czélja a Duna-balparti törvényhatóságok közegész égi 
iszon. '"ait megismertetni. Hog) épen a Duna-balparti kerületre esett a válasz

tás, az nem pu ztán a' életlennek tulajdonitható. A X ... TIX. vándorgJi ül ' s ebben 
a kerületben tartatik meg, az érdeklődés is inkább erre a kerületre irányul, 
a le5 több r 'sztve ő ebből a kerületből való. De van még egy fonto abb ok is, 
a m ly engem ké ztet ennek a kerületnek a viszonyait tanulmányozni és ez 
z: hogy 'pen a Duna-balparti törvényható ágok közegész égi viszonyai 

a leg zomorubbak hazánk alamennyi kerületei között, és ha az állam meg 
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a törvényhatóságok valahol segiteni akarnak, úgy első sorban eLben a kerül t
b en kell, hogy a viszonyok j avitását czélul tűzzék ki maguknak. 

Hazánk 7 kerülete között az aránylag legkedvezőbb közegészségi vi zo
nyokat tapasztaljuk a Duna jobbpartján, elég kedvezők a viszonyok Er lély 
ben és a Tisza jobb par~ján, kevésbbé kedvezők a Duna- Tisza /·özében, 
kedvezőtlenek azonban a Ti za balpartján, a Ti za-Maros ·zögében é a 
Duna balpartján. Az utóbbiak a legkedvezőtlenebbek . 

Tanulmányom tárgyává a legfontosabb közegészségi tén ezőket vettem, 
a mint azok 1894 és 1895-ben alakultak, még pedig törvényhatóságokként l. 
az újszülöttek- és a haláleseteket és ezekből kifolyólag a természetes szaporo
dást; 2. az orvosok, okleveles bábák, gyógyszertárak, halottkémek, a kör
orvosok és a bábanélküli községek számát · 3. a járványos beteg égeket 
különösen a himlő, diphtheria, skarlát, kan:yaró, hagymáz é hökhurutot é 
a trachomát; 4. a kórházak és a kórházi ágyak számát · 5. az elmebetegek 
és hülyéket; 6. a betegpénztárakat; 7. a halálozási viszonyokat, különö 
tekintettel a 0-5 éves gyermekek, a heven T fertőző betegségekben elhaltak, 
a tüdővészben, bélhurut- vagy sorvadásban és a véleszü.letett gyengeségben 
elhaltak halálozási viszonyaira és azoknak számára, a kik nem orvosol tattak. 

Ezek a számok hiven megmutatják nekünk az egyes törvényhatóságok
ban uralkodó közegé zségi állapotokat. 

1. A természete szaporoclá ·. 

A Duna balpa1~tján a természetes szapoTodás mögötte marad a hazánk
ban egyebütt tapasztalható átlagos viszonyoknak. Hazánkban 10,000 lélekre 
évenként átlag 117 lélekszaporodás esik, a Duna balpartján azonban csak 112. 
Itt csakis 4 megye tünik ki az által, hogy a természetes zaporoclási vi zo
nyok előnyösebbek az átlagosnál. E 4 megye közül első helyet foglal el 
Trencsén megye, utána jön Zólyom- és Nyitramegye és végül ógrád
megye. A többi 9 törvényhatóságban rosszabbak a természete zRiporoclási 
viszonyok, mint :NiagyaTországban átlag; különösen rosszak a 2 zab. kir. 
városban, Selmeczbánya és Pozsony váTosaban. 

A természetes szaporodás elégtelensége két okból származhat. fég 
pedig: vagy csekély az újszülöttek száma, vagy sok a haláleset. 

A születési számok csekély volta által föltételezett zapo1·oclá hiány fel
ti:inő Hontmegyében, a mennyiben ott csak 353 új szülött esik 10000 lal;osra 
(holott Magyarországra nezve 415 az átlago szám). Pozson; városában, Arva
megyében, Selmecz-Bélabánya városában is nagyon c ekély az új zülöttek 
száma. 

A halále etek zámainak szerfelett nagy volta által okozott természetes 
szaporodáshiány feltűnik Liptó-, Esztergom-, T1·encsénmegyében és a _ . zab. 
kir. városban, az átlagos szám 340-370 között van. Elég sok az bizon. T' 
ha meggondoljuk, hogy hazánkban átlagosan 29 llalále et jut 10000 
lakos1·a. 

Fig_ elmünket felhivja az a sajátságos körülmény, hogy, míg a születések 
száma a Dunn, balpartján elég kedvező, - a mennyiben a Mag) aror zág n 
érvenye középszámot túlhaladja, - addig egy kerületet, a Tisza balpart
ját kivéve, a halálozás itt a legnagyobb. A Duna balpartján tehát: igen sok 
gyermek jön a világra, de igen sok ember pu. ztul i. el; üzleti nyelven 
szól nt, a forgalom igen , lénk. 
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Orvosol, bábák é gyógyszertárak. 

A Duna balpa1 tja orvosok dolgában nem áll ol roszul, mint a többi 
kerület. 4401 lakosra esik egy orvo . 

É m 'gis e kerületnek orvosokkal való ellátása nagyon hiányos. Ezt 
akkor vesz zük é zre, hogy ha külön taglaljuk a t. hatóságokat, m rt ez 
e etben csakhamar látjuk, hogy : a városokban az orvosok fölös számban 
vannak, 2 meg. ében az orvosok száma még elég kielégitőnek mondható, 
ellenben a többi 9 megyében roppant aránytalanság uralkodik a lakosok és 
orvosok zárna között. Vagy nem honibilis állapot az, a mikor G, sőt majd
nem 9000 lakosra jut 1-1 orvos, a mint ezt Pozsony, Trencsén és különösen 
Árvamegyében látjuk ? 

Községi orvost csak 10 község képes tartani, a többi község orvosi 
körökbe van beo ztva. Méltóztassék most még tudomásul venni, hogy a Duna 
balpartj án 40 orvo i kör be sincsen töltve orvossal, és nem fognak csudálkozni 
azon, hogy miért oly nagy a halálozás e kerületben, miért oly szomoruak a 
közegészségi viszonyok. 

De hogy is élhet meg az orvos egy ilyen be nem töltött orvosi körben 
mint körorvos, miko1· javadalmazása átlag véve 2 frt 80 krt t esz ki. 
a nép ott földhöz ragadt szegény, mellékjövedelemre ne is számitson. Az a 
csekély ö szeg, a melylyel az állam az ily be nem tölthető körorvo i álláso
kat subventionálná - évenként 25 00 frt a Duna balpartján - mily csekély 
összeg ahhoz képest, a melyet az állam kevésbbé fontos ügyekre kiad és menn i 
emberéletet mentene meg az állam ezen kevés pénz árán ! 

A halottkémlés 1946 községben nem orvosra van bizva, csak 1 3 község 
ben telj esiti azt orvos. 

A Duna balpartja az okl. bábákat illetőleg utolsó előtti helyen áll. Csak 
a Duna jobbpa1·tján van kevesebb okleveles bába, de ezen a hiányon a mo t 
fölállitott szombathelyi bábaiskola fog segiteni. A Duna balpartján átlag 
2531 lakosra jut egy okl. bába, de vannak itt megyék, a hol 5, sőt 10 ezer 
lakosnak kell egy okl. bábával beérnie. Bábaképző intézetek égető szükséget 
képeznek a felső vidékre nézve, a hol az újszülöttek halálozása és a gyer
mekágyi láz oly erősen pusztit. Trencsénmegyében pl. 1 OOO szülőnő közül 
55, árvában 52 hal meg gyermekágyi lázban (a m~gyarországi átlag 20.) 

A gyógyszertárak száma teljesen elégtelen. Atlag 10212 lakosra esik egy 
gyógyszertár és ha meggondoljuk, hogy vannak a kerületben megyék, a me
lyekben 200-nál több, sőt 519 négyszögkilométernyi terület részére jut csak 
egy gyógyszertár, úgy könnyen elképzelhetjük, hogy hány emberéletnek 
kell elpusztulnia gyógyszertárhiány miatt. Subventíonált gyógyszertárak fel· 
állitása, vagy a mi a szegénység miatt a gyé'gyszertárakat kerülő népn 'l 
még helyesebb, a gyógyszertárügynek államositása volna a leghelyesebb segítő 
eszköz. 

3. Járványos betegségek és elmebetegek. 

Mindama törvényhatóságok, a melyekben valamelyike a következő hat 
fertőző betegségeknek, ú. m. : himlő, diphtbería, skarlát, kanyaró, hagymáz é' 
hökhurut járványosan foi-dult elő, külön ki vannak tüntetve az I. tábla 25-48. 
számu rovataiban oly módon, hogy azoknak a községeknek a számát kimutat
tam, a melyekben valamely heveny fertőző betegség járván) nyá fajult, a mel
lette levő szám pedig mutatja, hogy 1000 lakos közül hány betegedett meg. 



Az első szám tehát a j~rvány e tensitá át, a má odik ennek inten it: : t 
jelezi. Hasonló módon jártam el az összehasonlitá ke lveért kimutatott 
ország-kerületeknél. 

A Duna balpartján a himlő 7 megyében járván. rosan f rclult elő: t 1-
jesen himlőmentes csak Pozsony vármegye volt 's 1 95-ben Poz ony váro e 

is. A többi törvényhatóságokban sporadikus e. etek voltak. z országkerül -
teket nézve, 1894. évben a Duna balpartján volt a himlő legjobban elterj cl T , 

de intensitásra nézve Erdély és a Tisza balpartja fölülmulta. z 1 9 . . 1

\n k 
a számadatai azonban nagyon szomoru állapotokról tesznek tanuságot; 1 · 
fertőzött községben a legnagyobb intensitással dühöngött a himlő a Duna 
balpartján, Liptómegyében különösen! Ugy lát zik, hogy a himlő elleni 
legelemibb védekezést, az oltá t, nem telje itik a törv ·ny által előirt m 'don 
és mértékben. 

A diphtheria 1 94-ben sokkal erősebb volt, mint a következő é hen. 
De nemcsak a Duna balpar~ján, hanem a többi or zágkerületekben ]s a diph
theria 1895-ben örvendetes apadást mutat, a mi részben a mindink:ibb általá
nosabban ha znált. erumkezelésnek az eredménye is lehet. C ak egyedül Erdély 
képez szomoru kivételt e tekintetben, csak Erdélyben .-zaporodik . zokatlan 
módon a diphtheria, 1895-ben majd még egy zer ann; i köz. ég volt járványo , 
mint 94-ben. 

A skarlát 137, illetőleg · '15 községben clühöugött 1 95. évben a Duna 
balpartja a leginficiáltabb kerület volt. A kanyaró i mindkét 'vbeu a 
legnagyobb mértékben pusztított. 

A hagymázt illetőleg lén; ege apadá t mutat 9- -ben 9~-hez képe t, 
a hölkurut 94-ben a legnagyobb zámokat mutatja, n- -ben már apad. z 
egyptomi zembetegséget illetőleg látjuk, hogy a Duna balpartján a ltaclwma 
a legnagyobb mértékben elterjedt. Különö en áll ez yitra T1encsén ' 
Turócz megyékről. 

Az elmebetegek és hülyék száma igen nagy Pozson. rmegyében és Selmecz
Bélabánya városokban; egyáltalán a Duna balpartj án nagyobb, mint az or
szág bármely más kerületében· miért is elmebeteg-ápoló intézet felállitá a 
itt a Duna balpartján elodázhatlan szükségesnek bizonyul. 

4. J(órhá"'ak, betegpén,,,tárak. 

Hogy a lakosságra nézve, különösen a zegényebb vidékeken, a kór
házakban való ápoltatás mennyire üdvös, azt itt bővebben fejtegetni nem 
szüksége . A nép azonban egyré. zt irtózik a kórháztól, más1·észt a nag,v 
távolság miatt nem yebeti igénybe azokat. Kórházi ápoltatásra . zoktatni 
kell a lakosságot, ezt csak úgy lehet elérni ha minél több hel Ten állíttatik 
fel kórház, legalább minden körorvo i székhelyen, az ezredévi kiállításon 
kiállitott község-kórháznak a mintájára. A II. tábla 54., 55. és 5 ·. sz. rovata 
megmutatja nékünk, ho0 y hány kórház és hány ág_ r létezik 'lZ egyes törvény
hatóságokban, és hog; a lakosok hány százaléka vette igénybe a kórházi ápo
lást. Bizony, naK ron kevés. A lakosok e ak 0·76 o o-a ápoltatott kórházban. 
Eredménye és áldá o feladatot telje itenének a törv 'nyhatóságok, h 
azon lennének, hog} minél több köz égi kórház állitta sék fel. 

Az ipari és gyári alkalmnizottak beteg egél. -ző pénztárai nagyon áldá o. 
működést hivatvák betölteni. ajno , hogy azt kell ta1 aszt· lni mi zerint az 
1 91. é' IY. t.-czikk rendelkeze einek még mo. t sem tettek eleget azon mó-
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III. Tábla . A. llalálozási viszonyok.-+: 
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A heveny fertőző betegségekben meghaltak száma 
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IV. Tábla. A duna-balparti Inegyék é s várospk közegészségi viszonyainak fokozatos áttekintése. 
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A közegészségi Gyógyszer- A halálozási A halálozási Yiszonyok kü l ön ös en 
Törvényhatóság 

viszonyok 'l'ermészetes vosokkal való Okl. bábákkal tárakkal Yaló viszonyok a 0-5 éves 

1 

a heveny fertőző 

1 

a Liidövészt 

1 

a veleszliJetett 
általában szaporodása ellátása való ellátása 

ellátása általában gyermekeket betegségeket illetőleg gyengeséget 
illetőleg- illetőleg illetől eJ? 

1. Zólyom megye _ --- --- ked,ezők előnyös kevésbé k i elégítő 

1 

elé& trlen nagyon kedrezők kielégítők kedvezők 1 elégtelenek elég jók 

2. Turór.z megye kedvezők elégtelen k ielégítő jó ' 1 
elégtelen elég kedvezők kielégítők f e 1 e t t e kedvezők kiel égítők - - ---

elég kedvezők elégtelen ' a legjobbak 
nagyon 

1 
elégtelenek k i e lég í tők 3. l:l ont megye ___ e l égte1e l kielégítők --- --- kedrezőtlenek 1 

4. Pozsony megye ___ --- ~lég kedvezők elégtelen elégtelen 
1 

kielégilií 1 elégtelen elég kedYezők nem kedvezők kedvezőtlenek kielégítők 

5. Nógrád megye _ --- --- kevésbé ked~ezők k ie lég1 tő e 1 é g t e, 1 e/ n kevésbé kedvezők kielégítők kiclép;itők elégtelenek ro szak 

6. Poz ony városa ___ -- - kevésbé kedvezők nem kedvező t ú 1 s ~ g 0 s 
1 

elégséges kedvezőtlenek igen jók elég kedvezők kedvezőtlenek kielég ítők 
---

7. Árva megye ___ -- - --- elégtelen türhetetlen Qián yps k edvezőt len ek 
nagyon a legjobbak k ielégítő k 

-"' kedrezőtl e nek 
"' 

1 
8. Bars megye __ --- - ~ kie l égítő elégtelen 

1 
nagyon hiányai 

1 
elégtelen kedvezőtlen e k 

nagyon 
:.0 kedvezótlenek 

N „ 
1 1 

9. Trencsén megye > igen jó nagyon hiioyoi k e d vezőtlene k kedvezők igen jók --- -- - -e 
" -"' 

1 1 1 
10. Nyiu·a megye ___ --- kedvezőtlen alig kielég itő elégtelen elégséges kedvezőtlenek rosszak k e dvezőtlen e k 

1 elégtelen kevésbé k ielégítő 
1 k~g itő 1 11. Esztergom megye -- - --- nagyon kedvezőttcnek ros sza k nagyon rosszak k i elégi tők 

12. Selmeczbánya városa ___ kedvezőtl en ek nem kedvező k i el ég ítő 
1 

tú l jságos rosszak kedvezőtlenek 
felette feltünöeo rosszak 

1 

kedvezőtlenek 

13. Liptó megye ___ --- --- igen rosszak nem kedvező kevésbé k i e légítő 
1 hiányos 1 nagyon hiányos a 1 e g- r o s a h b a k rosszak k ielégítők 

* A kedvező tl enebb viszonyok kövérebb számokkal ra nnak jelezve. 
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don ' ly mértékben, a hog) azt az idézett törvényczikl; contempiálja é 
előirja. A una balpartján ~Oo o-a a lakosságnak ipari é gyári alkalmazott 
és mégis csak 2·50;o-a a lakosságnak tagja il:yen pénztáraknak. A II. tábla 
57- 0 z. ro-rataiban vannak kimutatva részlete en a betegpénztárak száma, 
tagjainak zárna és hogy hány o o-a kellene tagnak lenni. E bajon, hogy a 
biztositásra kötelezettek túlnj omó része még nem tagja a betegpénztáraknak, 
erelye · ható:ági intézkedéssel lehet segiteni ; ne legyen a törvény nálunk 
csak irott malaszt, melynek alkalmaztatását könnyű szerrel kijátszhatni ! 
Reméljük, a törvényható. ágok mindent el fognak követni, hogy e visszás álla
potokat megváltoztassák, hiszen nem fog ez kerülni pénzbe, csak szigoru 
és erélye föllépé kell hozzá. 

5. A halálozá i viszonyok. 

[agyaror zágban 10,000 lakos közül meghal évenként 298. Az a kerü
let, a melyben ennél több hal meg, rossz közegészségi állapottal bir. Ilyen 
rossz kerület a Tisza balpartja és a Tisza-Marosszög mindjárt utána jön 
a Duna bal partja, mert itt 10,000 lakos közül meghal évenként 313. Szerfelett 
nagy a halálozás Liptómegyében, a hol 364, Selmecz-Bélabánya városok, a 
hol 3v4, Pozsony váro a, a hol '-' 2, Trencsénmegye, a hol 342 é E ztergom
megye. a hol : 4-1 lakos hal meg évenként 10,000 lakos közül. Csak 4 megyéje 
van a Duna üalpartjának, a melyben a balálozásszám kisebb, mint a magyar
országi halálozási középszám, 's ez a négy, különösen kiemelendő megye: 
Hont, Zólyom, Pozsony és Turócz. III. tábla 1, 62. rovata az általános 
halálozá i viszonyokat mutatja ki. 

De nézzük meg a halálozási viszonyokat különösen: 
A III. tábla 63-71. z. rovatai zerint: 
1. Az öt éven aluli gyermekek halálozási víszonyai arra engednek követ

keztetni, hogy minő gondozá ban részesülnek a gyermekek. Legtöbb gyermek 
hal el Liptó-, yitramegyében s elmecz-Bélabánya városokban. Legjobb gon
dot forditanak az enge koruakra Hont-, Iógrád-, Turócz és Zólyommegyében. 

2. A 11eleszület >tt gyengeségben elhaltak száma forditott arán} ban látszik 
lenni a zülök 5 ' szségi állapotával. Ott a hol kevesebb új zülött pusztul el 
gy„1 geség miatt, erőteljesebb nép lakik, míg ellenl en ott, a hol a g} önge ég 
ko ctkeztében elhalt újszülöttek száma nagy, a szülők különböző okoknál 
fogva !fajultak. Ily n okok: a túlerőltetett munka melletti elégtelen táplálko
zá , az iszákosság, tüdővé z, bujakór, a szegénység. Selmeczbán Ta váro a, 
Bar -, ógrácl-, .rTyitramegyék ' ozsony váro a lakossága, úg 1 látszik, a legel
fajultabb. 

: . Ci ' l z rütlen, rossz táplálkozás, a fel ügy let és gondo kotlás hiánya 
lualk clhatik az ol an megyékben, a melyekben a orvadá · é a bélhurut 
sz di álcloznitait. 11. n k: .r . itra-, Turócz- é Esztergommegye, továbbá 
Poz ny Yáro a, B r - ' Zólyommegye. 

±. tiidó'ué. "' nye. meg, ·ék en ritká b, má okban és különösen a váro-
. o]· han ·ürün fordul el ", a mint azt a tüdővé zben elhaltak zámaiból láthat
jul·. , na '. Tur ' czm ye l ülönö en kiemelen lök, mint olyanok a hol a 
tüdő ' z ritl· 'n fordul lő. 

5. heueny f')rlőző bet g ·égekben lhaltak . zárna többnyire olyan tör-
" · n. hn.t ' á~ kban na~. r, a mel ·ekbeI a szigoru óvintézkedé ek, a fertőtleni
tc , lkül ·· 1 it ·. · ltá nem le z kellő módon foganato itYa, \agy olyan me-
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gyékben, a hol elégtelen · az orvosok száma. Liptómegyében rendkívül sok 
ember hal meg járványos betegségben, elég nagy számokat látunk Esztergom-, 
Árva- és Hontmegyében. Csak Turócz- és Zólyommegyében uralkodnak kedvező 
viszonyok, elégségeseknek mondhatók még Pozsony városának és N yitrame
gyének a halálozási viszonyai. Egyáltalában az egész Duna balpartján ked
vezőtlenek a heveny fertőző betegségek halálozási viszonyai, mert míg Magyar
országban átlag 26 ember hal meg 10,000 között, addig a Duna bal partján 
több mint 35 lakos pusztul el 10,000 közül járványban . A III. tábla 72-77. 
z. rovatai szerint : a himlő Liptómegyében állandóan dühöngött. Ott a himlő

söknek több mint fele be sem volt oltva, nem csoda tehát, hogy a halálozás 
ol. 1 nagy. Nógrádmegyében is meglehetős nagy volt a halálozás. A diphtheria 
N. itramegyében mutatkozott leginkább, de Pozsony és Trencsénmegyében 
is nagyon sűrűn fordult elő, a vörheny Nyitra és BaTsmegyében, a kanyaró 
Nyitra és Liptómegyében, a typhus Nyitra és Trencsénben, a szamárhurut 
N:ritra-, Ti-encsén- és Pozsonymegyékben dühöngött legerősebben. 

* 
Hogy a meghaltak közül hány O/o nem orvosoltatott, azt a 7 . sz. rovat 

mutatja. Több mint a harmadrésze a meghaltaknak nélkülözte a szükséges 
01Tosi kezelést Liptó-, Hont-, Zólyom- és Barsmegyében., Több mint a 
negyedrésze a meghaltaknak nem orvosoltatott : Trencsén-, A.rva- és Eszter
gommegyében. 

A cultnrának, a humanismusnak és a vagyonosságnak hátramaradott-
8ágát jelzik ezek a számok l 

A Duna-balpatti tö1 1 vényhatóságok kö,..,egészségi viszonyainak fokozatos 
áttekintése. 

A Duna balparti kerö.letnek az a négy megyeje a melyről azt állíthatjuk, 
hogy az általános közegészségi állapotjuk kedvező vagy elég kedvező, t. i . Zó
ly m, Turócz, Hont és Pozsony vármegye, azért minő ithetők a jobb viszo
nyokkal bíró megyék orába, mert az átlagos halálozá i vi zonyuk jobb, ked
vezőbb, mint a. 1\Iagya1~országban észlelt átlagos halálozási arány. l 0,000 lakos 
közül hazánkban 29 halt :rr.eg, ennél keve ebb halále. et volt az idézett 
4 megyében. Igy Hont megyében csak 277, Zól. Tommegyében 289, Pozsony
megyében 291 éR Turóczmegyében 29:2 lakos halt meg 10,000 ember között. 

többi kil ncz törvényhatóságban az átlagos :.98 zámot túlhaladva látjuk, 
ez 'rt minősítettek ezek a kev · sbbé kedvező, kedvezőtlen, nagyon kedvezőtlen 
és :gen rossz közegészségi állapotokkal biró megyék sorába. 

1. Zólyom.megye minden tekintetben előnyös viszonyokat mutat fel. Az 
orvosok szám:? :tzonban kevésbbé kielégitő, okleveles bábák · gyóg szertárak 
r légtelen számmal vannak. 

2. Turóczniegye is rendezett és kielégitő iszonyokról látszik tanus
ko lni. Az orvosok száma kielégítő, okleveles Lábákkal jól van ellátva, de 
gyógyszertár kevés van. Felette kedvezők a heven. T fertőző beteg égekben 
elhalta.k zámviszonyai és különösen kiemelendő a tüdővész rítkasága. Kiel · gitő 
a 0-5 ''e g, ermekek halálozá a is. 

. . Honlmegye orvosok, okl. bábák ' gyógyszertárak dolgában mo -
t hán van ellátYa, é. az orvos- meg gyóg3Pzertár-hiánynak tulajclonitaudó, 
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hogy a heveny fertőző betegségekben elhaltak számaránya oly nag ron ked
vezőtlen. 

4. Pozsonyrnegye el ' g kedvező viszonyokkal Lir. Feltűnő jelenség itt 
az öt éven aluli gyermekeknek a rendkivül nagy halálozása és a heveny fertőző 
betegségeknek elég nagy száma. E két köi·ülmény az orvosok és gyógyszertárak 
elégtelen számában látszik magyarázatát találni. 

Kevésbbé kedvezők a viszonyok Nógráclmegyében és Pozsony váro
sában. 

5. Nógráclmegyében kielégitők a természete zaporodási viszonyok, 
nemkülönben a viszonyok az öt éven aluli gyel'mekek és heveny feTtőző bete
gek tekintetében. Orvosok, okl. bábák és gyógyszertárak elégtelen számban 
fordulnak elő, a halálozási viszonyok kevésbbé ked ezők, tüdővész eléggé 
elterjedt, a veleszületett gyengeségben elhaltak száma igen nagy, úgy látszik, 
hog a lakosság e megyében elcsenevészedik. 

6. Pozsony városában nem kedvező a természetes szaporodás, a lakosság 
inkább bevándorlások által szaporodik. Gyógysz rtárakkal elég bőven van 
ellátva, tul ágos bőven azonban orvosokkal és okl. bábákkal. A halálozási 
arány kedvezőtlen, a tüdővész is szerfelett sok áldozatot ragad el, elég ked
vezők azonban a heveny fertőző betegségekben elhaltak számarányai. Feltűnő 
az öt éven aluli gyermekek közt a csekély halálozás, a mi onnan magya-
rázható, bog. T - mint minden nagyobb városban - sok újszülöttet kiad-
nak vidékre és ezek - orvoshiány miatt - ott pusztulnak el. 

Kedvezőtleneknek mondhatók a közegészségi állapotok rva-, Bars·, 
Trencsén- és _ „yitra vármegyékben. 

7. Árvarnegyében feltünő és tűrhetetlenül hiányos az 01·vosok, okl. 
bábák és gyógyszertárak száma ; elégtelen a természetes szaporodá , kedvezőt
lenek az öt éven aluli gyermekek és a heveny fertőző betegségek halá
lozá i számarányai, a mint az nem is lehet jó oly megyében, a hol kevés az 
orvos. Kielégitő azonban a veleszületett gyengeségben elhaltak száma, a legjob
bak az egész kerületben a tüdővészt illető viszonyok. 

8. Barsmegye a természetes szaporodás tekintetében kielégitő, a többi 
vi ·zonyok mind elégtelenek. Kevés az orvos, gyógy. zertár, még kevesebb a 
bába; a halálozás minden tekintetben kedvezőtlen, különösen a veleszületett 
gyengeséget illetőleg. 

9. Trenc én vármegyében legjobb a termé zetes szaporodás, lakossága, 
úg r látszik, nem annyira elcsenevészedett, veleszületett gyengeségben is 
kevesebben halnak meg az újszölöttek. Kedvező még a tüdővész számaránya 
is, de az egyéb halálozási viszonyok kedvezőtlenebbek, mint bármely előbb 
felsorolt vármegyében. Különösen áll ez a heveny fertőző beteg égek és öt 
éveu aluli gyermekek balálozásáról a mi ismét e ak a nagyon hiányos számu 
or osok, bábák és gyógyszertárakkal 110zható összeíüggésbe. 

10. JS"yitr imegyében csak a g) ógyszertárak zárna látszik elég égesnek 
lenni, különben a szaporodási é halálozási számok minden tekintetben ked
vez "tlenek; nagyon sok gyermek bal meg öt éven aluli korában. 

agyon kedvezőtlen köz egész égi állapot mutatkozik : 
11. E ztergommegyében é 12. Selmecz-Bélabánya városában. Pedig 

ep n e két tör ényhatóságban kielégitő számban találunk orvosokat, okl. 
bábákat é gyógyszertárakat. A kedvezőtlen viszonyok tehát más okokból 
zármaznak és , n két okra vélem visszavezetni a anyaru egészségi álla

potot. z eg ik az, hogy az óvó eljárá ok nem kellő szigoru ággal vitetnek 
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véghez, a másik ok pedig a lakosságnak elfajulása lehet. Ez utóbbi áll külö
nösen Selmecz-Bélabánya városára nézve, a hol úgy a tüdővész, mint a vele
született gyengeség iszonyu számokat mutat. 

13. Alegszomorubb képét egy egészségtelen megyének nyujtja Liptó megye. 
Itt minden rossz, vagy legrosszabb. Nem kedvező a természetes szaporodás, 
kevésbbé kielégitő az orvosok, hiányos az okl. bábák száma, nagyon kevés a 
gyógyszertár, legrosszabbak a halálozási viszonyok általában, a heveny fertőző 
betegségeké és az öt éven aluli gyermekeké különösen; még a tüdővész 
is nagyon pusztit, kevésbbé a veleszületett gyengeség. 

iC 

Ezekben iparkodtam meglehetős hű képét adni a Dunabalpart közegész
seg1 állapotának. Jól tudjuk, hogy itt a lakosság legnagyobb része igen sze
gény nép, és a szegénység maga egy hatalmas közegészségellenes tényező. 
De épen azért kell, hogy a társadalom eme elhagyottjaival szemben az állam 
és a hatóságok kövessenek el mindent, a mivel e szegény nép egyedüli kin
csét, az egészséget fentartja. Mert Ri nép egészségében rejlik az állam hatalma. 
Elfajult és a halál által megritkitott néppel nem tarthatja fenn magát az 
állam, hanem -vele együtt elcsenevészedik az állam hatalma, ereje i . 

17. 

A SYPHILIS HEEREDITÁRIA FÖLISMERÉSE ÉS 
KEZELÉSE LELENCZHÁZAKBAN. 

Dr. ZALÁRDI l\I'R egyetemi magántanál't61, Budapesten. 

A s philis congenita tudvalevőleg „ ulyos bántalom csecsemőknél, és ha 
a e ecsemö mesterségesen tápláltatik, föltétlen halálos.Jellemző adat erre nézve, 
hogy egy bires bécsi gyermekg_ ógyász az utolsó bygieniai congressuson kije
lentette, hogy a kórházban ily gyermeket nyugodtan kell meghalni hagyni, 
mert nem sikerült báTmely kezelés mellett egyet is megmenteni. A lelencz
házakban is e gyermekek sorsa rendszerint gyors halál. 

Nekem, a vezetésem alatt álló Fehér-Kereszt Egyesületben sikerült mód
ját találni, mikép lehet a gyermeknek nagy százalékát megmenteni. Egy 
egész kolonia ily élő gyermekre hivatkozhatom. Bátor leszek röviden a dolgot 
előadni. Azt mindenki tudja, hogy e gyermekeket csak ,úgy lehet megmenteni, 
ha anyatejjel táplálják és antiluetikusan kezelik. Amde a többi lelencz
házakban, a bennök uralkodó i·endszernél fogva, erre mód nincsen. l\Iert 
hiszen egészséges dajkának nem szabad lueticus gyermeket átadni, külöm
ben a gyermek a dajkát inficiálja; csak oly dajka szoptathatná, ki maga is 
lueticus vagy syphiliticus gyermeket szülvén, a syphilis ellen immunissá lett. 
De a legtöbb lelenczházakban, nevezetesen a francziákban, olaszokban, oro
szokban, spanyolokban a gyermeket anya nélkül veszik föl. Ezek tehát alkal
mas dajkával a luetikus gyermekek számára nem rendelkeznek. Az osztrák 
lelenczházakban az anyát fölveszik ugyan, sőt az anya köteles három hóna
pon át ingyen dajkaszolgálatot tenni a lelenczházban, de csak azokat a nőket 
tartják ott, a kik maguk is ép, egészséges, erős asszonyok és gyermekök is 
egészséges. Ezeket sem lehet dajkául ez esetben alkalmazni. 



To ábbá me0 emlitendö hog majdn m valamennyi lelenczházban a 
gyermek e ak neh: ny nar ig marad az intézetben, azután kiadják falura 
d~jka ágba. Az meg közismeretes, hogy a s philisre nézve jellegző börkiüt ' -
ek ren le en nem mutatkoznak mindjárt az újszülötten; néha hetek , öt hóna

pok mulva jelennek meg. J\lihelyt mo t a lue t con tatálják, azonnal záraz 
dajkaságba adják a g rermeket, a mi a gyermek halnát jel nti. Párisban az 
il) en gyermeket nő tén szamárral szoptatják, de így i e ak nag. ritkán 
sikerül egy gyermeket megmenteni. 

Bátor vagyok most azt a rendszert i mertetní, mel et a :Beh ' r Kereszt
ben ikerrel alkalmazok. 

A Fehér Keresztben rendszerint a gyermekek t sak an;)jával együtt 
ye z zük föl. Kivetelt e ak rendkivüli e etb n te zi:ink, pl. utczán talált 
gyermekeknél, agy kinek anyja úlyos beteg t . Minden an3 a az intéz tben 
csak saját gyermekét szoptatja és ápolja. A nők r ncle en 7-10 nappal a 
szülés után kerülnek hozzánk. 

l\Iár most tudjuk, hogy a phili. rendki,ül rombolólag hat a magzatra, 
akar az atya, akár az anya, akár mindkettő ~ philitiku„ ·olt a conceptió 
előtt akár az anJ a a conceptió után lett s3 phili sé. A lu , körülb 1lül 80 zá
zalékát a magzatoknak az anya méhében vagy röviddel a szülé. után öli 
meg, a többiek is rendesen satnya álla,potban jönnek világra. Intézetünkben 
a fölvettek között a positi v genitali yphili ritka, mert ez esetekben a yphili 
fioricl jelei rendesen az anyán láthatók é kórházban kezelik. H zzánk ren -
desen 013 e etek kerülnek, a mikor vag, az atya vagy az anya a conceptió 
előtt luetikusok voltak. Tulnyomók azon e etek, a hol az atya ln ticu é. 
a g_ ermek, a nélkül hogy anyját inficiálná, . ) phili congenitában zenvecl. 
Az anya ily esetekben a lue nek semmi jeleit em mutatta, e nem mutatja, 
tehát lue ben nem szenved; csak az anyagcsere folytán lett immuni sá a 
syphilis ellen. 

A mi eseteinkben a született gyermekek tehát mar a nemz e n, l inficiál va 
lettek és a betegség már - n hónapig tart. T, n, Tleg megfelelnek a tüne
tek, melyeket a gy rmek mutat, azon tüneteknek, melyeket az aquirált 
S} philis ez időben mutatni szokott. Lues congenitánál soha em . zleljük 
az initial clero ist, vagy a secundar taclium legelső tünetét, a roseola 
syphilitikát, hanem é zleljük a secundar stadium minden más tünetét. De 
valamint az aquirált nem kezelt yphilisben bőrkiütések nem folyton l 'pnek 
föl, hanem időközökben, ép úgy nincsenek mindig a lueticus újszülöttön bőr
kiütések jelen. Azonban nehány napig tartó alapo megfig_ Telé rendesen elég
sége , ha nem is a biztos diagnosisra, hanem arra, hogy a gyermek rende en 
satnya, rbachiticu , vérszegény, bőre via zkosszinü. A nélkül, hogy má beteg
s 'get vagy okot tudnánk, a gyermek nem gyarapszik. Ezek már óvatosságra 
intő jelek, hasonló jel a makacs erythema és a föllépő seborrhrea, chronicus 
nátha a lue congenitá1a már majdnem jellegzetes. Azután lépnek föl a charak
teristicu jelek. Bőrhámlások a talpon, tenyeren, az ujjak között, fénylő talp, 
rhagades az ajkakon, az anus körül, papulák, köralaku sötétvörö fekélyek, 
pemphigus és psoria. is a talpon és ten3 eren. Ezen jelek bármel. ike a lue 
diagnosist hiztosítj a. Tertiar tünetek, gummák ép oly ritkák az új szülöttnél, 
mint ritkaság, hogy aquirált luesnél a tertiar tünetek az első év folyamán 
lépjenek föl. Elöfordul ez is, de nagyon ritkán. Ezen jellegzetes bőrkiütések az 
újszülötten rendesen az első hetekben már megvannak. C ak ritkán később, 
hónapok mul a lépnek föl, sőt vannak esetek, a melyekben egyáltalában secun-
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dar tünet nem mutatkozik, ezt a stacliumot a g ermek mint f tus élte át, 
és csak évek, évtizedek mulva lépnek föl gummák stb. Ezek az esetek lue 
hereditaria tarda név alatt ismeretesek. Ennek daczára elégségesnek tar
tom, minden lelenczet 14 napon át a lel e nczház ban tartani, természetesen 
a luesre gyanusakat mindaddig, míg bizonyság ninc , hogy a gye1·mek eg' z
séges. 

A lues congenita eddigi egyetlen gyógyszere ugyanaz mint az aqui · 
rálté a ecunclar stádiumban: a higany. Az első karakteristikus jel föllépése 
után a gyermek kenő kúrán megy keresztül. Naponta 1 grm. szürke kenőcs. 
Csak ott, a hol az egész testen fekélyek vannak vagy más ritka esetben, hasz
nálom a sublimat-fürdőt és belsőleg 1 ctgrm. calomelt. A kúra tartama 2-8 
hét, míg minden tünet elmulik és a gyermek jól kezd fejlődni. A gyermek, 
mindig föltéve, hogy anyatejjel lesz táplálva, a higanyt jól türi, illetőleg nagy 

zázaléka meggyógyul. 
Ha a gyermek teljesen ép és kezelésre nem szorul, falura küldöm őt 

az anyjával együtt. Természetesen nincs módomban őket fürdőhelyre küldeni. 
A telep most Monoron van. Minden nő havonta 10 frt segélyt kap. Evvel és 
mit esetleg mosással vagy más munkával keres, meg tud élni. - Ha egy 
lueticus gyermeket anya nélkül kell fölvennem elküldöm ezt a koloniába. 
Két lueticus nő szoptatja és ápolja, a miért mindegyike 5 frtot kap havonta. 

TYiinden gyermeket eleinte kéthetenként, ké őbb havonként kell az inté
zetben bemutatni. 

Ezen eljárás által oly eredményeket értem el, minőket eddig lelencz
házakban senki de magánházakban is ritkán ért el valakí. A ponto számbeli 
adatokat máskor fogom közölni. 

18. 

AZ ACETYLEN-GÁZ MÉRGEZŐ HATÁSÁRÓL. 

Dr. ÖHLER LÁ ZLÓ és dr. GENER ICH VILMO -tól. 

Azon kísérletekről óhajtunk a tisztelt szakülésnek röviden beszámolni, a 
melyeket a budapesti egyetem közegészségtani intézetében végeztünk é a 
melyeknek czé~ja volt: kideríteni, milyen ártalmakat okozhat ez új világító 
anyag azoknak egészségére a kik lakásuk világitását ezen gázzal eszközlik; 
nevezetesen igyekeztünk megállapítani egyrészt azon menn) iséget, mely a 
kisérleti állatok halálát okozza, másrészt azon minimalis mennyiséget, a mely
nél az acetylen az élő szervezetre még egyáltalában ártalmas. 

Ezen két főszemponton kívül feladatunkat képezte oly vizsgálati mód
szernek kidolgozása, a melylyel az acetylennek minimalis nyomait a levegőb 'D, . 

illetve az e gáz belehelésétől megmérgezett szervezetben kimutatui lehe sen. 
Jelen alkalommal csupán azon ki érletekről fogunk szólani, melyek az 

acetylen·gáz halálos adagának kikutatá át czélozták. 
Mielőtt azonban ezeknek leírásához fognánk, szabadjon felsorolnunk 

azon adatokat, a melyeket a szakirodalomban tárgyunkra vonatkozólag 
találtunk. 

Az acetylen-gáz mérgező hatását tudtunkkal elő zör G téhant viz gálta 
pontosabban. 

Kisérleteihez az acetylennek, levegővel és ox Tgénnel oly módon készített 
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ke er 'k 't használta, hogy abban az ut 'bbi gázból mindig 20· o,o, azaz meg
közelítőleg ann. i volt, a mennyi a tiszta körlégben átlagban lenni zokott. 

Czélja ezzel kétségen kívül az volt, hogy kisél'leteinek eredményeire ne 
lehes en befolyás al az o yg, nhián ból származó, és különösen az acetylen
nek nagj zázal 'kokban (20-7 o o) vett menn 1iségén 'l okvetlenül előálló 
zavaró hatás. 

Gréhant azt találta, hogy ha a gázkeverékben _0·8 O/o oxygén mellett 
200/o acetylen olt, akkor a ki érleti á.llat (kutya) 3:- perczen belül még izga
tottságot i alig mutatott. 

400/o acetylen 2.1 perczig tartó izgatottsági állapot után hirtelen megölte 
az állatot. 

79% acet. len mellett a ki ' rleti állaton 11 perez mulva görcsök jelent
keztek, ~ 7 perez mul a pedig beállot nála a halál. 

:Midőn pedig 79 o o acetylent tartalmazó levegőbe kutya helyett nyulat 
tett, akkor ezen kisérl ti állaton már perez mulva görc ö rángá ok jelent
keztek. 35 perez eltelte után Gréhant a nyulat szabad levegőre vitte a midőn 
az állat nérr,ileg magához tért ugyan, de pár óra mulva mégi elhullott. 

B1·acinet egvébként már 1 7-ben állította, hogy az acetylen mérgező 
hatása e ekély · körülbelül akkora, mint a többi közönsége szénhydrogén
együleteké, mint I J. az eth. lené, propylené. 

A kisérleti álJatok még az e etben sem hullanak el, ha nagy menn~Ti égü 
acetylent tartalmaz' le-vegőke-verékben több óráig tartjuk őket, azonban gon
doskodnunk kell arról, hogy az állatoknak elegendő oxygén ál1jon rendelke
zésre, és hogy a kil 'gzett gázok felhalmozódá át a gázkeverelmek kellő meg
újítása által elhárít uk. 

Az emlitett franczia 'Tiz gálók ki érleteiből e1·edményül tehát az tűnne 
ki, hogy az acetjlen még nagyobb mennyi égben i Lelélegezve ártalmatlan, 
sőt hogy ennélfogya ezen gázt a gyakorlatban világításra félelem nélkül leb t 
használni. 

Vannak azonban az eddig elmondottakkal homlokegyene t ellenkező 
nézetek i az irodalomban felemlitve melyek nagy részben Bi ·trow és Liebreich 
kísérleteiből nyert azon következtetésre támaszkodnak, bog} az acetylen épen 
olyan \együletet alkot a Yér hremoglobinjával, mint a szénoxy l, mely miként 
tudjuk. nagyon mérge . 

őt Birclnnore amerikai orvos azt mondja, bog} az acetylen még 1: 
10,000 higitásban is 20 perez alatt c·rős fejfájást okozott neki annak laczára, 
~ogy a belélekzett levegőben az acetylennek jellegző szaga nem volt érezhető. 
0 a fentebbi arányban (1: 10,üOO) acetylent tartalmazó levegőben addig tar
tózkodott, míg látási za,arok kezdtek nála beállani. <1 agy meggondolatlanság 
volt ez, mondja mert a hel. iség elhag; á. a után még 1 óra mul a ]s erős lég
zési nehézségeket éreztem, sőt a rosszullét több óráig tartott, és ágyban 
maradni késztetett. em álomhoz, hanem inkább azon tünetekhez voltak 
hasonlók érzéseim, a melyeket az mthericus narcoticák után érzünk, t. i. hal
lucináltam. Sőt még három nap mulva is szívműkö<lé em oly heves volt, hogy 
a <1 brooklyn » -i hidon átmenet oly kellemetlen érzés fogott el, hogy kénytelen 
voltam megállani.>) 

Liebreich, Bistrow és Birchmore állításait azonban az acetylen-gázt vilá
gításra felhasználni akaró társulatok technikai szakértői nem csak el nem 
fogadják, hanem a legjobb e etben is e alódásnak vagy képzelőclé nek tar~ják, 
sőt sokan a konkurrens gáztársaságok manő' erének minősítik. Felhozzák a 
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gyakorlatból azt, hogy mindekkoráig senki sem érzett azok közül mérgezést, a 
kik acetylen készitésével vagy kezelésével foglalkoztak, már p dig miként 
állitják, sokan vannak, a kik tetemesen concentráltnibb acetylen-keveréket 
lélekzettek be, mint 1 : 1 OOUO, és 20 percznél hosszabb időn át. 

Sőt Trouvé még tovább megy s azt állitja, hogy az acetylen-gázzal kevert 
levegőnek a légző szervek bántalmainál még gyógyitó erejét is tapasztalta 
munkásainál. Az acetylennek ezen legnagyobb pártfogója még azt em tartja 
lehetetlennek, hogy az acetylennek ismeretes kellemetlen szaga megöli a mik
roorganismusokat (? ! ). Annyit azonban biztosra állitanak, hogy ~tz acetylen 
sokkal kevésbbé mérges, mint a közönség~s világitó gáz· ez utóbbi ugyanis 
szerintük átlagban 6-8%, sőt az Egyesült-Allamok egyes városaiban 20-:·30% 
szénoxydot tartalmaz . dme, mondják, még azon renclkivül ártalmas hatá. sem 
szolgált akadályul a világitó gáz elterjedé. ének, a melyet annak magas szén
oxyd- tartalma a szervezetre kifejt.» 

Részünkről teljes elfogulatlansággal kezdtünk kisér!eteinkhez, melyek
nél azon viszonyokat hivántuk lehetőleg figyelembe venni é megközelíteni, a, 
mel. Tek az acetylen-gázzal világított belyiségekbeu termé. · zetszerűleg előáll
hatnak. 

Nem követtük tehát a kisérletre szolgáló gázkeverék ósszeállitásában 
Gréhant, Bracinet stbLit, a kik vegyileg ti. zta acetylen-gázzal ki erleteztek, 
mert hiszen a világitásra szolgáló acetylen-gáz cbemiailag nem tiszta· má részt 
pedig zándékosan nem 5ondoskodtunk arról, hog} gázkeverékünk e.' llarnloan 
20·8 O/o ox:ygént tartalmazzon, mert hiszen eg. "' helyi ég levegőjében a h 1 sok 
acetylen-gáz ömlik ki, ki, nem lesz 20·8% az ox rgén. 

Az acetylen-gáz fejlesztésére az acetylen-gáz részvénytársaság által for
galomba hozott középnagyságu fejlesztőt alkalmaztuk, melyet a neve7Jett tár 
sa ág igazgatója Berdenits úr a hozzá"\ al' carbicldal egyetemben kész 'gesen 
bocsátott rendelkezésünkre. 

Ezen szíves égéért e helyütt is kifejezzük kö.~zönetünket . 
Ezen eszközzel é a kapott carbiclból előállitott acetyleu-gáz szintelen, 

concentráltan kellemetlen foghagyma szagú, a mely szag még higításoknál 
(íg} 1 O/o-nál) is határozottan érezhető. Ez a szag Ylois. a n és má ok állitása 
szerint a carbid fertőzményeiből az acet} lennel egyidej1.-Ueg fejlőclött pbo phor
h} drogén n omaitól származik. 

Kísérleti állatokul középnagy ágú, körülbelül l~O -900 gr. súlyú é a 
közegész égtani intézetben tenyé. ztett tengerimalaczokat használtunk, melye
ket egy 30 liter űrtartalmú üvegharang alatt a fentebb leirt módon előállitott 
acetylenből többet vagy keve ebbet tartalmazó levegő hatásának tettünk ki. 

Gondoskodtunk azonban arról is, hogy a kisérlet alá vett állatoknak a 
harang alatt kellő menn~riségü levegőt juttassunk. 

E czélból ü vegharangunkat légmentesen illesztettük ugyan fel talapza
tára, ez utóbbiban azonban két nyílás volt, a melyek egyikén egy, közvetlenül 
a talapzat belső felszínén végződő, és egy másik, a harang tetej 'ig haladó s a 
fenék alatt térdalakúlag meghajtott, 1 cm. átm 'rőjil fém e ő haladt át. Az 
előbbi csövön vezettük be a harang alá a külömböző mennyiségű acetylennel 
kevert levegőt, az utóbbin pedig a használt levegőt eltávolitottuk. 

A különböző mennyiségű acetylennel kevert levegőt a következőképen 
állitottuk elő. 

A harang alatt 1 zájadzó rövidebb cső küls ., végét kauc ukcső segit égé
vel egy T alakú üvegcső vízszintes szárának egyik végével kötöttük össze. 
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Ezen zár má odik vége azon gázórával volt összeköttetésben, a melyet Fodor 
profe ~ zor évek előtt levegővizsgálatainál használt. Ezen gázórával óránként 
40-100 liter levegőt hajtottunk át a malaczot tartalmazó harangon. 

A T alakú c ő függőleges szárába vékonyra kihúzott üvegcsövön átvezet
tük szintén pontosan szabályozható gáztartó készülékből, az acetylen-gázt. Ez 
utóbbi készüléket két bekalibrált 10 literes üveg képezte, a melynek egyike 
ol. magasan volt elhelyezve. hogy feneke a másiknak szájadékával jutott egy 
szinbe. Az alac onyabban álló üveg szájadéka kétszer átfúrt kaucsukdugóval 
volt elzárva, melyen két térdalakúlag meghajtott üvegcső haladt át: ezek egyike 
közvetlenül a dugó alatt végződött, másika pedig majdnem az üveg fenekét 
érintette. 

Ez utóbbi szabad végét kaucsukcső egitségével összekötöttük a maga
sabban elhelyezett üvegnek fenekéhez közel levő és szabályozható csappal 
ellátott nyilásával. 

Az «At Home» készülék gazometeréből kiáramló acetylen-gázt az ala 
csonyabban elhelyezett üvegben felfogva s annak ho szabb e övét a magasab
ban álló és sós vízzel a sós víz alignyel el valamit az acetylen-gázból meg
töltött üveg csapjával összekapcsolva, ez utóbbiból olyan mennyiségben bocsá
tottunk sós vizet az alac onyabban álló üvegbe, hogy ebből bizonyos időeg, -
ség alatt bizonyos mennyiségü acetylen-gázt zoritottunk ki, illetőleg kever
tünk a T alakú cső segit égével az üveg-harang alá ára.roló levegőhöz. 

Ily módon variálhattuk egyrészt a belégzésre nyujtott levegő mennyi é
gét, másré zt a levegőhöz kevert acety len m nnyi égét is. 

Kis~rleteink eredménye a következő volt: 
1. Oránként 40 liternyi athajtott levegőben, mely 1 O/o acetylent tartal

mazott az üvegharang alatt tartott 4;)0 gr. úlyú tengerimalacz délelőtt 10 
órától, délután 5 és fél óráig, Yagyis 7 és fél óra mulva sem mutatott mérge
zésre valló tüneteket; jól evett, vígan mozgott é ma is egé zséges. 

2. 4 volum. O/o acetylen-gázt tartalmazó, óránként 40 liternyi áthajtott 
levegőben az üvegharang alatt tartott egy 450 gr. és egy 600 gr. súlyú tengeri
malacz 7 és fél óra mulva is jól ettek, vígan mozogtak, mérgezé re valló tüne
teket nem mutattak, máig is élnek é egészségesek. 

~. 5 volum O/o acetylent tartalmazó levegő hatásának 4 tengerimalaczot 
tettünk ki. 

Ezek közül a.z első 300 gr. súlyú állaton 40 liternyi áthajtott gázkeverék 
mellett a kísérlet kezdetétől számított hat óra s 15 perez mul va kezdetben 
gyenge ké őbb erősebb görcsös rángások voltak észlelhetők; nyakát előre 
nyujtotta és nehezen lélegzett. Ezen tünetek erősbödése között a kisérlet kez
detetől számított 7 óra és 40 perez mulva az állat elhullott. 

A második 755 gr. súlyú állat az előbbivel azonos mennyiségű é össze
tételű gázkeverékben 5 óra mulva szomorú, aluszékony, étkéhez nem nyúl, 
majd nyugtalanná lesz, nyakát görcsösen nyujtogatja és izgatottan forgolódik 
a harang alatt. 8 és fél óra mulva a harang alól a szabad levegőre bocsátottuk, 
a hol ujabbi két óra mulva elhullott. 

A harmadik 645 g1\ súlyú tengerimalacz óránként 100 liter áthajtott , s 
5 volum. % acetylent tartalmazó levegőben a kísérlet kezdetétől számitott 4 
é 3

/ 4 óra mulva aluszékonyság és bágyadtság tüneteit mutatja. 5 és 3/4 óra 
mulva nehéz, nyujtott belégzések és görcsök kíséretében oldalra döl és újabb 
10 perez mulva kímulik. 

A negyedik szintén óránként 100 liter áthajtott és 5 volum. O/o acetylent 
XXIX. Vándorgyűlés Munkálatai. 12 
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tartalmazó levegőben tartott 600 gr. úlyú malacz 5 óra mulva bágyadt, 7 óra 
mulva nagyfokú nyugtalanságot mutat, légzése nehéz és görcsösen rángatód
zik. 8 óra mulva az üvegharang alól a szabad levegőre bocsáttatik, a hol 10 és 
fél ó1·a mul va elhull. 

4. 7· volum. % acetylent tartalmazó óránként 40 liternyi áthajtott leve
gő el 3 állattal tettünk kis' rletet. 

Ezek közül az első 0 gr. súlyú tengerimalacz 3 óra mulva a kísérlet 
kezdete után bágyadt, nem eszik. 6 óra mulva oldalra lől, mely helyzetből 
feltápászkodni igyekszik, de ez nem ikerül. Majd görcsök é nehéz légzés 
tünetei között 7 óra é 1 perez mul va elhull. 

második 7 0 gr. úlyú tengerimalacz szint 'n 3 óra mulva kezdi a 
mérgezés tüneteit mutatni: bágyadt, zomorú és nem eszik. 5 és fél óra mulva 
az üvegharang alól ki vétetik é köi·ülbelül 9 óra mulva (az esti órákban) elhull. 

A harmadik 944 gr. súlyú :illat óra mulva oldalra dől s nehezen léleg
zik· ekkor a harang alól kivétetik, de a zabad levegőn újabb 3 óra mulva 
lhull. 

5. Végre 10 volum. % acetylent tartalmazó és óránként 40 liternyi áthaj
tott levegőben tartott 475 gr. súlyú tengerimalacz már a kísérlet kezdetétől 
zámitott óra mulva bágyadt, nem e zik é görc ök nehéz légzé tüneteit 
mutatj~. 7 óra mulva ezen tünetek folytonos erő bödé e között az állat elhull. 

Os ze elhullott ' f elbonczolt állatainknál feltűnt a. hasi szervek, vala
mint a tüdő szív ' agynak vérbősége. A szívben a v 'rt még egé zen friss 
meleg hullákban is megalvad a találtuk, de zinében feltűnőbb elváltozá t 
nem mutatott. A vér behatóbb viz gálatára más alkalommal fogunk rátérni. 

Ha a fennebb fel orolt ki érleteink eredményeit, vagyis az acetylen-gáz 
mérgező, illetőleg halálos adagait a világítógáz, illetve a szénoxyd mérgező 
ajátságaival ö szeha onlitani akarj nk, e czélra Fodor profe sor a szénoxJ d 
mérgező hatásáról irt tanulmányából és a mi eredményeinkből a következő 
táblázatot állithatj uk össze. 

1. ·zénoxyd illet1 r világltú yáz mérgező hatá"a Fodor zei·int: 

zénoxyd (CO) mennyí- j 00 világító gázra 
sége a levegőben térfogat általunk átszámítva, tér- Tünetek a kisérleti állatokon 

0 oo-ban 1 fogat 0 oo-ban* 

3·1 () uu 

4o lJU 

2:' 0 1 00 

, 
0 /oo 

51 ° 100 

66 °/uo 

l 56 óra mu1va roszullét de az állat a 
J zabacl levegőn magához tér 

{ 

fnllaclá i tünetek. 
2 óra mulva de a?: állat szabad 

1' (( « levegőn magához 
tér 

ll. Az a etylen-gcíz mérge"ü hatcí ·a a mi ki~érleteink · ... eri11l: 

Az acetylen-gáz mennyi ége 1 

a lev g"ben térfogat %o-ban 

1 ° 00 

40°/ou 
• 0 00 
7 ') 0 00 

100°100 

'l'ünetek a Hsérleti állatokon 

} 7 óra mulva emmi hatás 

-7 óra mnlva nehéz légzés, · 112-1 'ra mulva. elhull 
3 (( (( (( (( 7-11 (( (( (( 

« « 7 ft 

*A átszámitá ánál a budape ti gáz 6 ° o 0 tartalmát (Ilosvay) vettül- irányadónak. 
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Ezekből tehát az következik, hogy az acetylen-gáz alig egy tizedrész oly 
mérg , mint a szénox d, és körülbelül olyan mérges, mint a világitó-gáz. 

Kisérleteink tehát azt mutatják, hogy az acetylen korántsem olyan ártal
matlan gáz mint a G?·éhant, Bracfriet stb. állítják, viszont nem oly méTgező, 
mint azt Birchmo1·e gondolja. 

De tekintetbe kell vennünk még egy momentumot. 
Az acet len világitásra való használatánál ugyanannyi fényegy ég elő

állitására okkal kevesebb gáz és így vékonyabb c övek szükségesek, mint a 
világító-gáznál, és hogy a gázfejlesztő készülékekben és csővezetékekben csak 
alig néhány czentimeter magas vízoszlopnak megfelelő nyomás kell, hogy 
uralkodjék. Ebből - talán nem hibázunk - ha azt következtetjük, hogy a 
csapnak nyitva felejtése avagy csőnek repedése esetében az időegységben keve-
ebb acetylen fog a vezetékből kiömleni, mint a világitó-gáznál a gázcsövekből. 

Ennek folytán azt véljük, hogy az acetylennel világított helyiségekben 
sem fog többször előfordulni nehéz vagy halálos mérgezés, mint a világító
gázzal világított hel iségekben. 

12* 
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MAGYARORSZAG TERMESZETES FLORAJANAK 

TAGOSODÁSA. 

A természettudományi szakosztály megnyitóján! előadta dr. BoRBÁ VrnczE. 

Ámbár hazánknak vannak még helyei (Ugocsa, Nyirség, Ecsedi láp stb.) 
a melyek a növénytani kutatást megérdemlenék, mégis sok újat várni már 
nem lehet, inkább a szétszórt anyagnak összeállitása meg az összehasonlitó 
revisio lenne hátra. A kutatásnak ezután új iránya nyilik. A növénynek vala
mely termőhelyen való megi elenését vagy fenmaradását a geologiai korral és 
sziklanemekkel, az éghajlati, :fizikai, geográfiai stb. körülményekkel össze
hasonlitva kell kutatni, a növényzetnek ottlétét a természetes okokból kell 
megmagyarázni s a földrajzi elterjedésből az alapot meg a kapcsolatokat 
összeállitani, a melyek szerint hazánk flórája megalakult és természetes 
tagokra különült. A növényzet a helyi viszonyoknak hű mása, kifejezője szo
kott lenni, vagyis a növény a hely természetéhez szo1·osan alkalmazkodik. 

Az ilyen vizsgálatoknak azonban még meglehetősen az elején vagyunk 
még sok előmunkálatra van szükségünk. Azonban az ilynemű kutatás hazánk
ban már-már elmulaszthatatlan, mert az eredményéből fejthetj"\ik meg eg 'sz 
flóránk keletkezését, megalakulását, változásait és széttagozódását. 

A flóra szó értelme a növénytanban különböző-terjedelmű. Emlite
nek pl. vakondoktúrás vagy kiégett tíizhely flóráját is. Ha ezt is számba 
vesszük, talán ez a legeslegszűkebb köre a flóra szó használatának, azon 
kevés növény összege, a mely sajátságos módon ezt a helyet választja magá
nak tenyészésre. Szólunk vármegyék, tartományok, országok stb. flórájáról , 
de ezek a flórák mesterségesek, mert a határuk ritkán természetes. Szolnok 
Békés, Csanád stb. megye flóráját pl. természetszerűen különválasztani lehe
tetlen, mert ugyanazon a természetes vidéken, mind a termőhely és talajmi
nőség, mind a vegetatiónak egész jelleme s növényzete csaknem a fajok számáig 
ugyanaz. Ellenben hazánk nyugati határa Norikum hegységéből és természetes 
flórájából egy darabot elszakít s hazánknak keleti jellemü flórájához csatolja, 
pedig ennek a hegységnek a növényzete hazánk egyéb részéével merőben ellen -
tétes. Norikum eme darabjának a flóráját az Alföldéhez vagy a Kárpátokéhoz 
foglalni nem természetszerű. Az ilyen összefoglalásból csak mestersége.-; fló„·a 
támad. Viszont hazánk éj szaki, keleti és délkeleti részén a Kárpátok, mint 
természetes batár huzódnak, de a. Kárpátok növényzetéhez a galicziaiak, 
bukovinaiak, moldvák és oláhok, mind a közös határon díszlő fiórához épen 
olyan jogot tartanak, mint mi magyarok. A Kárpátok bennszülött növényei 
tehát nem igazi magyarföldiek, hanem az emlitett népek flórájával közösek. 

Hazánk flórája tehát egész te1~jedelmét tekintve, szintén mesterséges 
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flóra, mert különböző hegységhez (Karszt, Fiume orikum) tartozó ki ebb 
darabok, különböző természetű síkságok (Dráva és záva völgye, Alföld),"' gl' 
a más országokkal közös Kárpátok ellentétes növényzetének egye itése. E tájak 
flórájának megalakulása nem ugyanaz. A Kárpátok sajátj 11 mü fióránknak 
határát szorosan meg szabják, hava i növényei onnan tovább éjszakra kel tr 
vagy délkeletre nem igen terjednek, ellenben a norikumi és karsztvidéki növ ' -
nyeknek hazánkon kivül jóval nag:y obb földrajzi elterjed' ök van. 

Mi tehát ezek után a természetes flóra ? 
A természetes flóra természet. zerü határokkal ( oczeán, nagy i atag. 

rengeteg erdő, hatalmas hegyláncz, a klimának hirtelen 'le megváltozá a) 
körülfogott vidék növényzet 'nek egyesitése. a mel~1 határon túl az a növ n. 1z t 
meg zünik, tovább nem tei·j ecl, tehát a határon ma al közö nem l'ehet, mert 
a növényzet charactere a határon innen é túl élesen elkülönződjk. Egy-egy 
természetes flóra ha.tárán belül a növén} zet bizonyos fokig önálló és lehetőleg 
keveredetlen. Egé z sereg kiváló és különö növény a sajátja, a minő má 
flórának nincs. A növényzet alakulása és szövetkezése, külseje és charac
tere egyező; a génuszok és fajok feltűnő ré ze ajátságos, más term 'szete 
flóráétól merőben különböző szokott lenni. Mennél hatalmasabb gát van a 
flóra határán · mennél ~lesebbek ott a fizikai ellentétek: a flóra alkotó Tés7i i 
annál kevésbbé ke' eredhetnek s a flóra annál természetszerübb é egyezőbb . 
Az éles határon belül a növényzet életét meghatározó fizikai körülmények 
nagyjában megegyezők. 

Egy-egy természete flóra területén ismernünk illetőleg kutatnunk kell 
rná természete flórával szemben a növényzet jellem ' t és különb. égét, a ter
mészetes határokat ezen belül a növényzet életét é ~ együttmaradását meg
szabó fizikai föltételeket, az okot, a melynél fogva az a flóra olyan és nem 
másforma, valamint a gátló akadályokat, a melyek egy-egy termé 7'etes flóra 
terjedelmén belül a megegyezést s egy má ik fiórá al zemben a másféle éget 
megteremtették, a melyek más természetes flóra növényeivel való összekeve
redést meg nem engedik és a különmaradást eredetileg már az ő korban 
kijelölték. 

A természetes flóra vagy flóraterület jellemzé ére lehetőleg ki kell deri
tenünk a növényformátiókat vagy szö\ etkezeteket, melyek a vidék tájképén 
élesen kiválnak, az erdőt az erdő alkotó fáit, a berket é nevezete ebb cser
jéit, a füvekbőJ, mocsári l épletekből tb. alakuló növén. szövetkezeteket, kivált 
ha má flórában eltérője v~1gyellenkezője van pl. az ericetum nálunk é éj zakon. 

Ezek után ki kell tüntetnünk a természete. flóra kiváló ' jellemző 
növényeit, melyek más flóra alkotó részeitől teteme en különböznek a 
növénygénuszok meg a fai ok sajátos ágát. zisztematikai tago ulását, valamint 
mintegy tatisztikailag az ilyenek zámát is ; \égre a helyette itöket, a melyek 
má flórának vagy természete helyeknek vezérnövényeit, mint eltérő de 
külsőleg hasonló fajok vagy fajták szokták pótolni. 

A termé zetes flóra a maga határain belül s egy má ikétól eltérő fizikai 
él tföltételek között másképen alakul, mint eg_\ má ik flóra. 

A flórának, valamint tovább tago ulá ának telje · megfejtése az el ő 
flóra keletkezé., ét é megalakulását, valamint a keletkezé e helyének ismeret ' t 
tételezn~ föl. Amde ehhez mennél nehezebben férhetünk hozzá a hypothesi
ek pedig , lig elfogadhatók. Ha a kez letnek igazi kulc a ninc a kezünkben, 

ha n. növény eredeti keletkezését é ő i zétterjedé ét nem i merjük; a flóra 
tngozódása is kétségben marad előttünk. Földünknek mai kül eje nem olyan, 
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mint a minő a növényeknek első keletkezésekor volt. Ki tudná meg mondani, 
hol az a föld, a melyben az el ő növény kivirágzott és fölmagvadzott? 
A magyarázó okok elmosódtak, sőt az első flórák keletkezésétől fogva, a föld 
felszine s rajta az alakitó hatá ok ann:rira megváltoztak, hogy az igazi föl
deritéshez nem egyhamar fér hozzá valaki. l\Ieg zámlálhatatlan miriárd esz
tendők folytak le, s mi a multak romján 20-30 esztendei tapasztalatainkkal 
néhán, záz esztendőre terjedő irodalomból óhajtanánk a természet orát 
megitelni és megfejteni. A flórák keletkezése és változása a föld történeté' el 
függ össz . Minden a mit látunk, mind az ő i változások maradéka. 

Mo tani tapa ztalata.ink zerint a flóra megalakulása csak i vándorlá 
utján történt összesereglése lehet különböző növényeknek, mel rek valamely 
flóra-terület fizikai körülményeihez imulni, ott fennmaradni képesek voltak. 
Ös zesereglettek, azután a flóraterület más-más termőhelyein a fajok las an
ként mint fajták, majd mint rokonfajok szétváltak (Sesleria varia ·eJlecio 
Jaco baea ziklán vagy száraz helyen, S. coerillea L„ ba1·barcif olius 11edves 
b lyen), zéttagozódtak. Idők soran egész sereg növény elpu ztult, más lépett a 
nyomába, mert a vegetáczióban is folytonos az élet, a keletkezés, születés és 
meg emmi ülés. A nyom nélkül meg emmisültekkel meg emmisültek a mor
fologiai bélyegek és más ezérnyomok is, a mel} ek a növények és flórák 
keletkezesére és megalakulá ára vezérelnének. 

Eg} -egy természete vid 'ken az egyfoi-mább szervezetüek maradtak fel, 
sőt szervezetök ugyanazon körülmény között egyformábban is fejlődhetett. 
Innen ered szervezetbeli basonlatosságuk. Az ilyen hel3 et nevezik most a 
veyetác,.,ió középpontjának, a hol tehát a szervezet, a fajok támadtak s a honnan 
a növények szétterjedése kiindult volna. Tulajdonképen a vegetácziónak fenn
maradó helye vagy menedéke. mai vegetáczió általában az ősepochákból 
fennmaradt megmenekülés é töredék, valamint újabb fejlődmény. A folyto
nos változás és lassu átalakulás utján a természetes flóra is átalakul, meg
újul, mint az emberi társadalom. 

:Midőn a magyar flóra megalakulását és széttagozódását, valamint a ter
mé zete k :igozat, azaz flóravidék határait kutatom s a Trencsénben megjelent 
magyar term ' zetvizsgálók elé fejtegetésre kitűzöm, ki kell jelentenem, hogy 
már b fejezett kész egé zszel korántsem állhatok elő, magam is a tanulmány
mtk még meglehetősen az elején vagyok. A teljes megfejtéshez még sok és 
különféle kutatás, sőt kisérlet is lenne szükséges. 

A kezdet nehézségeinek ellenére azonban hazánknak geografiai fekvése 
é, tago ult ága, itt-ott geologiai alakulá. a is olyan liatározott és zembetünő, 
hog nö\1ény-geografiai kutatásunkban is szerenc ésen kalauzol, a flóravidék 
természetes határainak kifürkészését megkönnyíti. A geografiai és geologiai 
határon flóránk tagjainak js rendesen vége szakad, vagyi flóránk tagjai, a 
flóravidék. . ok helyen a geografiai é geológiai természetes határokkal 
egybevág. 

Hc zánk fl 'raterületeinek különbségeit, az egyiknek határát, a másik
nak pedig k zdetét kutatva, a főbb voná ok megalkotásakor hegy égeink éles 
geografin.i h( tárai helyesen v zérelnek. Hazánknak saját hegyláncza, a Kár
pátok nag része, nem e ak politikai, hanem geografiai ' nagyobbrészt növény
~eti h tár i:' . Má két heg, Tend zerhez tartozó hegyeinknek terjedelme arány
lag h ebb, cle a r ori hava ok hazai végződésénél, meg a Fis-Alföld határán 
. zint. 'n flón határ huzódik. ,_ z Ill. r - vag} Juli-havasok Horvátországban ter-
j zkedn k, d a fiórájok éj znkkelet felé a Balatonnál a magyar flóravidékkel 
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ütközik össze (illyr flóravidék). Hogy a flóra tagosulása hazánk belföldjén i 
több helyen összefügg a hegység alakulásával és határával, Erdély is tanulsá
gos példája Hazánknak ezt a vidékét köröskörül hegyek zárják s az· idegen 
növények bevándorlása elé meglehetős nehéz gátként állnak. E béTczeken 
egész más a növényzet, mint egyebütt; a körülzái·t Mezőségnek ismét más, 
Volga vidékével egyezőbb flórája van. Alföldünk nagy tér égének növényzete 
a hegyvidékétől szintén élesen elkülönződik, de az alföldi, kiváltképen a 
homoki növényzet a rónaságot kürülfogó erdőtlen hegy lejtőknek is jellemző 
s~játja. A Kárpátoknak egyes kanyarulata, (pl. a Kis-Kárpátokon a quad :flóra
vidék), a Száva, meg a Dráva medenczéje mind más-más növényzetet táplál, 
azaz a határukon a növényzet is tetemesen megváltozik. 

Hogy hegységeink kanyaTulatain é határán kivül a klima meg a talaj is 
határt vet bizonyos növények elterjedésének, ismert példák igazoljak. Hogy a 
növényzet nem akárhol egyforma, a közönséges szemlélő is könnyen é zre 
veszi. Ez a különbség a másforma klimának vagy talajnak szemmel látható 
ki fej ez és e és eredménye. A báránypirosító nem nő sziken, hanem futóhomokon, 
viszont a sziki lapu vagy a szikfü sziken nő, nem homokon, az árvalányhaj 
verőfényes mezőt vagy hegypartot szeret, eTdőben nem lelni. Szamárkenyeret 
(Echinops) a havason hiába keresnénk, ellenben a turista jól tudja, hogy 
zergeboglárért, havasszépeé1·t (Rhododenclron), hófehérkééi-t magasra kell 
fáradnia . 

De, bog.) a klima meg a talaj kisebb vagy nagyobb darabon is okoz jelen
téktelenebb vagy tetemesebb moTfologiai eltérést avag r növényzeti tagosulá t 
másképen is nyilatkozik. A Rákos mezején az őszi meg a homoki kikirics 
tőszom zédságban is terem. Csekélyebb. száraz, homokos emelkedésen nő a 
Colchicurn arenarium, egy-két lépésnyire a vizes hajlá ban a C. autumnale. 
Ellenben hazánk nyugati és keleti (Pleuro<.;permum, Echinops Helleboru) 
déli és éjszaki ( Alyssum sa. ·a.tile), sőt még inkább a tengerparti és belföldi 
részein (Crepi neglecta, Gr. capillaris) nem csak a vegetáczió szövetkezése 
egészen más, hanem a jellemző fajokat e külön-külön vidéken, más-más 
hasonló, de elegendő módon különböző testvérfaj (helyettesítő faj, pecies 
vicaria) váltja fel. 

Hazánk területén maradva, a klímán meg a termőföldön kivül, a mel. -
ben a növény él, valamint több más természetes okon és gáton kivül, a fió1·a 
alakulása, határa és tagosulása a geologiai korszakokban is gyökerezhetik, 
vagyis a geologiai ok és alakulás is megszabta a külön flóra alakulását é. a 
:flóravidék szétválását. A régibb kőzeten másféle, hihetőleg őskoriabb is az 
eredeti növényzet, mint a másképen alakult neogén rétegeken, a mint a követ-
kező példa igazolj a. · 

Vasvármegyének éjszaknyugati részén emelkedő Vütöm v. Irottkő ~ meg 
a borostyánköi hegység, mint az Alpes óriási hegyrencl zerének keleti nyul-

* Ennek a hegycsoportnak. mely akár a Vasvármegye közép ré zéről. akár Pinka, 
fel ő völgyéből nézőnek szépen kidomborodik, kell hogy a magyar vidéken magyar 
használta népies neve legyen, mert a magyar nép »Geschriebener tein»-nak bizon o
san nem mondja. Az én kérdésemre a felső-eőri magyarok "Vütöm»-nek mondották, 
talán a szent Vitus kápolnájáról mely Velem falu fölött mintegy 560 mtr. magasságban 
az uta t messziről köszönti a bucsuzót sokáig szemmel kíséri. Magát a «Geschriebener 

tein» e úcsát egy velemi magyar nekem "Szálkő))-nek mondotta. Tanácsosabb lenne a 
geografiai neveket is a nép szájából gyűjteni mint könnyebb m6clon a « Geschriebener 

tein»-t magyarra «Irottkő»-nek fordítani. A jó magyar hamarább rrBetü. kön-nek 
mondaná,. 
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ványa, a geologia harmad korának közepe előtt kezdett kidomborodni s a 
neogen kor elején, mint sziget és előfok meredt ki az ős-viztükörből. Ezeket 
a zigethegyeket (pala, szerpentin) az anyahegységből már az őskorban saját
szerű flóra kezdte benépesíteni, olyan flóra alakult rajta, a melynek maradéka 
a mai bavasaljai vegetáczió. A körülfogó neogen tengerben vizi növényzet élt. 
A mint pefüg a keleti alacsonyabb vidék és völgyei végre kiszáradtak, a hegy
ről a norikumi növények ereszkedtek oda, mások délkeletről érkeztek. Kis
CzeJl mellett a Sághegyen, mint a neogen tenge1~ szigetén, már magyarföldi 
vagy délkeleti növények kezdettek megfészkelődni, míg végre a megye keleti 
alacsonyabb vidékét, mint megfelelőbb helyet, a délkeleti növények füvesitet
tek be, a Marczal mocsarainak süppedős földjén pedig a tavi vegetácziónak 
nevezetes formácziói és fajai támadtak, a melyek nagy részét a lecsapolással 
csak napjainkban pusztították el. A megye déli részére a horvát felföldről 
vándoroltak délibb növények. Vasmegye hegyi és siki vegetácziója között tehú.t 
a különbség a geológiai korszakokban keletkezett. 

Ily helyeken a jellemző növényeket ősieknek, geologiai koruaknak kell 
tekintenünk s a vasmegyei A. plenium Forsteri és több más haraszt, mely itt 
mo t a szerpentinsziklát füvesiti, határozottan az ősiségről tanuskodik. mert 
mint az ősnövénytanból tudjuk, a harasztok az őskori vegetáczió maradékai. 
Lehetséges, hogy nem is a szikla minősége egyedül az a mi őket az ős ziklá
hoz (szerpentin) csatolja hanem inkább innen elmozdulni nem bírnak, vagy 
elmozdulván a fejlődésökre szükséges kelléket és védelmet nem találják meg. 
Ez annál valóbbszinü, mert az A. For teri Csehországban granuliton is nő, 
2- ' esztendeig kerti földb(>n is megél. Ellenben a va vármegyei Boro tyán
kőnek némeJ. r szerpentinszirti vezérnövénye a közel vidék (Roboncz) palá 
szikláin, 1 más faj a mész-sziklákon is jellemző ( Bisciitella levigata), sőt 
Tul-a-Dunán bazaltjának vezérnövénye, az Alys um a. aüle, má utt az 
or. zágban mész-sziklán jellemeskedik. 

Hogy hazánk nagyobb részét Ri Kárpátok körülfogják, azután pedig sikság 
következik, ez a magyar természetes flóra határának majdnem elegendő lenne. 
Herner 2 ezt hazánk belföldjének növényzeti tagosulására föl is használta s 
alacsonyabb és délibb vidékeit a pontusmelléki a hegyes vidéket pedig, a má 
hegyrendszerhez való tartozásra tekintet nélkül, a baltmelléki flórához kap
csolta. Más begyrendszer növényzete és vegetáczió alakulása egész má lehet, 
már ebből is láthatjuk, hogy Kerner nem természetes flórákat kapcsolt öRsze. 
}Jli hazánk növényföldrajzában a baltmeHéki flórát teljesen mellőzzük, 
mert hazai flóránk, a hegyvidéké (a baltmelléki flóra legnagyobb i·észe) i 
Európának éjszaki részétől meglehetős határozottan különválik s flóránk 
tagjait az óvilági erdővidék övébe a geografiai és geológiai határok szerint 
b osztani sokkal természetszerübb. 

Flóránk általános jelleme, az erdő, a mocsaras vidék, a szerpentinsziklák 
stb. növényzete a Kárpátokon tul is ugyanaz marad; folytatódik a Balkánon 
i , csak a széles ég éj zakibb és délibb foka szerint vegyülnek bele más-má , 
d 'lkelet felé kétségtelenül jellemzetesebb és nevezetesebb elemek. N ö~ én:r
zetünk jelleme tehát hazánknak éjszaki, keleti, déli és nyugoti hatál'án tul 
nem zünik meg hanem nagy flóraterületnek nevezetes kiegészitő része, azé 

1 Lásd <( Tasvármegye növénygeogra:fiai viszonyai» czimü munkám ( 1 97 ) 40. old. 
~ ~ z c<Ü ztrák T\Iag~ar-Monarchia Irásban». Bevezető kötet. 191., 20 ., 220. old. 

to ábbá <cFlorenhn-te ron Oe terreich-Ungarn». 
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' a nagy növényföldrajzi térségé, a mely az Atlanti-Oczeán franczia és angol 
partjától kezdve Európa és Ázsia közép- és éjszaki részén egész a Csendes 
Oczeánig terjed s a növénygeografiában ó-világi erdővidék nevet visel. Hazánk 
legeslegnagyobb része ennek a rengeteg vidéknek növényzeti tagozatja, ter, 
ruészetes fló1·ánk vidékeinek legtöbbjét szintén ez alá rendelhetjük. 

Ellenben ha a zágrábi hegyeknek s innen tovább a Karszt felföldjének, 
kivált a mészsziklák növényzetét keletibb vidékünkével összehasonlitva vizs
gáljuk, tetemesebb különbségekre bukkanunk, mind az erdő alkotó részeit, 
mind a hegyi fűnemü vegetatiót tekintve. Ha azután még tovább, fiumei 
utunkban, a Karszt magaslatáról (Meja, Plase állomás, Kamenják, Grohovó, 
Drenova) a tengert megpillantva, lefelé lejtünk, merőben ellenkező növény
zetben gyönyörködünk, olyanban, a minő másutt is, a Földközi-tenger part
mellékét szokta népesite:ni. Hazánk teljes flórájában itt van a legéle ebb 
határ a földségi és tengermelléki vegetatió között. A magyar és horvát tenger
parton, le egész Karlópágóig, az utóbbi flóra terjed, tehát hazánk tengerparti 
részét a mediterrán vagy litoraUs növényzet boritj a. Ennek a terjedelme a 
belföldiénél jóval kisebb. 

Hazánk területe ezek szednt két természetes flórának a tagja. Leg
nagyobb része a keleti vagy ó-világi földség, vagyis az Em·ópa és Szibéria 
erdős vidékének tagja, kontinentalis, belföldi növényzettel, a Quarnero part
ján pedig mediterran természetes flóra uralkodik, örökzöld és más külsej ü 
növényeivel. E nagy kontinentális és kis tengerparti földterületen nyilatkozik 
hazánkban a legnagyobb természetes ellentét, azért a növényzete is legmere
vebben különbözik egymástól (kontin~ntáli'5 és mediterrán flóra). 

Az alacsonyabb és hegyi magasságban terjedő két természetes flóránkon 
kivül, havasainknak magasra meredő tetőin, az Alpes vegetácziójának szigetje 
jelentkezik s mint analogon a sarkvidéki flórába is átjátszik, mig az Alföld
nek, különösen a homokpuszták növényzete az orosz steppéébe játszik bele, 
de a megegyezés nem klimatologiai, hanem csak természetes uton-módon 
való vagy az ember költözködése elősegitette kölcsönzésből ered. A puszta és 
steppe éghajlati és növénygeografiai körülménye egymástól nagyon különböző. 

Tekintsük közelebbről ezt a két természetes flórát. 

1. Hazánk mediterrán fiórája. Fiume határából, továbbá a 
horvát tengerpartról fentebb régióba nem emelkedik. Fiume vidéke medjterrán 
jellemű növényeivel, az egész Osztrák-Magyar-birodalomban sajátságos, külön 
álló növénygeog1·afiai tag, különösen pedig, mint magyar földterület, flóránk
ból egészen kirí és örökzöld növényeivel más magyar fló1·avidéktől merőben 
különböző. A száTaz, fonó és esőtlen nyár, továbbá enyhe tél a legnevezete
sebb sajátsága. A belföld erdős vidékén a növényélet teljes fejlődése a mele
gebb időszakkal esik össze, meditenán flóránkban a virágzás java tavaszra 
esik s a tél enyhesége következtében a tavaszi virágpompa hosszabb ideig 
tart, mint egyebütt. A száraz nyáron a vegetáczió pihenőt tart; az őszi esőtől 
újra felfrissül ( cilla autumnalis) Smilax). A növényzetnek téli nyugalma 
2-3 hónapig taTt, fagyos időszak ritka, ha van is, nem soká tart. 

Ismeretes jelleme az örökzöld növényzet. Ünnepiesebb, vonzóbb fény 
árad rajta, azért kedveltebb és az érdem jutalmazását vivta ki magának (babér, 
borostyán), gyakran kerti virág (Vinca) vagy ünnepi kosz01·u és boluéta (mir
tusz, narancs) lesz belőle. E flóra határán tul az öi·ökzöld a rövid nyár miatt 
nem boldogul, de a hó terhe is nagyon megviselné. Fajuk száma nem nagy, de 
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jobbadán fás növények és eregesen nőnek, a vidék tájképéről nagyon lednak. 
A mediterrán vidék kiválóbb örökzöldjei azonban a történelmi időben, a kul
tura utján honosodtak meg (babér, czitrom, narancs, jujuba, olajfa, sőt a 
fügefa meg gránátalmafa is). 

A Karszt meg a Velebit nem tetemes magassága, a puszta köves talaj s 
az Achia, melyet a hatalmas bora szokott felkavarni, az erdők erőtelj ességét 
és terjedelmét a partvidéken korlátozza. A fenyő többnyire ültetett, fenyves 
csak a bércz tetején van. Az erdőt, mely hajdan a Karszt lejtőit boritotta, a 
történelmi időben elpusztitották. Csak itt-ott látni a tenger felé néző lejtőn 
meg a völgyekben kisebb, ligetforma erdőt. 

A nyár szárazsága jobban kedvez a cserjének, mint a fák életének, m ly
nek évi fejlődése hosszabb, szárazság és vizszükség meg nem akasztotta, zavar
talan időt kiván, ezért a tengerparton nagy szálas vaQ'y épen ő erdő nincs, a 
fa alacsony s hajlandó cserj ealakot ölteni. 

Az erdő vagy fás hely uralkodója a cser, a pelyhes meg a bodros tölgy 
(Querci crispata Stev.), a komlóbükk (0 trya), a keleti gyertyánfa, a korall-
zil (Celti ), Rstaci i Terebi1dhu., mannakőrisfa, franczia juhar ( Acer JY!on

spe ulanitm), néhol más juharfa, a szilfa, a mirtuszhárs, (Phillyrea media L.), 
török meg y barkóczafa, orbu m~1·idionali , Fraxinus ro ·frata Guss., 
ki ebbik levelű hársfa, stb. is látható. 

Nagyobb terjedelmű az erdőnél a berekformáczió vagy machia, melyet 
különféle, gyakran télizöld és szurós bokor, Paliurus, Rhamnus interrnedia, 
pirosbogyós boróka, galagonya, a Otataegus brevispina, sok vadrózsa stb.), 
jobban délre a partiitm junceurn (törzanót) alakit. Jellemző bokorja a Coro
nilla emeroides, a Colutea arborescen , melyet másutt kertbe ültetnek, a szö
mörcze stb. 

A machiát sok iszalag (Clematis, Tamus és Loni ·era) borostyán, Ro a 
·empervirens, R-ubus ulmifoliu · kúszsza és fonja össze-vissza, a bokor alját 
g) akran a szurós csodabogyó vagy egértövis (Ru "'CUS aculentilS) haszontala
nitja el. 

A hol a berekformáczió megszűnik, apró cserjék, félcserjék, kórók sereg
lenek össze a vörös talajon. Ezek szövetkezete alkotja a sivár földön és szik
lák között a cseplyeformácziót (phryganon). Alkotói a cserjésedő ajako ak 
(zsálya, izsop, atureia, Marrubium canclidis imum, Calamintha thymifolia, 
Teuerium polium, T. flavum), vitorlásviráguak, kivált génisták, zanótok 
és Ononis, továbbá a ruta, szurós fészkesek (Carlina szamárkenyér == Echinop 
Ritro, sok bogács) stb. Helyenként a délameúkai eredetű szerbtövis, a fehér 
üröm, akantusz, a Rosa polyacantha, a tipa eriocauli nevű magas árva
lányhaj is a cseplye közé vegyül. 

Fiuménak uralkodó meditenán növényei az ajakosak, szegfüfélék, fe'l
c m:jés és szalmavirágu fé ·zkesek, ( Gnaphalium angustifolinm, Cm"lina 
corymbosa var. Crraeca), liliomfélék, csengetyükefélék, más hagymás, tőkés, 
gumós és vitorlás növények lóhere, luczerna, rekettye, bükköny, kaszanyüg, 
(Vicia graJLdiflora, Orobus variegatils), orchideák, kutyatejfajok (Euphorbia 
vl'ulfenii, E. fragifera, E. Paralias), aromatikus és félcserjés kór 'k ( alvia 
offici ialis, Hyssopus pilifer Gris., aturea montana),magas ernyősek (Ferulago 
galbanifera, Seseli Gouani, . Tommasinii, Cnidium apioides, Peucedanitm 
Venetum„ Tordylium max imum, Smyr. perfoliatum). Feltűnő sok az egy-nyár 
éltü pázsit (Aegilop , Briza ma ·imaJ Cy1 o uru · echinatus, Fe tuca rigida 
stb.) Az eltövi kedés gyakori a cserjéktől (Paliurus aculeatus, Rubus ulmi-
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folius) a kórós növényekig és a füvekig (Echinops) Scolymu ) Asparagus 
acutifolius, Eryngium amethystinum) Pallenis, Onopordori lllyricum, Akan
tu z, Ruscus aculeatus). A nagyszámu szurós kóró és boko1· gyakran majd az 
egész vegetácziót elnyomja. Kaszálórét a köves Karszt sovány talaján csekély, 
a zebbvirágu illatos mediterrán mezők az éjszakibb i·étet haszonra nézve 
nem pótolják. -+e 

A tavaszi fű közt sok és jellemző a liliomféle, mint az egykori liliomos 
mezők maradéka (Erylhronium) Asphodeline Liburnica). Az Anclropogon és 
Pollinia pázsit, számos ernyős, szegfű, kosbor, ragadványfü, vitorlásvi.J:águ 
füv ek fajaiból a völgyeletben és földtölcsérekben (dolina) kisebb rét vagy 
legelő is keletkezik. 

Még Fiume kőfalai, romja stb. növényzete is kirívó. Hasadékaiban 
olyan növények fészkelődtek meg, a minőket mi kertben tenyésztünk, például 
az Álltfrr·hinwrn rnaius, a Centrantu ?~uber, Linarici Cymballaria, Corydalis 
littea, Campanula pyra1nidaU , leggyakoribb azonban a Parietaria cliffu a, 
romfoldön pedig a Lepidium gra:minif olium. 

A tengerparton legjellemzőbb a szűz bariskafa (Vitex agnu · castus), 
itt-ott elvadulva a gránátalma is, melyeket szintén kertből ismerünk. 

A növényzet a sajátságo fizikai körülményekkel úgy küzd, hozzá úgy 
alkalmazkodik, hogy a félcserjék, cserjék meg a fák gyökeröket mélyen, a 
nyár derekán soha ki nem száradó talajrétegbe eresztik le, más erős aroma
tiku._ anyagot termel (ajakosak, ruta, Dictamnus), a bőrnemű, mei·ev és örök
zöld levelek a bőrük sajátságos szerkezetével lassítják az elpárolgást, a nyári~ 
zöld levelet sürü moh oly vagy gyapjuruházat (Filago spathul ata, Nlicropu ) 
1llarrubium andis ·imum) vagy dértakaró (Silene Tenoreana, Asperiila cynan
ch ica var. cabrida, Staliana, A. Glattcium, flavum) védi a kiszáradás ellen. 

ok növény, levelének kipárolgó felszínét csökkentendő, sallangoslevelü lesz, 
eltöviskesedik, vagy a későn virágzók az alsó levelöket hullajtják le. Ezért sok 
és általában uralkodó itt a szagos növény, sok a szürkés vagy fehérlő, sallan
go és szurós kóró. ( Kentrophy llum lanatum, Picris spiniilo a, Centaurea 
rupestrii, C. calcitrapa C. cristata) C. ordida, C. sol titiali , Palleni spi
no ·a stb.) 

A növén zet a nyári forróság ártalmát azzal is iparkodik kikerülni hogy 
már előbb gyümölcsöt érlelve, nyugalomba vonult (sok gumós, töké és hagy
más növény, Iris, sáfrány, liliom, nárczisz, 4_ phodelus, orchidea, pázsit), 
vagy a nyárra már csak a gyümölcs érlelése marad. Fiume környékén ok 
olyan gumós növ 'ny van (Bunium montanurn, Raniinculu Neapolitanus, 
R. lllyricus Poa ilvicola Trichonema Colchicum Oupani, Anemone tel
lata stb.), a melyeknek másutt vagy gumótlan te tvére vagy rokona terem. 

2. Belföldi erdővidékünk természete flórája. A mag.rar 
haza kontinentalis erdövidékének általános, az éghajlat és a vegetáczió egyező 
vi zonyainak alapját megvető jelleme az, hogy a növényzet az egé z fejlődés 
idején egyenletes középhőmérséklet alatt megakadás nélkül haladhat élet
föladata felé. Ennek okozója, hog hosszabb időre te1~jedő esőtlen idő zak 
nincs, mely a fák életét megakasztaná, vagy megviseln ' . Ehhez járul a fák 
életének különös föltétele, hogy a tenyészet ideje legkevesebb három hónapon 

* Lásd bővebben «Magyarország váirmegyéi és városai" czimű vállalatnak Fiumét 
(1 97) és a magyar-horvát tengerpartot ismertető kötetében a 452-. 6. old. 
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túl terjed. Ez választja el az erdő::; vidéket az alpesi, valamint az arktikus flórának 
még rövidebb idejű vegetácziójától. Hogy ellenben a föld minden évszakban 
meglehetős egyenletesen szokott megázni, a délre fekvő sivatagtól meg a 
Földközi-tenger partvidékétől különbözteti meg hazánknak ezt a növényzetét. 
E vidék az ernyősök meg a keresztesek hazája. Kövé1~ r 't pázsitfüvekkel, 
áldá os szántófölrl, évenként lombváltó erdő és télizöld fenyves borítja, a 
-vidék közép és délibb ré zein pedig szőllő és nemes gyümölcs terem. Jellemző 
fája a tölgy, a bükk és fenyőn kívül a cserfa és más lombváltó fa, pelyhes
levelü tölgy, az ezüstöslevelü és más hár fa, a feketegyürü. 

Télizöld növény, a dombos vidéken meg az Alföldön a fenyves, ritka 
vagy épen éggel ninc ; ellenben a hüvelyes cserje sokfaju és tömérdek. Az 
Al-Duna vidékén a déli növén nem annyira a mediterrán vidékről ered, mint 
pl. Francziaországban, hanem' a Balkánr~ól. Flóránk Törökország felé lassan 
nem ol 1 éle en változik, mint Osztrák-, Német- é Olaszország felé. Még egy
neműbb marad hazánk fi 'rája az orosz 1 ivatagig, bár ez irányban a tenyészet 
ideje lassanként annyira megrövidül, hogy végre a fák életének és fenmaradá
sának kevés. Az Al-Duna éghajJatát jobban kitünteti a nyár nagyobb heve, 
mint a vegetáczió bos zabb tai-tama. Ezért a kóro növevén (Telekia örvény
gyökér sok ernyős, fészkes és mályvaféle stb.) nálunk maga abb lesz, mint 
Nemetországba.n, az örökzöld e erje ellenben, mely enyhébb telet láván, csak
nem végkép hiányzik. 

3. Az illyr fió1 avidék a tengerpart-melléki mediterrán flóra meg 
a belfödi kontü1entáli erdővidék között külön és oly sajátságos tagozat, 
hogy akár az egyikkel. akár a má ikkal csak bajosan egyesithető. övény
zetének nagyobb része kontinentalis id 'künkétől merőben eltérő, de az illyr 
vegetáczió egészen más, mint a mediterrán partyidéké, ámbár ezével kétség
telenül egyezöbb. Ha a mediterrán flóra értelmet szélesbitenők, e flóra felsőbb 
régiójának tekintbetnök. l\fint erdővidéket kontinentális fióránknak alárendelni 
czélszerü, noha vezérnövényei ege ·z kü]önbözők. 

Az illyr flóra hazánkban a mediterrán flóra hatá1·ától (körülbelül 450 m.) 
Horváto1·szág hegyes vidékén, a Kar. zt felsőbb tájain és SzJavónián át, fölfelé, 
tul a Dunán mint átmenő növényföldrajzi tagozat a Balaton mell 'kéig ter
jed s a mediterrán flórát a belföldi magyar flórával mintegy öszekapcsolja. 

Az illyr flóravidék növényzete inkább azzal a flórával egyező, a mely a 
Fekete- tenger melléketől a Balkán meg a Kárpátok közt az Adria partmellé
kéig terjed. Hegysége, sőt alac onyabb vidéke is erdős. Erdeje leginkább bük
kös és fenyves, a melegebb lejtőn tölgye , Szlavóniában a magyar tölgy is. 
A gesztenyés se ritka. Belföldi ercleinktől az különbözteti meg, hogy olyan 
fák keverednek közéjök, a minőt kontinentalis erdeinkben hiába keresnénk. 
Ilyen a havasi aranyzápor (Cyti0us alpini1,s lHill.), a tompalombu juhar, a 
Rham zus falla ', mig a keleti gyertyánfa (Ca.rpin'u,· Duinen ú'), a manna
kőrisfa a szelíd gesztenyefa itt jellemzők, de keletnek is tovább terjed. -
Jellemző bokorja az Amelanchier, Daphne laureola Ro ·a repells, R. livida, 
Berberis Aetnensis, Lonicera alpigena L. reticulata, L. glutinosa, Ribe: 
Fleischmanni. Néhol Spiraea apró cserjéi is feltűnők. 

Helyenként más növén ekből ( atureia lllyrica) cseplye, másutt fesle
ria-gyep (. . tenuifolia, S. longata) keletkezik. Egyéb jellemző növénye Dal
máczián, Krajnán, Istrián é Görcz vidékén kivül Herczegovinában, Boszniá
ban é Szerbiában uralkodó. Eg_ es mediterrán növény az illyr flórában ma-
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gasra fölemelkedik (Polygala "i\''icaeensis ParonychiaKapela Asperi1,la, longi
flora, Thlaspi praecox Cerinthe fmithiae, Centaurea nipestri , 1

• sor(lida 
stb.) vagy a medítenán határt is észrevehetően tullépi, mint az Ery ngium 
amethystinum7 Marrubium cancli,ssimu1n, Tamus, Dianthu libuniic:u 
(K1·ajna). Magas liliomféle : Asphoclelu · albus, Tf eratrum album és V. nigrum, 
a kei·tben is díszlő Lamium Orvala, Calamintha grandiflora, Gerauium 
silvaticum var. anadenium, sok szép éTdekes hunyor, Calluna vulgaris Ade
nophora setulosa, Gentiana praematura Borb. (G. solstialis W ettst.) Ompha
lodes ve1"na, Knautia Pannonica PolygalaRossiana, Helleborus macrantl u , 
Lilium CarnioUcum stb., mind e vidék kitüntetője . 

A kontinentális vagyis földségi flóra képe azonban hazánk széle terü
letén, a változatos felszin, a nagy távolság, talaj és éghajlat szerint tetemesen 
különbözik; a természetesebb területeken más-más jellemű növényzet, a 
növényzetnek más-más fizikai életföltétele van, úgy, hogy a keleti földség 
erdős vidéke hazánk területén belül tetemesen tagozódik, külön-külön fióra
vidékrn vagy tagra válik. 

Ilyen tag az illyr :flóravidék is . 
Belföldi flóravidékünk termé zetes :flórájának tovább tagosodására ezuttal 

már ki nem terjeszkedünk. Az érdeklődőt Pallas Nagy Le:cikona XII. köteté
nek 79-81. ol. utaljuk, hol a magya1· haza belseje flórájának magyar erdélyi, 
mezőségi . zörénységi, kárpáti ·quád, noril urni természetes tagozatjait a jel
lemző növényeivel i mertetem. A havasi régióba való fölemelkedés . zerint 
ezen kivül erclélyi és kárpáti mediterrán :flóránkban pedig az illy» vag, T vele
biti flóraszigetjeit kell megemlitenünk a havasi vegetáczjónak. 

Még csak azt kell megemliteni, hogy ma a sokféle közlekedés után a 
növényzet hazánkban már nagyon keveredett. Ez a növény honnan valóságának, 
valamint a flóra tagosults~gának és határainak kifürkészését nagyon nehezit
heti és bonyolitja, mert a jogos polgárt a bevándorolttól nehéz megkülönböz
tetni. A másvicléki növény a szomszéd flórában, sőt egyéb eltérő helyen is 
megszokhatik és elszaporodhatik. Ily módon az alacsony, kivált a szántott
vetett vidéken a növényzet charactere egészen elmosódik. A gyakran taposott 
mezőn, g akTan a lakosság és foglalkozása szerint, a közönségesebb növények 
sereglenek össze és hatalmasoclnak el, azok a növények, a mel ek másutt is 
ép úgy keverednek, tehát a vidék növényzeti cbaractere bennök nem nyilat
kozhatik. 

Igy pl. Somogy és Zala, valamint Belovár-Kőrös vármegyék sikjain, sőt 
még Zágráb körül is, a hegy aljában, juthatunk területre, a melynek növény
zetéből bajos lenne a növénygeografiai jellemet megállapítani. Má ré zt ezek
nek a területeknek bántatlanabb helyein elegendő számu olyan növénynyel 
találkozunk, a minőt keletibb tájainkon hiába keresnénk. 

Azt sem hallgathatjuk el, hogy hazánk flórája a történelem idejében 
sokat változott, kivált az alantibb és jártabb vidéken. A népeknek átvonulása 
előtt flóránk egyszerűbb, kevésbbé változatos és egyenletesebb volt. A népek 
költözésével, a hadjáratokkal stb. lassanként teteme en vegyült. Sok növény, 
mint bevándorolt, hazánk :flóráj ából nagyon kirí, noha be ándorlását iroda
lommal nem igazolhatjuk (keleti ernyősek, mályvafélék, ·ozanaceák, ajakosak, 
keresztesviráguak, fészkesek, ambr·o iaceák stb.). Meg kellett ezt említenünk, 
mert hazánknak egyik ajátsága, hogy alantibb és meleg vidékein a behurczolt 
növényzet könnyebben meghonosodik é szétterjed, mint másutt, kivált a 
havasok hatása alatt levő tájakon. Flóránkuak most emlitett egyszerübbségét 



természetesen e ak a körülbelül mai klimára é talajviszonyokra értjük a 
történelem ideje előtt vagy a történelem idejében, midőn a költözködés és 
kultur hazánk flóráját kevésbbé bolygatta; nem arra az időre gondoltunk, a 
midőn á. klima alatt egész másforma fák és növények takarták hazánk 
felszinét, a minőknek ő. kori maradványait ma urópa f"ldrétegeiből kutat
ják elő. 

Végre Trenc énvármegye, a mondottak után két fióravidékbez tartozik, 
a mint a V 'g vize elv' la ztj a. Tyugati részében a quá 1fióratagban a zeder
vegetáczió a legkiválóbb, a minőt Pozsony, Kő zeg és Zágráb vi lékén ki ül 
hiába kere nénk. zerencsére ak dt jeles batografusunk, Holuby Jó""' ef, 1 a ki 

vid 'k növényzet' t általában kitűnően i. mertette, ki vált pedig a vidék zeder
flóráj át az európ i tudományos ág a bevezette.2 Csak azt kívánjuk a legő zir -
té ben, hogy a nehéz égek, mely k a szeder-flóra ismertetésével é a szed r
fajok zisztematikai megkülönböztetésével ajno együtt járnak, kitartó buz
galmát ne e ökk ntsék 's leg) en szerencsé legalább az ő vidékének vala
me nyi szederfaját 's eltérés 't zisztematikai sorrendben összeállitani é vele 
a Rubu. rendszer' t kiegé ziteni. 

A flóra id 'k második tagja Trenc énmegyében a Kis-Fátrán terje L 
A átra m zesf.ldi é~ hava vid 'ki növén z te irit erre is a ·azamintlw 
alpina, Alliitm ochroleucum, Gentiana ·ablongifolia vagy nigresceJL · Schur 
(G. Carp tfica ett t., non Kit.), G. axillari Hieraciurn bifi lum Kit. fajok
ka Trenc 'n-Teplicz völgyeiben fo zladozik szét. 

~ 

rencsén-Te1 licz heg ein é völgyei en aug. 21-25-én a következ" 
mlit' Te m 'ltó növén. ek láthatok: gro tis vulgari L. Triodia decumben , 

a crotina hrh. Elymns Europ us (Zihlavnik), arex hirtreformi Per: 
J uncus glaucu , „olchicum autumnale„ llium fallax, deraceum, 

. fic vum, ephalantera en ifolia, parganium neglectum Beeby bentebb a 
h gyek közt p tak m 11 tt, arpinus Betulus, uercu lagunin a, u. obur 

ali fragili ar. itellina . purpurea, S. caprea a Cecidomya alicina füz
róz a gubacsával, Atriplex patula var erecta Hud „ alerianella lentata leio

ip cus laciniatu , D. pilosu (Zihlavnik), ster mellus ar. tinc-
toriu e llr. Erigeron nadensis, Inula vulgari Lam., Artemisia scoparini 
( r ne én), raphalium luteo-al um, G. dioicum, Filago apiculata, Carlinc 

e uli , v r. cauleccen foliis angu tati , illis C. vulgaris non nisi paul 
1 tioribu , Centaurea ommutata Koch, . maroptilon Borb., C. nigrescen 

Tilld. ez ki 'lt a Heinrich-fonás fel', . cabio a, Carduues cri pu , Cfrsium 
T t, ri cum (bő n r 't n), . oleraceum, Lappa minor, L. macrosperma, Cr -
pi rh difolia L Bieb. ( r. freti a Hol. non L.), r. capillari L. ( r. viren 

ill.), r. paludo a, iera ·ium p u obrachiatum Cel., H. Lactucella Tallr., :i 
. b reale 's var. chlor 1 i ck, H. tenuifolium Ho t., herardia ar en i , 

.i liúltcby J., ((Fl ra d rencsiner omitates , Trencsén 1 ) ezen kivül számo. 
k„z rd Hi b t1mik i zikl- jel nt meo a trencséni természettudományi egyesület mun
I-V i l·özött. 

~ Fock , « nop. i nborum ermani 1 czi 1ü munk'jában több nemes·podhrág i 
z dr t i m rt t, n ha unkája r ·ma 1 7) kiváltképen német szedrekkel fog-

1 ll·ozil-. 
3 H. nri ul _\.utor. - H. Auricula L. leirás a II. ·olli wm-ra íH. praten 

n h) illil·, t hit zz 1 g ~e it ndő. 

- • . ·. \ ánd r i-U lunklilutai. 1· 



Mentha Austriaca, M. Biharensis Borb., Salvia glutinosa l astifolia, Thymus 
subcitratus Schreb. (Th. serpyllum, Th. montanus et T. chamredry Hol.), 
Galeopsis canescens Schult. (G. augustif. Hol), G. pubesc., Ajuga cham· pitys, 
Pulmonaria mollissima, Cuscuta Epithymum Centaurea jaceán, Ph. sali 
alk., Verbascum Thapsus, Verbascum nigrum, Linaria minor, Veronica 
Tacrium, Euphrasia Ro tkoviana, Odotites serotina var. stenodonta, Tren
csén és Trencsén-Teplicz rétjein, calycis dentibus non triangularibus reque 
longis ac latis, secl angu te triangulari-lanceolatis, latitudine longioribu 
(3 mm. longis), tubum requantibus, Aethusa cynapoides, Torilis Helvetica, 
Chrerophyllum aromaticum, Cornus stolonifera Mchx., Fumaria officinali , 
Arabis arenosa, Viola collina, Viola suavifiora Borb. et H. Br., V. Bana
tica, Arenaria serpyllifolia var. tenuior, Tilia platyphyllos, T. apiculata Court., 
T. cordata var. eriocarpa, Geranium palustre, G. praten e (Trencsén), Linum 
tenuifolium, Epilobium Dodonre1 (Várna), E. hirsutum, E. parviflorum, E. col
linum, E. roseum, Sorbus aucuparia, S. Scandica Fr. a park végén, vad fák 
közt a patak szélén, aligha ültetett, Rubus bifron , R. cinereus Rchb., 
Potentilla rubens, Genista pilosa, Cyt ius nigricans, l\tiedicago glomerata 
Balb., Trifolium aureum. 

2. 

UJABB ADATOK NYITRAMEGYE BOGÁR- ÉS 
, , 

LEPKE-FAUNAJAHOZ. 

KELE ÉNYI KÁROL ·-tól. 

A Nyitra .vármegyei Orvos-Gyógyszerészeti és Természettudományi Egye
sület 1 95. évi évkönyvben (különlenyomat nálam kapható) volt alkalmam 
azon időig bogará zat és lepkészet tekintetében még teljesen i meretlen Nyitra~ 
megye faunáját <1 Enumeratio Coleopterorum et Lepidopte1·orum per Comitatum 
Nitrien em colectorumn czimén ismertetni. 

Mult és folyó évben általam é Raffesberg Hugó úr által folytatott 
bogárgyüjtéseim után Nyitra vármegye nem tartozik többé a rovartanilag 
ismeretlen területek közé ; mert a midőn a fent említett értekezésemben a 
megyében még csak 1130 bogárfaj és vállfaj volt ismeretes ma már a fauna 
számos újabb adattal gJarapodott, még pedig olyan fajokkal, melyek többé
kevésbbé ritkák és a megyére jellemzők. 

Ezek után van szerenc ém az újabban gyűjtött állatok név orát a tisztelt 
zakosztálynak bemutatni. 

Abreviatio locorum inventioni 

Tavarnok == Ta. 
Podhragy == Podhr. 
Kulhány == Ku. 

Numeri penes locum inventionis denotant men em compa1·ationi . 
Podhragyon lelt bogarakat Raffesberg Hugó úr g iljtötte. 



I. COLEOPTERA. 

(Supplementum.) 

Ci indelidae. 

Cfoindela campestris v. connata. Heer. 
Podhr. 4. 

Carabidae. 

Carabus cancellatus v. graniger. Pall. 
Podhr. 4. 
v. durus. Reitt. 
Ku. 5. 
glabratus Payk 
5. Chvojnicz. 

Noliophilu$ aquaticus. Lin. Podhr. 4. 
Omophron limbatus F. « 5. 
Elaphrus uliginosus. F. « 5. 

riporius L. Ku. 4. 
Dyschirius digitalis Dej. Podhr. 5. 

politus. Dej. <1 5. 
intermedius Putz. « 5. 
v. i·ufficollis. Kol. <1 5. 

Tachypus caraboides. Schr. <1 4. 
Bembidium striatum. F. Ta. 5. 

foraminosum. Str. Phr. 5. 
splendidum. « « 5. 
pygmreum. F. <1 4. 
adustum. Schau. <t 5. 
fasciolatum. Duft. <t 5. 
tibiale. « « 5. 
tricolor. F. <t 5. 
v. testaceum. Duft. <1 5. 
v. Bualei. Du v. <t 4. 
v. femoratum. St. <t 5. 
lunatum. Duft. Ku. 4. 
decorum. Panz. Podhr. 5. 
ruficorne. Strm. « 5. 
stomoides. Dej. <t 4. 
normannum. Dej. <t 5. 
tenellum. Erich. <1 5. 
gilvipes. trm. « 4. 
fumigatum. Duft. « 5. 
assimile. Gyl. Ku. 4. 
guttula. F. Podhr. 5. 
lunulatum. Four. « 5. 

Tachys sexstriatus '· tetragraph. 
Reitt. Podhr. 5. 

- v. cru . Putz. 
Podhr. 5. 

bistriatus. Duft. Ta. 5. 
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Tachys v. gregarius. Chau. Pod. 5. 
Thalassophilus longicornis. Sturm. 

Podh1·. 6. 
Trechus i·ubeus. F. Podhr. 6. 

obtusus. Er. <1 7. 
la tus. Putz. " 7. 

Epaphius ecalis. Payk. <1 6. 
Platyn·us obscurus. Herbst « 5. 

lugens. Duft. <t 7. 
antennarius. Duft. <1 6. 

Olisthopus rotundatus. Payk. <t 6. 
Laemosthenes punctatus. Dej. « 5. 
Pterostichus subsinuatus.Dej. Ku. 6. 

incommodus. Sch. Pod. 5. 
Amara montivaga Stm. « 5. 

tibialis. Payk. <t 6. 
ingenua. Duft. <t 5. 
brunnea. Gy 1. <t 5. 
con ularis. Duft. « 6. 
aulica. Panz. <t 5. 

Ophonus co1·datus. Duft. Nyitra. 6. 
Harpalus smaragdinus. Duft. Ku. 5. 

latus. L. Podh1·. 5. 
luteicornis. Duft. « 4. 
rufitarsis. « Ta. 4. 
picipennis « Ta. 4. 

Acupalpus luteatus « Podhr. 6. 
exiguus. Dej. « 5. 

Licinus Hoffmanseggi. Panz. 
Podhr. 5. 

Chlaeni'llS nigricornis v. melanocor
nis. Dej. Podhr. 4. 

Metabletus truncatellus. L. '' 4. 
foveatus. Four. <1 4. 

Blechrus glabratus. Duft. <1 5. 
maurus. Sturm. Ku. 5. 

Dromius agilis v. bimaculatus. 
Podhr. 5. 

nigriventris. Thoms. 
Podhr. 5. 

Cymindis axillaris v. lineata. Que. 
Podhr. 6. 

cingulata. Dej. Podhr. 5. 
scapularis. Schau. Pod. 6. 
variolosa. F. Nyitra. 6. 

Drypta dentata. Rossi. Podhr. 5. 

Dyti ciclae. 

Haliplus fulvus. F. Podhr. 5. 
ruficollis. Deger. « 

13* 

I 



196 

Haliptus lineaticolli . Mar. Ta. 
Cnemidotus crnsus. Duft. Podhr. 7. 
Bidessus geminus. F. « 8. 
Hydroporus palustri . L. « 8. 

planus. F. « 8. 
memnonius . .L ic. « 5. 

Agabus bipustulatus. L. Ku. 6. 
paludosus. F. Podhr. 6. 

Hydrophili<lae. 

Hydrous atenimus. Esch. Ta. 7. 8. 
piceus. L. << 7. 8. 

Hydrobius fuscipes. L. Ta. 6. 
v. Rottenbergi. Ger. Ta. 

6. 9. 
Helochares lividus. Fors. Podhr. 7. 
Anacaena bipustulata. Mar. Ta. 5. 8. 

limbata. F. « 5. 8. 
globulus. Payk. « 5. 8. 

Laccobius bijunctatus. F. Podhr. . 
·Berosus signaticollis. charp. . 

Podhr. 8. 
Cercyon fiavipes v. erythropterus, 

Muls. Podhr. . 
unipunctatus L. Podhr. 6. 
terminatus. Mars. « 7. 
bifenestratus.Küst. « 7. 

Megasternum ob curnm. Ma1·s. Ta. 5. 
Cryplopteururn cTenatum. Szolc án. 6. 
Sphaeridium v. lunatum. F. Pohdr. 5. 
Helophorus vanus. Sturm. « 6. 

granularis. L. Ku. 6. 
Hydrochus carinatus. Germ. Podhr. 5. 
Hydraena nigrita. Germ. « 5. 

gracilis. « « 5. 
atricapilla. Wat. « 5. 

Parnidae. 

Elmis Volkmari. Panz. Podhr. 5. 
Mülleri. Er. « 5. 
opacus. Mül. « 5. 

Esolus angustatus. Mül. « 6. 
Lareynia renea. « << 6. 
Riolw nitens. « « 5. 
Polamophilus acuminatus. F. Nyitra 6. 
Dryop substriatus.Mül.Podhr. 5. 
Parnu. lutulentus. Er. Ta. 4. 

luridus. « Podhr. 5. 
niveus. H. « « 5. 
auriculatus. Panz. « 4. 

Heteroceridae. 

Heterocerus ob oletus. CuTt. Ta. 
fusculus. Kies. Podhr. ~. 
minutus. (( (( <..

1

• 

taphyliniclae. 

Phloeopora reptans. Grav. Podhr. 4. 
c01·ticali . « << 4-. 

Oxypoda lividipennis. St. << 

umbrata. Gyl. 
annularis. ahl. << t. 
formiceticola. Mar. « 4. 

Aleochara cras icornis. Lac. c1 .J. 

fumata Grav. u .J. 
Dinarda Markeli. Kies. Ku. G. 

dentata. Grav. Podhr. 7. 
Lomechusa strumosa. Fbr. Ta. 4. 5. 
Myrmedonia similis. Mark. Podhr 5. 

limbata Payk. « 5. 
Notothecta flavipes. Grav. « 4. 

confusa. Mark. << 4. 
anceps. Er. « 4. 

Colpodota aterrina. Grav. « 4. 
muscorum Bris. « 5. 
fungi Grav. « 6. 

Amischa analis. « << 5. 
Liogluta brunnea F. « 4. 

nitidula Kr. « 4. 
Atheta castanoptera Man. << 5. 

trinotata. Kr. « 0. 

meridionali . Rey. <t t). 

longicornis. Grav. « 4. 
palustris. Kie . cc G. 
corvina. Tho. << 

Falagria sulcatula. Grav. « u. 
obscura. « Ta. 4. 
impres a. 01. Podhr ..... 

Bolitochara lucida. Grav. « 5. 
Mul anti. har. « 4. 
bella. Mark. « 4. 
obliqua. Er. <t 6. 

Leptusa hremorrhoidali . Heer. « u. 
Gyrophaena pulchella. c1 « ö. 

affinis. "1 chal. << 5. 
nitidula. Gyll. « 4. 
nana. Payk. <t 5. 
gentili . Er. « ' . 
fasciata. Mai~ . « 4. 

Tachinus humcralis. Grav. <t 



Ta ·hinus rufipe . Deg. c1 5. 
marginellus. Fabr. <1 6. 
fimetarius. Grav. <1 5. 

Tachyporus nitidulus. F. e' 4. 
Conurus littoreus L. « 5. 

immaculatu . Step. « -L 
pubescen . Payk. <1 6. 
bipu tulatu . Grav. « 4. 

Bolitobius lunulatu . L. Ku. 6. 
. peciosu . Er. Podhr. 6. 
trimaculatus. Ph. c1 6. 
trinotatus. Er. <1 7. 
exoletus. « <' 7. 
v. biguttatus. Step. « 6. 

Megacronu triatu . 01. c1 6. 
lflycetoporus splendidus. Grav. « 7. 

v. emirufu . Heer. « 
brunneus. Mar ch. « 6. 
forticornis. Fau. « 7. 
clavicornis. Step. « 6. 

Heterothops prrevia. Her. « 5. 
dissimili . Gra v. <1 6. 

Quedius mrnrop . « « 5. 
brevis. Er. « 4. 
brevicornis.'fhom . <1 5. 
mesomelinus. M. c1 5. 
citu . Grav. « 4. 

1 vigatu . Gyl. « 4. 
fulig~no u . Grav. <1 4. 
fumatu . Step. « 4. 
umbrinu . Er. « 5. 
humeralis. Steph. <1 4. 
limbatus. Heer. « 5. 
obliteratus. Er. Ta. 4. 5. 
maurorufu . Gr.Podhr. 5. 
cin tillans. Gra v. « 5. 

Staphylinus chloropteru . Pnz. <1 4. 
latebricola. Grav. « 5. 
fo sor. Scop. « 5. 

Ocypus v. curtipennis. Mot . Zer-
dahely. 6. 7. 

optbalmicu . Scop. 
Podhr. 6. 

picipenni . F. Podhr. 6. 
fuscatus. Grav. << 5. 
compressus. Marsch. 

Podhr. 5. 
Tasgius ater. Grav. Podhr. 5. 
Philolontus intermedius. Lac. Ta. 4. 

nitidus. F. Podhr. 5. 
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Philolontus ordidus. Grav. Pohdr. 7. 
de bili . « « 7. 
corruscu . « « 6. 
ebeninus. « « 5. 
concinnus. << « 6. 
plendidulu . Grav. Ta .. 5. 
anguinolentus. Grav. 

Podhr. 6. 
nigritulus. Grav. Podhr. 7. 
decorus. <' Tav. 4. 5 . 
fu cipenni . Man. Pod. 5. 
ful vipes. F. Podbr. 5. 
formosu . Mot. « 7. 

Othius myrmecophilu Kies. 
Podhr. 6. 

Baptolinus pilicornis. Sk. Podhr. 5. 
affi.ni. cc << 5. 
formicetorum. Mark. 

Podhr. 6. 
Xantholinu punctulatus. Payk. 

Podhr. 7. 
v. Thomsoni. Schw. 7. 
augu tatu . Steph. 

Podhr. 5. 
lineari . 01. Podhr. 5. 

Crypto bium fracticorne. Pk. « 7. 
Lathrobiumbrunnipes . F. << 5. 

geminum. Kr. Ta. 4. 5. 
rufe. ceus. Mot. Podhr. 5. 
lrevipenne. Heer. « 5. 
v. longipenne.Fair. Ta. 4. 
pallidum. Nord. Podhr. 5. 
terminatnm. Grav. « 5. 
augustatum. Lac. c1 7. 
v. triatopunctatum. Kow. 

Podlu·. 7. 
Medon brunneus. Er. Podhr. 5. 

fusculus. Man. « 5. 
ripicola. Kr. « 5. 
melanocephalus.F. << 4. 

Stilicus augustatu . . Four. Pod. 5. 
ubtilis. Er. Podhr. 4. 

orbiculatus. Payk. « 5. 
i·ufi.pes. Germ. Ta. 4. 5. 

Sitnius filiformis. Latr. Podhr. 5. 
augustatus. Payk. cc 5. 

Paederus Baudi. Fairm. <' 4. 
fuscipes. Curt. Ta. 4. 
caligatus. Er. Podhr. 5. 
limnophilus. Er. « 5. 
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Paederu· 
Stenus 

sanguinicollis. Step. Ta. 4. 
biguttatus. L. PodhT. 4. 
mcanus. Er. « 5. 
pusillus. « « 5. 
pumilio. « « 4. 
bumilis. « « 5. 
p1·odito1·. cc c1 5. 
incra satu . « c1 4. 
i·urali . « c1 5. 
foramino us. c1 c1 4. 
cautus. c1 « 5. 
torsali . Lju. c1 4. 
solutu . Er. c1 5. 
fornicatus Step. « 4· 
glaciali . Heer. c1 5. 

0 yporus rufu . L. Ta. 5. 
maxillosu . F. Poclhr. 5. 

Platysthetuscornutus. Grav. « 4. 
alutaceus. Thom. « 4. 

0 .ytelus laqueatu . Mars. <• 4. 
. culptu . G1·av. << 5. 
inu tus. « 11 4. 
nitidulu . << 11 4. 

Coprophilits striatulus. F. 'fa. 6. 
Deleaster dichrou . Grav. Ku. 6. 

v. Leacbi. Curt. P o dbr. 6. 
Antopltagus bicorni . Block. ,, 5. 

omalinus. Zelt. <t 5. 
alpe tri . Heer. 11 5. 

Le teva longelytrata. Goe. u 6. 
punctata. Er. 11 5. 

Olophrum piceum. Gyll. « 5. 
Lathrimaeum melanocepbalum. Ill. 

Podhr. 5. 
Amphichroum hirtellum. Heer. Pod. 5. 
Arpedium quadrum. Grav. Podhr. 5. 
Omalium planum. Payk. « 

ri vulare. « « 5. 
oxyacanthre. Grav. << 5. 
excavatnm. Steph. c1 5. 
v. nigrum. Grav. 11 4. 

A ·rulia infiata. Gyl. c1 5. 
Anthobium ignatum. Mark. 11 4. 

- longipenne. Er. 11 5. 
Phloeocharis subtilis ima. Man. « 4. 

Micropeplidae. 

Micropeplusporcatu . Payk. Podbr. 5. 

P elaphidae. 

Trimium brevicorne. Reicb. Pod. 6„ 
Euplectus nubigena. Reitt. Podhr. 5. 

carpatbicus. c1 c1 4. 
nanus. Reich. « 4. 
sanguineus. Den. c1 4. 

Biploporus bicolor. D.en. « 5. 
Bryaxis bremoptera. Aub. « 5„ 
Ry baxis anguinea. L. « 5. 
Bythinus curtísi. Den. 11 5. 

Burellii. << c1 5„ 
puncticollis. <t « 5. 

Tychus niger. c1 << 5. 
R elaphus Heisei. Herb t. <1 5„ 

dresdensis. <t c1 4. 
Tyrus mucronotu . Panz. « 5. 

Clavigeridae. 

Claviget· te taceus. Prey. Podbr. 6 . 

cydma nidae. 

Cephennium austriacum.Reitt. Pod. 5. 
Neuraphe rubicundus. cha. c1 5. 
Cyrto cydm tS collaris. Müll. c1 4. 
Euconnus cla viger. c1 « 5. 

den ticorni . c1 11 4„ 
W etterbali. Gyl. c1 5. 
pubicollis. Mül. 11 5. 

cydmaenus tar atu . « cc 4. 

Choleva 
NargitS 

"'ilphidae. 

intermedia. Kr. Podhr. 5„ 
Wilkini. Spen. « 5. 
brunneus. Strm. « 4. 
anisotomoide . Sp. « 

ciodrepa fumata. 11 Ta. 4. 5. 
Wat oni. c1 « 5. 

Catop picipe . F. Podhr. 4. 
nigrican . pen. « 5. 
f u cu . anz. « 5. 
neglectus. Kr. 11 6. 
tri ti . Panz. « 7. 

Ptomaphagus ericeu . « 11 5. 
Colon latum. Kr. Fu. 

dentipe . ahl. « 4. 
brunneum.Latr.Podhr. 5. 

Necrophorus int rruptu . Step. « 6. 
Peltis v. ca idea. Kr. 11 6.„ 



Hydrobiu. 
Colenis 
Liode 
Anisotoma 

Ani oto1nida . 

multistriatus. G 1. Pocl .. ->. 

immunda. Sturm. (( 5. 
dubia. Kug. Podhr. . 
glabra. « « t • 

01·bicularis. Herb. « .). 
Amphicillis globus. ~. c1 

globiformis. Sahl. c1 

Agathidium seminulum. L. <1 4. 
nigripenne. Kug. " a. 
atrum. Payk. « 5. 
lrevigatum. Er. 11 (). 

piceum. Er. <1 5. 
mandibulare. Strm. << 1„ 
polonicum. ·~w ank. « 5. 
plagiatum. Gyl. « .>. 

Trichopte1·ygidae. 

Trichopteryxthoracica.Walt.Podhr.;. 

Sca1)hidiidae. 

Scaphium immaculatum. Oliv. 
Podhr. 6. 

Scaphosoma subalpinum. Reitt. 
Ku. 7. '.) 

a simile. Er. Podhr. 7. 

Phalacridae. 

Olibrus roneus. F. Podhr. 7. 
millefolii. Payk. cc 7. 
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Cryptophagidae. 

Diplocoelus fagi. Che. Podhr. 7. 
1 tiJ'mne o ·oma melanocephalum. 

Hrbs. Podhr. 6. 
Cryplophagu · balden i . E1·. odhr. 4. 

acutangnlu . Gyl. cc 5. 
quercinu . Kr. « 5. 
bacliu . ti·m. ,, 5. 
cutellatu . New. 11 4. 
canicu . L. " 5. 
ubdepressus. yl. « 4. 

Alorrw1·ili nigriventri . Step. « 5. 
prolixa. Er. Ta. 5. 
fu cicolli . Man. Podhr. 5. 
bicolor. Er. ,, 4. 
te tacea. Step. << 5. 

Eph,-·temu · globulu . Payk. <e 5. 

Lathridiidae. 

Enignii · transver u . Oliv.Pdhr. 4. 
Ca 1 ·todere elongata. Cur. « 4. 
Corficaria crenulata. yl. « 4. 

errata. Payk. « 5. 
jfelaJ1ophthalrna fuscula. Rum. Ta. 5. 

T1·itoma 
Tritomidae. 

v. hi trio. ahl. Ku. 7. . 
decempunctata. F. Pod. 7. 
populi. F. Podhr. 7. 
fulvicolli . F. « 

bicolor. F. « 7. Typhaea fumata L. cc 7. 

Erotylidae. 

Engis bipu tulata v. J ekeli. Reit. 
Podhr. 6. 

Triplax lepi da. Fal. P odhr. 6. 
bicolor. Gyl. Ku. 7. 
carpathica.Reitt. Podhr. 6. 

Cyrtotriplax v. binotata. « « 7. 
v. dimidiata. Redt. " G. 

Endo n1ychidae. 

Lycoperdina bovi tre. F. Podhr. 7. 
My cetina cruciata. Schal. « 7. 

v. calabra. Cos. cc 7. 
Myrmecoxenus subterraneus. Ch. 

Podhr. 6. 

Nitidulidae. 

Cercus pedicularius. L~ Podhr. 5. 
Hete1·helu · solani Heer. Ta. ~ 
Brachypteru urticre. F. Podhr. 5. 
Carpophiliis sexpustulatu . F. « 6. 
Omo iphoralimbata. F. Ta. 5. 
Epuraea ilacea. Herb. Podhr. ; . 

v. bi igna ta. Strm. <1 5. 
melina. Er. Ta. 4. 5. 
delata. · « Podhr. 5. 
neglecta. Her. cc 5. 
pyamrea. Gyl. « 4. 

Omo ·ita depressa. L. « 5. 
U ligethes hebes. Er. « 5. 
Cychramiis luteu . F. Ku. 6. 
Cryptar ·ha strigata. F. Podhr. 7 „ 
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Glischrochilus 4. punctatus. Oliv. 
Podh1·. 'J. 

Rhiropa!JUS cribratus. Gyl. Podhr. 5. 
ferrugine . Pay. Ta. 4. 
parallelocolli . Gyl. 

Podhr. 5. 
bipu tulatus. F. Podhr. 5. 

Trog·ositidae. 

1Vemosoma elongatum. L. Podhr. '"'. 

Coxelu · 
_,_ glenu · 
Ceryl01i 

Colydii<lae. 

pictus. turm. Podhr. 6. 
brunneu . Gyl. Ta. 4. 
fagi. Bri . Podhr. 5. 
ferrugineum. Steph. 

Podhr. 4. 
deplanatum.Gyl. Podhr. 5. 

Cucujiclae. 

P»ostomis mandibulari .F. Podhr. 5. 
Oucuju cinnabarinus. Sco. « 4. 5. 
Pediacus derme toides. F. « 5. 
Laemophloeus monilj . F. « 4. 

nigricolli . Lue. « 5. 
testaceu . F. « 5. 
ferrugineu . Step. « 6. 
clematidis. Er. « 5. 

P amrnoecus bipunctatus. F. « 5. 
Silvanu unidentatus. Oliv. Ta.4. 5. 

bidentatus. F. Podhr. 4. 
!Ylonotoma conicicolli.· . Aub. « 5. 

augusticolli . Gyl. « 5. 

Dermestidae. 

Dermestes te selatu .. F. Podhr. 5. 
Attagenu· marginicolli .Kü t. « 6. 

piceu . v. ordidu . Her. 
Ta. 4. 5. 

Trinode hirtu . F. Podhr. 6. 

Ci teliclae. 

Syncalipta setosa. Walt. Ta. 5. 
Cur·irnus Erich oni. Reitt. Podhr. 5. 
Pedilophorus auratu . Duft. cc 6. 
Pelo har ver icolor. Walt. « 6. 
Lirnnichu · pygmreu . Sturm. « 5. 

sericeu . Duft. Ta. 5. 

Hi.·teridae. 
Platysoma oblongum. F. Podhr. 5. 
Hister binotatu . Er. Ta. 4. v. 

uccicola. Tho. Poclhr. 5. 
terricola. Germ. Ta. 4. 5. 
neglectus. « Podhr. 4. 
4. notatus. crib. Ta. 4. 
corvinu . Germ. Podhr. 3. 

Poromalus parallelopipedus. Hrb. 
Ku. 4. 

HetaeriW:> ferrugineu . 01. Ku. 6. 
Saprinus immundus. Gyl. Podhr. 5. 

rugifrons. Payk. << '""' 

Plegaderus di ectu . Er. « 4. 
Onthophilus . triatu . Por . << 5. 
Abraeu granulum. ET. « 5. 

glo bul u . Hof. Szolcsán. 11. 

Scarabaei<la.e. 

Gyrnnopleurus turmi. Mac. Podhr. 7. 
Aphodiu Y. 1ylvaticu . Ah1._ <e 5. 

scybalariu . F. « 5. 
lugen . Creu. « 4. 
nitidulu . Seid. <e "· 

sticticu . Panz. <e 6. 
4. guttatu . Hrb. « 
plagiatu . L. « 4. 
Zenkeri. Germ. « ). 
mixtu . Vill. « 6. 
depre sus. Kug. <c 5. 

Heplaulacus villosu . Gyl. « 
P~ammodes porcicollis. Ill. <c 6. 
Tro · bi pidu . Pout. « 

cadaverinus. Ill. « 5. 
Bolboceras unicorne. Schr. <1 6. 7. 
Rhirotrogus a imilis. Hrb . Zerda-

hely. 6. 
Nlelolontha pecto1~ali . erm.Podhr. 5. 
Homaloplia ruricola. F. Baj mócz. 7. 
An · oplia villosa. Gce. Podbr. 6. 7. 

Bupre tidae. 

Dicerca , nea. 1ar . Podhr. 7. 
furcata. Thumb. « 7. 

Poecilonota variolo a. Payk. « 6. 7. 
rutilan . F. <1 6. 

Antha~ ia millefolii. F. « 6. 
candeus. Panz. « 6. 7. 

Agrilus elongatu . Herb t. « 5. G. 
augu tuln . Ill. « :>. 

MAGVAR 
TUDOM YOS AKAO~MIA 

KÖNYVTÁRA 



Elat ri<la • 

Elat T pomon . Step. odhr. 6. 
1\Iegerlei. Lac. « 6. 
nig rrimn . Lac. « 6. 

Betm·rnon picipenni . Bach. « 
Hypnodiu meridionali . Lap. « 

minuti imu . Germ. 
Ta. 5. 

Cardiophoru · rufipe . rer. P dhr. 6. 
lr.l lanotw v. bic lor. F. « 6. 
Lud ii ca taneus. L. « 7. 

griote 
biI n tulatu . L. « 
puta.t r. L. 
obrinu . I ie . 
allicu . Lac. 

(( 

(( 

(( 

Seyfr:·u · brunn u . L. (( 5. 
6. dra 'l'll · axillari . Er. 

nanu . Hrb . 
(( 

(( ). 

Denticolli rubeu . . Pill. Ku. 

Da cillu 
Da illidae. 

cer inu . L. 

Canthari<la . 

o lhr. 6. 

Dictyoptera aurora. Herb . Po lhr. ·. 
PodabnlS alpinu ·. Pa,yk. <' 6. 
Canthari rustica. Fol. Ta. 

nigrican:. Mül. cc 5. 
pellucida. F. P lhr. 5. 
livila. L. cc 5. 
a. imili . Payk. Ta. 6. 
laterali . L. Poclhr. 5. 

Rhagoniclzafu cicorni . liv. cc 

' · u . ta. 1 em. cc • 6. 
pallipe . . F. cc 

elongata. Fal. ,, u. 
'ilis nitidula. F. <e 

lYlalthodes mauru . Lap. e< 7. 
Charopus pallipe . Oliv. « 6. 
Axinotorsus marginali ·. Lap. Ta. 7. 
Dasyte.-.; niger. L. Podhr. 6. 

e ruleu . Deg. « 6. 
ub· neu~. chö. Ta. 5. 6. 

Haplocnem,ilS impre u . Mar. <1 4. 

Deno7J · 
Necrobia 

nigricornis. F. Podhr. 5. 

Cl ri<la • 

albofasciata. Chp. Phr. 6. 
ruficollis. F. Podhr. ti. 
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Bru hi<lae. 

B'1'UChll. coarcticolli ·. trm. Pod. 5. 
pilo us. 1\Iül. Podhr. 5. 
ra1 tor. Sturm. « 4. 

By1'1rhu 
Ernobiu.· 
Hedobfo 

ryletinu. 

B Trhi<la . 

paniceu . . L. 
abietinu . 1 yl. 
regali . ufi. 
laticolli . « 

Ciicla . 

l · nitidu . Hb t. 
setiger. Mel. 
hi pidu. . yl. 
alui. <e 

Eneorth1·on cornutum. « 

Ten brio<la. . 

caphid erna m tallica. F. 
Plalydema \iolacea. <1 

Palorus der re ·us. cc 

Alph itobil l iceus. 1. 
Tenebrio 01 acu . Duft. 

lle ulicla . 

Ta. 7. 

Podhr. · 
Ta .. 6. 

Podhr. 7. 
(( 7. 
(( 6. 
(( 

(( 6. 

rra. ~. 6. 
Podhr. 6. 

(( 6. 
(( 7. 
(( 6. 

Allecula Löi e1 d li . eitt. 
Podhr. 6. 

HyrneHalia rufipes. F. odhr. 6. 
TOnodera semi:fiav·1. Kü t. <1 6. 

Omopldu Amerirn . urt. « 5. 6. 

Meland1· i<lae. 

Eiislrophus derroestoi ie . F. odhr. 6. 
Hallornenu binotatu . uen. . cc 6. 
Orche ·ia mican._. Panz. <e 6. 

undulata. Kr. cc 5. ü. 
Dircaea Van loneri. l\1ul . <1 6. 

rufi1 e . 1yl. cc 6. 
Serropalpus barbatus. chal. 

.-Jácz. 6. 
Hypulu · quercinus. uen.Podhr. 7. 

bifasciatu . F. « 6. 
1Vlelandria rufibarbi . chal. c1 6. 

Mordellidae. 

'craptia fu cula. Mül. Podhr. 7. 
1vlordella 12. punctata. o.· . <1 6. 
Nlordellistena abdominalis. F. « 5. 
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Anaspis v. lateralis. 'F. Podhr. 5. 
pulicaria. Cost. « 5. 
subte tacea. Step. « 6. 
melanostoma. Cost. « 5. 

Rhipiphoridae. 

Rhipiphorusparadoxus. L. Podhr. 7. 

Meloe 
Melotclae. 

autumnalis. Oliv. Ta. 5. 
rugosus Mars. Podhr. 5. 
bravicolli Panz « 5. 

Anthicidae. 

Anthicus chmidti Ro en. Podhr. 4. 
transversalis. Vil. « 5. 
antheTinus. L. « 4. 
flavipe . Panz. « 5. 
nectarinu . Panz. Ta. - ., 6. 

Oed meridae. 

Sparedrus te taceus. And. Podh. 6. 

Pythidae. 

Salpingu foveolatu . Lju. Podh. 7. 
Rhinosinus viridennis. Latr <1 6. 

Cw·culionidae. 

Otiorrhynchus v. adumaratus. Stiel'. 
Bajmócz. 7. 

geniculatus. am. 
Zobor. 6. 

mastix. Oliv. Podhr. 6. 
v. ob itu yl. <1 6. 
scaber. L. « 5. 
v. pauper Boh. « 6. 
alpinu Rich. Ta. 4- -6. 
pupillatus Gyl. Podh. 6. 
v. regulari . Stier. << 

egregius. Mii. Baámó z 7. 
sulcatus. F. Podhr. <>. 
alpicola. Boh. « 7. 

Stomodes gyrosicollis. Bob. Ta. 5. 
Phyllobius argentatu L. Ku. 6. 

pin e ti. Rot. Podhr ..... 
betulre. F. Ku. 
v. floricola. Hrbs.Podhr. u. 

Polydrusus atomariu . Oliv. « 5. 
viridin ctus. y 1. « 

Scytrhopus mu ·tela. Hrbs. << 

Brachysomus subnudus. Seidl. Pd. 6„ 
Omias concinnus. Boh. « 5. 
Strophosomus eoryli. F. Ta. 6. 
Sitona humeralis. Step. Poclhr ... 

bifoveolatus. Beck. c1 4. 
ari totu . Gyl. <1 4. 

Liophloeus Schmidti. Boh. <1 6. 
Barynotus mmreus. F. « 5. 
Cleonus excoriatus. Gy 1. « 5. 

morbillosus. F. <e 

Li us tristis. Bob. << 6. 
Tropiphorus obtusus. Bono. « 7. 
Plinthus Sturmi. Gei·m. « 5. 6. 
Cotaster uncipes. Boh. « 5. 6. 
JI.ypera velutina Boh. c1 7. 

elongata. Payk. << 7. 
Pissodes piniphilus. Hrbs. Ku. 6 
Dorytomus tortrix. L. Podhr. 5. 

- validirostris. Gyl. « 5. 
treniatus. F. Ta. 4. 
affinis. Payk. Podhr. 4. 
majalis. << <1 5. 
dor alis. L. « 5. 

Bagous glabriTosti . Hrb . Ku. 6. 
Cos onus linearis F. Podhr. 5. 6. 
Eremotes plamirostri . Panz. 

Podbr. 6. 
Rhyncolus lignarius. Mars. Podhr. . 
Acalle denticollis. Germ. c1 7. 

camelu . F. « 6. 
echinatu . Germ. « 5. 

Rhinoncus bruchoides. Hrb . « 6. 
incon pectus. « 5. 
pericarpin . L. « 6. 

Ceuthorrhynchidi ts troglodyte . F. 
Ta. 6. 

Ceutorrhynchu . ymphysi. Becl. 
Podhr. 6. 

a perifolarium. G l. 
Podhr. 5. 

chry anthemi Germ. 
Podhr. 7. 

melanostictus. Mars. 
Podhr. 7. 

pleuro tigma. Mars. 
Podhr. 5. 

vapi. yl. Podhr. 
sulcicollis. Payk. « 6. 
r~ imi. F. Ta. 

cochlearic. yl. <1 5. . 



Cory ·somerus capucinu . Beck. 
Podhr. 6. 

Bari chlorizans. Germ. Pocl. 6. 
Balaninus pellitus. Boh. Podhr. 5. 

veno us. Grav. <t 6. 
Anthonomits inversu . Bed. « 5. 

pedicularius. L. « 6. 
Ty hius j unceu . Rei ch. « 6. 

picirostri . F. (( 5. 
Rhynchaenus avellanoo. Don. Ta. 5. 

tigma. Germ. Podhr. 5. 
1vlecinus pyraster. Hrbs. <1 6. 
Gymnetron v. plagiatum. Gyl. « 5. 

linarire. Panz. cc 6. 
noctis. Herbs. (( 6. 

11-liarus campanuhe. L. << 6. 
Magdalis rufa. Ge1·m. « 5. 

duplicata. Germ. (( 6. 
barbicornis. Lat. <1 0. 

ru:fico1·nis. L. << 6. 
aspbaltina. Bob. « 6. 

Apion ochropu . Germ. Ta. 5. 
confiuens. Kirb. Podbr. 5. 
difficile. Herbs. <1 6. 
seniculus. Kirb. « 6. 
assimile. « Ta. 5-7. 
trifolii. L. Podhr. 5. 
tenue. Kirb. Ta. 6. 
virens. Herb . Podhr. 5. 
m1n1mum. « « 6. 
loti. Kirb. Ta. 5. 
distincticolle. Desb.Pcl. 6. 
violaceum. Kirb. « 5. 
aterrimum. « '' 6. 
curtirostre. Germ. <1 5. 

Rhynchites olivaceus. Gyl. c1 6. 
germanicus. Hrb . '' 7. 
creruleus. Deg. Ku. 6. 

Rhinomacer v. niteus. Mars. Ta . . ). 6. 

Anthribidae. 

Tropideres bilineatus. Germ.Poclhr.6. 
morchicus. Herbs. « 6. 
ni verostris. F. « 7. 
sepicola. F. Podhr. 5 - 7. 

Anthribus fasciatu . Fors. Podhr. 5. 
tesellatus. Boh. « 5. 

Mylabridae. 

. Alylabris lentis. Bob. Podhr. 5. 

1Vlylabris sertata. Ill. 
atomoria. L. 
marginalis. F. 
varia. Oliv. 

Scolylidae. 
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Podhr. 6. 
Ta. 5. 

(( 5. 6. 
Podhr. 6. 

Hylastes attenuatus. Er. Podhr. 6. 
angustatus. Hrb t. « 6. 
opacus. Er. « 6. 
palliatus. Gyl. « 7. 

Hylurgus piniperda. L. << 6. 
Polygraphus polygraphus. L. « 5-7. 
Phloeosinus thuj oo. Perr. « 6. 
Hylesinus Kraatzi. Eich. « 6. 
Scolytits prnni. Ratz. « 5. 

v. c:a 'taneu . Ratz. (( 5. 6. 
intricatus. « « 5. 
rugulosus. « « 6. 

Cryphalus abieti . « « 6. 
Schreineri. Eich. « 6. 7. 

Pytiopthorus micrographus. L. << 5. 
Pityogenes bidendatu . Hrbst. « 5. 
Xylocleptes bispinus. Duft. <1 6. 
Ips 6. dentatus. Brer. « 5. 
Taphrorychus bicolor. Herbst. « 5. 
...J(yleborus cryptographus. Ratz. 

Podhr. 5. 
Saxeseni Ratz. Podbr. 6. 
dryograpbus. Ratz. « 7. 
rlispar. F. « 5. 

Xyloterus domesticu . L. c1 4. 
signatus. F. cr 5. 

Cerambicidae. 

Rhamnusium bicolor. Schr. Ku. 7. 
v. glauoopteriun. 

Schn. Ku. 7. 
Toxotus meridianus. L. Zobor. G. 
Cortodera v. suturalis. F. Podhr. 5. 
Leptura unipunctata. « Bajmócz 7. 

anguinolenta. L.Podhr.6. 
v. erythrura. Küst. « 6. 
revestita. L. u 5. 

Grammoptera ustulata. Behal. « 6. 
variegata. Germ. « 6. 
v. nigrescens. W eis. « 6. 

Callimus angulatus. Schr. « 5. 
Obri:um cantharinum. L. '' 6. 
Cerambix velutinus. Brul. Zerda-

hely. 6. 7. 
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Cerambi. · miles. Bon. Podhr. 6. 
Tetropiitm castaneum. L. « 6. 
Phymatodes ru:fipes. F. <e 5. 
Plag ionotus v. Reichei. Thom. Ku. 5. 
Liopus punctulatus. Payk. 

Podhr. 6. 
ExocentritS lusitanus. L. Podhr. 5. 6. 
Pogonocerus hispidu . L. Ta. 3. 4. 
Deroplia Genei. Arag.Podhr. 5. 6. 
Soperd.a scalaris. L. Podhr. 6. 

perf orata. Pa.l. " 5. 
Stenostola fenea. Schr. <1 6. 
Oberea linearis. L. « 5. 6. 

Chry omeli<lae. 

Orsodaene v. glabrata. Panz. Podhr. 5. 
Donacia vulgaris. Zs. <1 5. 
Plateumaris consimilis. Sch. <1 6. 
Lema Ericbsoni. Suf. « 5. 
Labido tomis lucida. Germ. « 6. 
Coptocephala unifasciata. Scop. « 5. 
Cryptocephaltls signatus. Lai. « 6. 

vireus. uf. Ku. 6. 
janthinu .Germ.Podbr. 6. 
marginatus. F. <1 5. 
v. vittiger. Mars. « 6. 
vittatus. F. Bajmócz. 7. 

Pachybrachis suturalis. Ws. Podhr. 7. 
Pachnephoru pilosus. Ros. Ta. 5. 6. 
Timarcha v. purpurascens. Mars. 

Podhr. 5. 
metallica. Lai. Ku. 6. 

Cl rysornPlarufa. Duf. « 5. 
marcasatica. Germ. « 5. 
crassimargo. « Podhr. 6. 
limbata. F. Nyitra. 6. 
analis. L. Podhr. 5. 
v. lamina. F. « 6. 

Orina alpestri . Sch. Keselő-
keő. 7. 

v. polymorpha. K. Ke e
lőkeő. 7. 

Phytodecta v. 10. punctata. L. 
Podhr. 6. 

Linnrena. Schr. Keselö
keő. 7. 

v. Satanas. We t. Ke elő
keő. 7. 

pallida. L. Ta. 5. 
Phyllodecta atrovircus. or. « 5. 

Prasocuras phellandrii. L. Podhr. 5. 
PhaedoSi armoracie. L. <1 5. 
Phyllobrotica adusta. Creut. <1 6. 
Luperus pinicola. Duf. « 5. 

niger. Go ere. a 6. 
Lochmaea crataegi. Forst. Ta. 5. 
Ga lerucella calmariensis. L. Podhr. 5. 
Derocrepis ru:fipe . L. « 5. 
Epitrix pubescens. Koch. Ta. 5. 

atropre. Fou. Podhr. 4. 
v. nigi·itula. Ws. « 5. 
v. 4. maculata. « « 4. 

Chalcoides nitidula. L. Podbr. 4-7. 
splendens. W s. <1 4-8. 
v. lreta. c1 c1 :J. 

Hippuriphila Modeeri. cc « 4. 5. 
Chaetocnema semicmrulea. Koch. 

Podhr. 5. 
concinna. Mor. 

Podbr. 4-6. 
hortensi . Four. Ta. 4. 

Psylliodes chry ocephala. L. « 6. 
affi.nis. Payk. Podhr. 5. 
dulcamarre. Koch. 

Ta. 4-5. 
H ermaeopha g a mercuriali . \\ 

Podhr. 5. 
Phy llotreta armoracire. Koch. Pod. 5. 

undulata. Kut. Poclhr. 6. 
vittula. Redt. <1 4. 
nigripes. F. Ta. 4. 

Apthona lacertosa. Ros. Podhr. 5. 
Longitarsus 4. guttatu . Port. Ta. 4. 5. 

brunneus. Duft. Podhr. 5. 
nasturii. E. « 4. 
melanocephalus. Deg. 

Ta. 4·. 
1. copi. Fou. Podhr. 5. 
pratensi . Panz. c1 5. 
juncicola. Fon. « 4. 
tabidu . F. c1 5. 

Spha toderma testaceum. F. « o. 
Argopus Ahrensi. Germ. « 6. 
Ca . ida, rubiginosa. 1\1ül. « 

stigmatica. uf. « 6. 

Co ·inelli<la . 

l-Iippodamia treclecimpunctata. L. 
Podhr. 5. . 

Adonia v. costellata. Lai. Podhr. 5. 



Adonici 
Adalia 
Coccuiella 

Halyzia 
lif icr a~:p is 

Hyperaspis 
Coccidula 
Rhirobiu,s 
Scymnus 

v. carpini. Fou. Ta. 6. 
v. 6. pustulata. L. « 5. 

. punctata. Mül. <t 5. 
v. humeralis. Sch. <t 5. 
v. recurva. \V . « 6. 
v. ru tica. « « 5. 
sedecimguttata. L. « 6. 
sedecimpunctata. L. 

Ta. 5. 
reppensi . Herbs. Ta. 5. 
rufa. Herbs. Podhr. 5. 
litura F. Ta. 5. 
hremonhoidalis. Hrbs. 

Ta. 5. 
su turalis. Th un. Ta. 5. 
A petzi. Mues. Podhr. 5. 
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N yrnphalidae. 

Nepti aceris. Lep. Szolcsán. 7 . 

Satyriclae. 

Satyrus alcyone. Schif. Ku. 7. 
Epinéphele titl;10nus. L. Bajmócz. 7. 
Coenonympha typhon. L. Zerdah. 6. 

Zyg·aenidae. 

Zygaena meliloti. Esp. Szolcsán. 7. 
trifolii. Esp. Ku. 7. 

I.Jiparidae. 

Laria L. nigrum. Mül. Ta. 6. 

II. LEPIDOPTERA. Bombix 
Bombicidae. 

Timicola Hb. Ta. 6. 

Colia 

Lycaena 

Piericlae. 

chrysotheme. Esp. Ta. 

Lycaeni<lae. 

astrarche. Frr. 
arcas. Rott. 

Ku. 7. 
(( 6. 

Aglia 

Horpya 

Saturnidae. 

ab. vigerrima. B. H. Ku. 5. 

N otodondidae. 

f urcula. L. Ta. 6. 

Ezek szerint a fauna : 

I. ordo Coleoptera 808 species és varietással 
II. ordo Lepidoptera 13 <t <t cc 

szaporodott, ehhez hozzáadva az 1895. évi értekezésemben felsoroltakat, 

Nyitrameg y ében észleltetelt : 
Orclo 

I. Coleoptera ,„.„ .„„. „„„ „ „„ .„... .„.„ 
II. Lepidoptera.. ... ...... ...... ...... .„... . ... . 

Spec. Variet. 

' 1938 
513 

----
Summa: 2451 

3. 

MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATI HÜVÖSÖDÉSE. 

HANTI z IsTV ÁN-t61. 

Első sorban a növényzet meghátrálása mutat erre; mert egy-egy meg
lepetést kihevernek az egyes növényfajok vagy egyedek, de ha gyakrabban, 
szinte rendszeresen áll be a nekik szokatlan, ártalmas tünemény, engedni 
kényszerülnek. Igazolj a ezt a növénykultura története. 

Visegrád környéke, sőt a Duna mentén az egész budai oldal csak pár 
'vtizeddel is ezelőtt gyümölcsösebb volt, mint ma, mondja 1877-ben Galgóczy 
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' 
Károly. Ez a rész az, melyet Bél Mátyás a gyümölcsfák termékenységéről 
különösen dicsér. Volt ott nagyszemü gesztenyén kezdve mindenféle gyümölcs 
bőven, de a csökkenés a régihez képest szembetűnő ; azt a változott éghajlati 
viszonyok idézték elő. A telek hidegebbeknek mutatkoznak, mint régebben 
voltak ; a fiatal fák gyakran kifagynak és az elöregedő régi termöfák helyett 
nagyon nehéz újakat nevelni. Az éj szakkeletnek nyíló lej tökről a gesztenye a 
védettebb, déli hajlatu nagy-marosi hegyoldalakra menekült. 

A szent-endrei Kőhegy kitűnő szőlői miatt a mult századokban sok 
viszálykodás folyt. IV. László királyunk 1288-ban nővérének, a mai Margit
szigeten i·omban álló apácza-kolostor fejedelem-asszonyának adományozta, de 
a XIII. században többször elfoglalták hatalmaskodó szomszéd főurak, 1467-ben 
Pomázi Chyko (Csikó) János keritette hatalmába. Mátyás királynak kétszer is 
intézkednie kellett, hogy az apáczákat jogos tulajdonukba . visszahelyezze; a 
török időkben a Vathay-család birta, 1662-ben Wesselényi nádor a pozsonyi 
klarisszáknak adományozta, mi hosszas viszályra adott alkalmat a Vathay
család és az apáczák között. Ma már elkopárodnak a Kőhegy lejtői. (Az osztrák 
s magyar monarchia írásban és képben. Magyarország 1 93. III. 556.) 

A budai és visegrádi hegyekben a mai szőlők fölött elhagyott szőlőket 
találni. Visegrád mellett egy bükkös erdőben körülbelöl egy holdnyi területen 
csaknem minden fára elvadult borág kúszik föl. Sopron megyében a Rozália 
hegységnek 633 m. magasáig vannak elhagyott szőlői. Somogyban sok szép 
lomberdő helyét meglepte az azelőtt ott ismeretlen gyalogfenyü. 1893. julius 
végén a Tátika begy tetején olyan hasadékban, hová a napsugár nem igen 
hatol be, télről kimaradt havat találtak. 

Váczon a Naszály hegy tövében }lok elhagyott szőlőnek a talaját galagonya-, 
kökény-, mogyoróbokrok, vadkörtefák, övig érő fű verte föl és pedig évtize
dekkel a :fillokszera megjelenése előtt. Nógrádban Borosnok (Brusznik) onnan 
vette a nevét, hogy a mai lakosság ősei szőlőt termeltek ott, hol ma már nem 
kedvez annak az éghajlat. Nagy-Libercse községnek is voltak hajdan szőlei. 

Tiszolcz környékén Gömörben hajdan a tiszafa (Taxus) volt a leggyako
ribb tűlevelű fanem, melytől ·a város Theissholz német nevét kapta; ma azon
ban bükkö ök és fenyvesek uralkodnak ott. A tornai magas síkon is hatalmasan 
hódit a fenyü. Scholtz Albert 1884-ben így ir : A területek, melyeken még 27 
évvel ezelőtt a bükkfák óriási növését bámultam, most fenyvesekkel boritvák 
s a magas síkok bükk, sőt tölgy vágásaiba is áthatlan sűrűségben veri föl magát 
a fenyü. A dobsinai jégbarlangban a jégmennyiség folytonos gyarapodása 
észlelhető· évről-évre növekszik az ott úgy, hogy a barlang teljes eljegesedé
sétől félnek. (Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 1 88. 169. 199.) 

A liptómegyei Krivánon, az 1340 m. magas Pawlova legelő szomszédsá
gában, II. Mátyás királyunk idejében (1608-1619) a gyalogfenyü régiójában 
érczbánya-t~rót nyitottak, mely ma jéggel-hóval van boritva, jelzi Lovcsányi 
1 81-ben. Arva-Váralj ától egy órányira keletnek Dubova község neve ((töl
gyes» -t jelent; Felső- és Paraszt-Lehota között az Áxva folyó medréből nagyobb 
apadáskor egy méternél vastagabb átméretü fölálló tölgyfatörzseket ástak ki, 
ott az országut mentén való hegy oldalát ma is tölgybokrok és csenevész tölgy
fák borítják. Több évtized előtt diófák is díszlettek ott, a melyek tenyészete 
ma nem sikerül. (Akad. Közlem. XXIV. 8. 390.) 

Általában véve e1·ősen bocsátkozik a Kárpátok derékfatenyészete lefelé a 
hegyoldalokon. Ke1·ner 100 méte1· merőleges magasságra becsüli azt a sülye
dést az utóbbi 2-3 évszáz alatt. A czirbolya-fenyü a Magas-Tátrákban 
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1 20-14-0 m. ma0 a ágok l özött már-már kiveszett. mai magas erdőség 
határán fölül mindenütt talá.lni elhalt fákat és korhadó, hatalmas törzseket; 

ok hel Tt a czirbol31a é má f nyű maradván ai oly magass~gban lelhetők, a 
hol most n m nőnek többé. Lőc e körül mint az Akademiai Erte itő 1 6 -ban 
jelzi vannak egye régi diófák, d új csemeték növe ztése teljességgel nem 
akar ikerii.lni mert ·,i hajtásaik lfag Tnak. 

\Yahlenberg a szepe égi előhegyekben i talált mái· c alitokká törpült 
tölgyeket, a melyek azóta ott r , g eltűntek már. Grenitz felé a kocsánytalan 
tölgy ma fenyüknek engedi át a Lel 1 't. A hol a l\:Iaga -Tátrában egy emberkor 
előtt vadon erdők feküdtek, mel ekben a medvék, hiúzok é őzek barátságos 
tanyát találtak, a hol a hatalma fen rvesek között em eget, sem földet nem 
láthatott az ember, ott mo t n. omorult girbe-gurba bokrok üldögélnek, melyek 
egy n úlnak \agy fogol:nak i alig adhatnak bátor ágos szállást, mondja 
Tanárky Mihály 1 14- en. (Magyarország természeti ritkaságai 1 .) 

Hajrlan Fel ő-l\Iagyaror zágon is voltak szőlők olyan pontokon, a hol 
ma hirök inc : 17 -J táján Homonna, Nagy- és Ki -Domasa határában bort 
szi.í.rtek. Lőcsén z " lőkapá ok vettel- részt egy határjárásban a mult zázad 
közepén. Hanusfal':áin 1770-ig voltak szőlők, öt Sebesen, udaméren, Hab
sán, Nagy-Sáro é -Faluban még 1 11-ben hordószámra züreteltek mustot. 
A huszti várhegy oldalában i voltak zőlötökék, de 1836-ban kénytelen volt 
már a kamara kivágatni. 

Dél- fagyaror zágon a Berzava folyó két partján, mint Téglá Gábor 
mondja, a bükköt a fenyü kezdi ki zoritani. Biharban a bélavári hegycsúcs 
oldala többn} ire szőlővel volt beültetve, mit bizonyitanak a délnyugati lejtő
kön ma is meglevő zölőtőkék, melyek elvadultan bár de most is teremnek 
irja K. Nagy Sándor 18 4-ben. 

Erd 'l részben a diófa azelőtt néhol egész erdőcskéket alkotott. Borszéken 
is folyik a küzdelem n. f enyü és a bükk között a létért, de most már úgy látszik, 
a fenyü lett a győztes. A Bárczaság Csukásbegye gerinczén a hatalmas bükkök 
között mindenütt teret hódit már a piro tobozait himbáló jegenyefenyü 
karcsu surlara. (Turisták Lapja 1896. 17.) Udvarhely vármegyében Csekefalva 
déli határán van Pusztaszőlö nevű hegy, hol régebben dúsan tei·mett a szőlő 
nagy gerezdes fürtöket, de ma onnan a szél mind fanyarabban fuj. (Erdély 
1 94. 382.) 

Tordni-Aranyosban Tóhelyen ma nagyobb a viz, mint volt régen. Van ott 
Kövenden js Pusztaszőlő elnevezés, de csak rég volt az szőlő, ma pityókás 
(krumplis) föld. A magyar Kalotaszeg minden egyes falujában van, mond dr. 
,Jankó János, határrész, melyet szőlőről ne-\ eznek s a 26 falu közül ma csak 
7 -ben terem szőlő; ennek a mü velésére vonatkozó néphagyományok össze
gyűjtéséből megállapitbató, hogy csak az utolsó emberöltő alatt pusztult ki és 
hidegebb égaljt is eltűrő növények tenyészete szol"itotta ki, mert a közép
európai éghajlatnak az utolsó évtizedekben észlelt lehűlésével kapcsolatban a 
vidék is tetemesen meghidegült. (Erdély 1 92, 64-65.) 

Haz linszky Frigy eB úgy irt hogy Kitaibel ideje alatt (17 5 7-1817) óta 
sokban Yáltozott virányunk, valamint a fauna is. A telek keményebbek lettek, 
a miért sok növény 'jszakibb állomásain elpusztult. Akkor pl. a Ceterach 
otf. == Grammitis Ceterach Sw. Tokajig terjedett. Ily változást magam is ész
leltem, mondja, tovább, ki már 40 éve, hogy járom az országot. Tehát meg
lehet bog - a Notocht~ra M. is levándorolt Ujvidék környékére. 

Budapesten a február hónap közép hömérsékleténekjavitott értéke 1 ·6°0. 
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és 1895-ben 5·3° e. volt, 1'873-1897 között pedig 16-szoi· maradt a rendesen 
alul, úgy, hogy 25 év alatt a február hónapok átlagos méi·séklete csak 0·43 °. 
Budapest évi közép hőmérséklete is sülyed, mint a következő pentadok össze
állitásából kitűnik: 

1 73-1877 
1878-1882 
1883-1l87 
l 88-1 92 

1 94 junius 13-án hó pölyhözött Budapesten a Svábhegyen. 

10·2° 
10·1 ° 
10·1° 

9·6° 

Fiume 1895 márcziusban egy hónap óta nem kapott postát, az élelmi 
szerek megfogyatkoztak, a Karstot 5 m. magas hó lepte, a hóekék nem bírtak 
vele. 1 96 február végén megrekedt Fiume vasuti közlekedése ismét, a 
kikötője éj szaki rév képét öltötte föl s napokon át úgy ma1·adt. Sarkvidéki 
tünemény mutatkozott 1896. májusban Szent-Endrén, Pest vármegyében; 
vaknap volt az, mely esti 61/3 órakor a valódi napképtől kevés távolságra 
szivárvány színeket játszott. Napudvar akkor km·aibb délutání órákban Kecs
keméten is volt, elő zör 14·én, utóbb 22-én, november 19-én pedig mellék
napok., 

A.Tva vármegyében 1850-1884 között 3'1 év folyamán fagymentesen a 
május hónap csak 5-ször, a szeptember 15-ször maradt, 8 juliusban pedig 
havazott. 1 93 januárban befagyott Róz ahegynél a Vág, holott sebes folyá a 
miatt nem szokott az ott megesni. Ez évben Magyarországon a tavasz nagyon 
zordon volt · márczius 17 -én Dunántúl két ember fagyott meg, Barcson 
berekedt a vasuti közlekedés a nagy hóba, ápril 14-én 7 fokos hideg vette el 
Makón a szőlőt, vetést, gyümölcsöt. Fogarason és Nagy·Becskereken 10° volt 
a mérséklet, még ápril 27. táján is fagyosak volta.k a reggelek. (Hanusz Ist
ván: Hőmérsékleti változások 1 96. 57 .) 

Az első őszi fagy az Alföldön nemcsak 1 64-ben, de 1893-ban is már 
augusztu végén beköszöntött. Liptó vármegye éjszaki részében 1 96. julius 
30-án hó esett, fűteni kellett. Ungvárt csak 6° C. volt a mérséklet. Szeptem
berben beállott a tél a :Magas-Tátrában s a Mátra alját ellepte a hó. 

Az sem rendes számba menő tünemény, hogy 1895 máju 16-án 1/2 m. 
magas hóréteg hullott alá Nyitra vármegyében, úgy, hogy meghajlottak a súlya 
alatt a gyümölcsfák és lenyomta a kalászba ment rozsot. Pozsony vármegyében 
Vas-Kutacska környékét 35 cm. magas hó lepte el, Gyanafalvát meg 45 cm. Jun. 
17-én Ó-Lublón még fagyott, 25-én Budapesten dara hullott, 28-án Nyíregy
házán nagy köd volt; julius 22-ike pedig akkora ködöt bocsátott Koloz várra 
reggeli 3-7 óra között, hogy 15-20 lépésen túl látni nem lehetett benne. 

Azelőtt Lőrincznap (aug. 10.) körül túlérett volt az Alföldön a sárga 
dinnye, ma pedig ilyenkor alig kerülnek asztalunkra még a legelsők. Régenten 
megvolt Magyarországon a jobbágynak a joga, hogy saját termésű borát Szent
Mihály napjától Szent-György napig a hely ég korcsmájában mérhette· 
ma azonban anakronismus volna hasonló jog, mert a szüretre való szőlőérés 
zöme kimarad a szeptember hónapból sűrűn. Az 1666-iki lőcsei kalendárium 
tanácsa április és szeptember hónapokra ajánlja a fürdést. <1 Szép tiszta na
pokon, úgymond, magadat tisztitsad és légy csinos.» J uliusra ellenben ezt 
mondja: <t Ne förödj, az bévs 'g megbántja testedet». Ma pedig a julius hónap 
a fördőz 's idő zaka nálunk. 



20! 

Ha mind n K" 'b m gfi ·:el' e alna i , a zöl ", dió geszt ny , t„lgy · .. 
bükl~ m ghátr ·Iá · kül "n ·· n j 11 mz" arra, hogy zordon dil l\tl gyaror z 'g 
· gh jlata pár ' záz · ta d z n .z uton n m ak ur 'p , h nem az egész 
'j zaki f'ltek mrrgá al d rja hazánkat, mint azt a 1 „ldrajzi Yözl 'n ek 
1 . 1 7 ., 1 . · f 1. ·amaib n ' a j l 11 ' ib beküldött dolgoza,tomb n 
hmut, tta1 l. z ol tt e különö ha Mag_ "aror zág gymag, tenne ki 't lt az 
• crhajlati hií. •• „ dI ben • 

Földünk 'j zaki f 'lt k 'j 'r n 'z kimondotta a fokozAito 1 hülé t az 
dh 'mar- roll elm 'l t mel nek · r n r I tv' 11 költőit Ila a köv tkezö f s-

t · ·t adja: « Föld k"rülb 'mi minden i OOO e zt nd "b n a má ik ol lalára 
billen· a mi addig zár z lt rajta, ík tengen" álik a ki zipol zott, ag on-
munkált halalra fáradt t 'r eket el oritja b takarja z oczeán riz . hnllám
par lan alatt m gkezdödik f"l l ezr cl' ekr zóló pihen' . A m ' ly ége t nge
rek aljának 0 • rré z llenben átváltozik zaraz területt ', lecsú znak róla a m r
mol' viz k · F„ld má ik fel 'r kitakaró ik a földt k 'nek g T lr jt tt l ra j;i 
é kez let 't ve zi re jta az új eg táczi · az új : llc ti 'let, az új mber tár ·a
dalma. n fordul' pont h tedf' l zaz · előtt (L„ 8-ban) llott be; ok tört, nt 
azóta, mi ezt niz elmél tet i ·az lja · az 1 9 n. aranak cziklonjai é az 1 , 7-iki 
kanikula vizözöne mel> a d 'li f 'lteke ·izeit az 'j zakirc, különö n Köz 'p
Európára i-áinditotta - a m teor l gianak még okc' ig e dnak anyagot m cr
be zélé re. Itt a :figyelmet e upán röpke l"terje zt ') s 1 ki ántuk f"lhin11 
arra, hogy hazánkban i zordono lik , z idöj: rá é talán nki inc köz·· ttün l· 
olyan ki a mult ' jelen ö zeyet" m gfigyelé é öl erre a atot ráicl 'z 1 

ne irna. 

TA UL L' E 

H L BY JÓ/ ' EF L .. JO. -tól. 

Trenc 'n-vármeK e déli r' zén, a Kárpátok -völgJ 'n k ( eme - o<1hrágy) 
35 e ztend" óta lakosa oly ren kivül gazd, z lerti 'rának ag ok zemlé
lőj e, a mennél zebb t é változato abbat már a le5 legl lk sedöbb szed r
kedvelő se tudna kivánni. Mihelye t exkur ióim terület· n k általános egetatiói 
kép 'vel, a Bo ácz völgy é en meg körny k n megi. merk cl tem, a batártalan-
ágig áltozó, feketegyümölcsü .·zedreket i term zetbeli tanulmány m kör 'b 

vonni kénv zerültem. sakhamar átláttam hog.) eppen nem tűrhető , z, h g, · 
minden szedret, mely nem Rubu ·aesius L., 1 '. ·oryli(oliu · Sm. ' R. h i1·tu. · 
W. et Kit., a "n. frutico.·us)) faja alá egyesit. ünk, öt tulajclonk 'r n a f . fru 
tico u · L. (R. plicatu.· "Whe t r .) leirá a vidékünkn k gyík nubu.·ára 
akart ráilleni. Elegendő iroda] om é gyakorlott atografu oknak , záritott '. 
az összeha onljtá hoz szükséges zedrei hiány' ban tanác 'rt é. táj 'koztatásért 
az osztrák Bayerhcz, azután a sziléziai , ze<lrek alapo i meröj 'hez, , ehwar
zerhez, ké őblJ a n 'met zedrek monogra.fu. ához, Focl'e br 'mai orvo. hoz kel
lett fordulnom, a kik a legköszönetr méltóbb szíve :..,éggel oltak segit égemre 
és tapa ztalataiknak, valamint i m I teilm k gazdag kincséből tauíta .. al 
gyüjteményökböl gész csomó összehasonlító anyaggal kész 'ggel . zolgáltak. 

Ha valaki azt mon ja, hogy kis flóraterület szedreit könnyen m g leb t 
győzni és systemáLa foglalni; ez csak ol an vidékre érvén re , a hol a zede1-

XXIX. Yándorgyülé::; Mu11kálatai. 
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nek nincs nagyon sok formája és eltéré e. D a hol a zeder oly g; akori, a 
faj fajvegyülék é más eltérés ok helyen annyira össze-visszabon olódik, 
mint a Botácz völgyében meg a szomszédságában: ott a formák zürza a1át 
nem könnyen állithatjuk tcrmé zete scrozatba. Van zederfaj, a melyet el ö 
tekintetre könnyen megi merünk, és a formáknak legbonyolódottabb ··s ze
visszakeveredéséből j minden nehézség és a t · vedés félelme nélkül kiválo
gathatunk. 11 ~en a H. subere tu Anders., R. thy1'snideu \Vimm., n. candi
can. Whe, R. erythrcmclu · Borb. et Hol.~ (R. pmpureu · H 1., non Bunge) 
R. Ve tii Focke, B. bif1·on.· Vest, R. moestus Hol. R. tomentosu Borkh. 
B Sch1 elleri Hol. stb.; de már a 1 adulae, kiváltképen a Gla nclulo i csoport 
fajai eddig legyőzhetetlenül ellenkeznekasy. tematiku nak minden buzgalmával. 

A szeder formáinak épen ez a határtalansága ha zna é ártalma, vala
mint népies orvoslá ra és, mágusi czélokra valósága nyeri meg a figyelmete 
vizsgálót minden koron. Erett gyümölcsét általában eszik egé z g. 7Önyörköd
tető nézni, midőn a gyerek ereg a szederbokrok körül szorgalmatoskodik, 
a j óizü zecb:et mohón pofázza, a mi pedig már a ki gyomrába nem fér, 
fazékba vagy ko árkába szedi, haza viszi, belőle a családnak más tagjait is 
réRze iti. A módosabb család a szedret czukorral befőzi. A bogyó erjedéséből 
czukorral ártalmatlan de j óizü bort i zürnek. Hog, T a vigyázatlant a zeder 
tüskéje 'rz 'ken) en megszúrja vagy meghasítja, avagy a ruhajat elszakítja, baj 
és kár, de könn. en elfelejthetjük. Bajo ·abb már, ha a szeder az ugaron elsza
porodik, mert ekkor szántá előtt ki kell vagdalni é irtani de a Levetett föl
det a zeder a gyöker ' ből sarjadzó hajtásokkal még ekkori. gazo itbatja ·s 
az arató kezét meg értheti. A legel ' ző birka eg ' z e omó gyapjut hagy a 
szeclerbokrokon, őt gyakran az i m gesik, ho0 y a juh a ._ zeder ilrüségben 
egé z megreked é e fog ágából c ak nehezen 1 het ki. zabaditani. A Kárpátok 
előhegyein a kiirtott berek, ha év nként fel nem kapálják vagy fel nem zánt
ják, k ' t e ztendő alatt ií.rü zedres é (rubetum) alakul mert a zeder nem
csak gyökérhajtá b ' 1, hanem a hajtás e úc ának meggyökere edé éből i. g. or-
an g, arapodik. Láttam az irtá. on z 'p veté. t · szeder körn} zte. Két e ztenclö 

mulva zt a liel ret i mét meglátogatván, al'atá után az irtá legelőnek, szán
tatlan maradt, s a zép "\ etés hel r 'n ürü szed re támadt, melyet a midőn 
i mét ugarolni akartak, c ak nagy fáradt ággal lehetett kiirtani. Hegyi lako. ·-
águnl~ a. szederrel szakadatlanul harczol, azért pe ti a1Torum montanorum

nak (a hegyi ugar ve zeclelme) jogo. an ne ezik. 
A nép orvo ágnak a levelét basznalja. A levél forrázatával a gennyedő 

eb t mossák, a fris levelét zétdörzsölve a ebre kötik, azt állitják, ered-
ménynyel gyóg. Tit. A level ' ből főzött teát v rfolyás ellen i i z zak. 

A babonaságban a zedernek ne-rezete zerep jutott. Trenc 'n várme
gyének heöye vidékén ali0 akad egy menya zony, a ki az ágyneműjét nem 
szeclerindából fonott ko zorun k re ·ztül töltené meg tolluval. hogy a házassága 
minden bajtól é megbabonázá. tól ment leg; en. D az a 1 x ·itandum fu~orem 
amatorium i megkivánja a zeder, különö en a B. cae.·iu.· hajt-' át. ~ szre
v 'tlenül a férfi ág rába teszik. Ha az lhelyezé. ü~yetlen a rajta fekvő 
embert meg zurkálj<1, a varáz lat n mc ak nem . ikeri:ilt, de a zándékolt 
batá nak ellenkezője i tört 'nik. 

* Oe terreichisrhe Botan. Zeit~chr. 1 · 2. ~e H. A Paclzu batografiai muukájában 
1 ,J ahrbuch <le naturhist. Ln.nue mu. enm für Karnten ... XI\'". ) ~ . ohlalon emlitett R. 
t• ·ythr nclns sajtóhiba R. porph!t»and1·lf · Borb. helyett. 
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Leges dálat sabb az a babona, hogy a vőlegény egybekelés előtt magát 
.a fel ő ruhája alatt zederindával körül c avargatja, hogy házasságából annyi 
-e ztendeig ne leg en gyereke a hányszor az indával körülcsavarta magát. 
Eg, öreg, egé zen el zegén„ dett neme a legkomolyabb arczczal beszélte : 
«telje igazság ez, e küvőm előtt rajtam is háromszor csavarodott körül a sze
derinda fele égemnek c ak .a házasságunknak 4-ik e zten lej ében született 
fmgyermeke. » 

A fekete bog) ós szedrek1 bámulatos változatosságát megfejteni több
kevesebb szerenc 'vel már többen megpróbálták. De a máig ismeretes hypo
te i eknek még sok hija van, a helyes utat még n m találtuk meg. Tagadha
tatlan hogy a talaj minő ége a száraz vagy nedves, verőfényes vagy árnyékos, 
alac onyabb é maga abb fekvé ü termőh ly, a szeder ré zein és bélyegein i 
okoz bizon. ·os áltozá t . Hogy l éldát említsünk, veröf énye , záraz helyen, 
a megy 'nkb n leggyakoribb ma.ga an görbülő zeder a B.. thy1· oideu.· \Vimm. 
levele bőrn mü, a vis zája sürü fehérmolybu, a virágzata ürü, tüskéje er " -

ebb, ellenben arnyéko nedYes helyen levele -vi szájának a molyha lazább, 
tü kéje gyengébb levélkéj nag obb, vékonyabb, virágzata lazább, a gyümölcse 
pedig nem olyan édes. De főbelyege a hajtá ujja levele, kopa z felszine a 
meglehetős hos zu nyelű le~alsó levélke párja, a hajtá éles egyforma tü kéi, 
a kopa z bajtá a mirigyek teljes hiánya, hátraforduló kelyhe, piro szirma 
mind a két termőhely szél ő égein ugyanaz marad. 

A zeder fajvegyülékét tagadni 1 hetetlen; ilyent F'ocke2 mesterséges 
uton i, termelt. A ki a RzeclTet nemcsak herbariumi l élda zerint, hanem a 
természetben is viz gálja, minden rubetum ban talál faj vegyülék 't. De azert 
merész ég lenne, minden szedr t, a mel3 en két ismert faj bélyege egyesül, 
fajvegyüléknek tartani. Annál helytelenebb a h ·brid eredetet ol„ an fajra 
rádisputálni akarni a melyen 3, 4 vag m 'g több faj vagj állandó forma 
bélyegeiből láthatni valamit, a minő a németek hármas fajvegyüléke (Trippel
bastar 1.) 8 Az állandó formáknak és fajoknak a természetben még többje i 
-van, mint a mennyit rólok a florisztikai munkák feljegyeztek. 

A legtöbb faj fegyülék (species hybrida) magtalan. ágáról vagy hiányc . 
magképzé éről sz mbetünő; de an jól gyümölcsöz" faj vegyülék is a zeder
nek, pl. némel "kor a R. cae.·iu · X tomento. u.· K., 4 kivált napsütött ugaron, 
teljesen kifejlődött gyümölcscsel, mint a n ald.·tein é Kitaibel 1 ubu. agre
sti · képe i igazolj a, a mely szeder zinte e két szülő faj vegyüléke orába tar
tozik. Ellenben két égtelen faj pl. a R. macro. lemon Focke, vidékünkön 
mindég magtalan, néhol a R. tomento u is. 

émel kor egyik-má ik szederfaj, mel~' mostanában vagy régebben olyan 
helyen nőtt, a honnan azután a talaj munkálása fol„ tán v · gk 'pen eltünt, 
vagy pedig a fa növése az esztendők hosszu orán elnyomta, törvénytelen 
utódot hagyott hátra, mel „ idő folytán más fajokkal kereszteződött. Ezért nem 
mulhatatlanul szükséges az átláthatatlan messze multra, talán a geologiai 
korszakokra vi zamenni, hogy a feketebogyós zedrnk sokalakuságát mrg
fejtsük mert ekkor az élénk képzelet oly következtetésekre vezethet, a mely 
a való1 ágnak meg nem felel. Ha tekintetbe ves zük azokat a Yáltozá okat, 

1 A pirosgyümölcsü szeder a málna. 
2 Synopsis Ruborum Germanire, Bréma 1 77. 
3 Az elfogult németek elfelejtik, hogy a nemzedék csak k 't szülőtől szokott 

eredni. (Borbás.) 
·
1 0. Kuntze, Reform deutscher Brombeeren, Berlin 1 67. 

14* 
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melyeknek a könnyen átlátható flóravidék talaja csak egy emberélet alatt i 
alá van vetve: arra a következtetésre kel~ jutnunk, hogy az ilyen változás az 
életviszonyát gyaluan változtató szerlene se lehet hatás nélkül. Trencsén vár
megye déli részén, az alacsonyabb dombok lejtőin egyközesen haladó kőraká
sok vannak, a hol 50 vagy 30 esztendővel ezelőtt szőllőművelés volt. Elhagy
ták pusztulni és vagy szántják-vetik, vagy parlagon hever. Természetesen 
most más e lejtők vegetatiója, mint valaha, a szőllőművelés korában. Ma ok 
kopasz domb még nem nagyon régen sürü erdőt nevelt, de már az erdei fák, 
valamint az egész e1·dei flóra is eltűnt, s a vegetatio képe egész más lett. Hog) 
ez a szedervegetatiot is keményen érintette, könnyen átlátható. A régi szőllők 
kőrakásán lelni a Rubus tomentosust fajtáival együtt, a R. caesius x tomen
tosus OK. több eltérését, itt-ott a R. dumetorumot Whe et N ., ellenben a sovány 
füves, valamint bokros helyeken a R. thyrsoideus, R. candfoans társul hozzá
jok. A domblejtők terraszforma mezőinek bokros szélein többnyire csak ez a 
két szeder nő, magasabb helyen a Rubus moesltlS Hol., R. Schnellm·i Hol., 
de egyik vagy másik faja a Glanclulosi-csoportnak csak átka, mint azon nem 
épen régi icl őbeli maradék, midőn itt még erdő vagy munkálatlan berek volt. 
Ha a domb és hegy ngara 2- 3 esztendeig szántatlan marad, ismét szeder 
telepedik meg rajta, s pedig részint a földben szunnyadó gyökérsarj akl>ól, 
részint a magból, melyet a szederkedvelő madár ide hozott. 

Az erdő lombos fái árnyékában csak satnyás szedret lelünk, az igazi 
szedervegetatio az erdő szélén, tisztásain, a patak és ut mentén te1'jeszkedik. 
Ha az erdőt kivágták, a i·á következő másod évben a vágás olyan, mintha 
szederrel, különösen a Glandulosi-csoport fajaival lenne bevetve. éhány 
esztendő mulva elpusztulnak, mert a kisarjadzó fák sűrű árnyékában nem 
boldogulnak. Minthogy a szeder így az erdőben időszakonkint megjelenik, 
azután pedig csaknem végkép kipusztul, azt gyanítom belőle, hogy ez az élet
módnak okalakuságát is elősegíti. Ez lehet az oka, hogy némely faj, vagy ha 
jobban tetszik, némely forma, bizonyos vidéken végképen kihal az előbbi itt 
tenyészésére csak a törvénytelen utódok ból lehet következtetni. 

Legállandóbb, csak jelentéktelen bélyegeit változtató faj vármegyénkben: 
a R. suberectu Anders., melyet graniton a Strecsnó szorosában leltem, de 
Turócz vármegyében a Kris-Kriván hegységben i láttam, továbbá a R. thyt
soideus, rendesen a R. ·andicans társaságában, bokros dombokon és erdőben 
mindenütt, a R. Ve tii Focke, melyet jogosan szedreink óriá ának mondha · 
tunk, csak a száraz, köves helyen jobban barázdolt a hajtá. a, a levelf nek 
visszája pedig lazamolyhu, a R. erythrand1"u Borb. et. Hol., melyet a német 
Utsch, a R. pube cens, meg a R. candican származékának tartana, sok h lyen 
való gyakorisága, teljes gyümölcsözé. e, gyengén deres hajtá a és szép piro. 
szirma, himje és bibeszála nyomán e gyanított szülők .ivadéka nem l het. 
Minthogy a trencsén · és nyitramegyei Kárpátok keleti lejtőin sok helyen lelni, 
azt sejtem, hogy a zomszéd lVIorvaországban i terem. A R. bif?·on. Yes . 
a legszebb és leggyakoribb szederjeink eg ike, má fajokkal örömest ö ze
házasodik. A R. rnacrostemon Pocke,~ minthogy idáig e ·ak három helyen lel-

* Rubll. macro ·temon Focke vagyis a R. li ·color \Vhe et Nees a B11lkánou biw 
nyosan terem. Frivaldszky Imre tehát hozhatta, de az ő R. sanr1uineH.·a a R. ulmif'olius 
alakkörébe tartozik. Ilyen hibásan R. anguine1t:·nak nevezet R. di.·color kerülhetett 
Holuby kezébe. A R. di colo» ( R. mac»o temon) hazánk közép· é déli fa\jain g~·akori 
gyümölcsöt is bőven érlel, a Badacsony éj zaki oldalán igen nagyRzemü gyümölc. e van. 
Csotlálatos hogy Trencsén vármegyében magtalan. (Borbás V.) 
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tem, a hol bőven frágzik, de mindég magtalan, azt hiszem, vidékünkön kihaló 
félben van. Volt egy virágzó ágam abból a szedeTből, a melyet Frivaldszky 
hn ·e 1 35-ban Macedóniában gyűjtött és R. sang1tineit -nak nevezett; a 
R. macro temontól megkülönböztetni nem tudtam. Szlavoniából is láttam, a 
hol Zvecsovo mellett Stoitzn '?' gyűjtötte, s a mienkkel tökéletesen egybevágó. 
Ugy látszik, hogy ez a. déli faj a mi földrajzi magasságunkban mártnem bir gyü
mölc öt érlelni. A R. rnaCJ'ophyllu Whe et N. nálunk csak elszórva jelenik meg. 

A mogyorólevelü zeclrek (Corylifolii) csoportjából a R. fo .·si ·ola Hol., 
R. co ·ylifoliu Sm., R. dttnietorum Whe et N„ R. Jlernorosu · Hayne meg a 
R. Schnelle?'i Holuby ugyan áltozó, de tipusos alakjait könnyen meg ismel'
hetjük. Ezek az emlitett mogyorólevelü zedrek a Rubus caesius fajvegyülékei, 
emez valamely más szerlerfajjal kereszteződvén. R. fossfrola eredetét 
tekintve, valamely okmirigj ü fajra kell gondolnunk s a Glandulosi csoport
ban kell a másik zülőj ét keresnünk, de teljes biztossággal kijelölni lehetetlen. 
A R. cory lif oliu -. f a R. ca e iu meg a R. su berectus ivadékának gondolhatnók, 
de a R. u bere fu · megyénk déli részén nem terem. A R. durnetorurn eredetét 
keresve, a R. cae iu J'a meg talán a Ji. andican ·ra gyanakodhatunk. A R. 
nernoro ·u t a R. cae iusból meg a R. sulcatu ból magyarázhatnánk, de a R. 
ulcatu.·nak legközelebbi hely e csak Pozsony, a hol dr. Sab1·ansky ismerte 

föl. A R. „clwellerit az itt értelmezett R. clurneto1~urn meg a R. plicalttsból 
vezethetnénk le, mert ennek az erőteljes szedernek ránczos (mint a R. plica
tusé), vagy legalább bodros a levele, a minő más szedrünknek itt nincs. De a 
R. plicatu e nő vidékünkön, a R. 1chnelleri pedig teljesen gyümölcsözik.~ 
Ezért én a 1 . Srhnellerit inkább jóbélyegü fajnak, vagy pedig ősrégi, majdnem 
ismeretlen faj ivadékának, állandó fajul készülő formának tartanám. 

Az a szeder, a melyet Flora rles Trencs . Comit. czimü munkám 134-ik 
old. R. plicatuA néven a beckói hegyekről közlök, tulajdonképen R. dumetoriirn. 

A re zelős-sarju szedrek (Radulae) csoportjából emlitésrn méltó a 
R. Raclula Whe et N., a R . perduru. Borb. et Hol. (R. durus Hol., non Sauv.) 
a csillagszőrös R. retinm~vis Borb., (Term. tud. Közl. 1892. 271. old.) meg a 
R. infe ·tus Whe. A többi a fajvegyülék és forma sokasága., mely az egyenlőtüské 
szedreket (Homrevacanthos) a sokmirjgyüekkel (Glandulosi) kapcsolja. össze. 

Az erdőben tanyázó Glandulosi nagy számából a legszembeötlőbb a 
R. brachyandru Gremli, a melyhez a B. Bayeri Focke fajt is számítom, a 
R. langi tyli Borb. 1885. (R. erythrostachys abr. 1 6., R. gracilis Hol. non. 
alior.) melynek virágzatbeli levelét a felső lapján is gyakran bőséges nyeles 
mirigy lepi el, a R. Güntheri Whe et N., R. Bellardi Whe et N., R. polycar
pu ·Hol., R. hirtus vV. et Kit. és R. Koehleri Whe et N. Mellékesen megemli
tem, hogy H aldstein és Kitaibel diszmunkájában, mely Descriptiones et icones 
plantarum rariorum Hungarire czimet visel, a 2. köt. 141. képe oly R. h1'rtust 
ábrázol, a melynek tőből eredő, tehát nem nmmalis virágzata van, a minő 
példákat az erdő árnyékában gyakran gyűjthetünk. 

*A mogyo1·ólevelü szedrek kombinatiójának ez a jelölése nagyon becses, noha a 
valóságnak Holaby állítása szerint is alig felel meg. Czélsze1·ü volt ez, mert vele a sze
derfaj szisztematikai helyzetét és felfogását megkönnyitette, mert a két szülő nyomán 
el tudjuk képzelni a bizonytalan ivadékot. Lehet csakugyan ke1·eszteződésből keletkező 
ivadék, de a szülők rég elpusztultak, mert téves a gondolat, hogy a fajvegyülék kivált 
a maradandóbb fás növényé, mai szülőkből származnék. A bélyegeinél fogva fajvegyülék
nek tartható alak lehet régi, szülei kihaltak, az ivar1ék fenmaradt. Ez a megujulás a 
természetben. (Borbás.) 
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E nyáron néhány ol} an sokmirigyü szedret gyűjtöttem, a melynek bel
sőbb virágrészei szép intensiv pirosak. Egyike, a R. delicatu Hol., azért külö
nös, hogy némely gyümölcsszeme a vacokról úgy válik le, mint a málnáé 
Rubus Idaeus L.). Ilyen esetet Focke a R. cae ·iusori észlelt, magam eddig még 
nem láttam. U gy emlékszem, olvastam valahol, hogy a Glandulosi- csop01·tnak 
nöfőbb formája (forma gynodynama) csak magasabb tájakon teremne. Az én 
tapasztalatom szerint nőfőbb, egyenlő, hosszu, ivaros és himfőbb faja a Glan
du losi· csoportnak az alacsonyabb, valamint a felsőbb regióban is terem. 

A csillagszőrös Tomentosi-csoportba rendesen csak egy fajt helyeznek„ 
a R. tomento ·u t Borkh., legfeljebb még néhány fajtát sorolnak alá s egy sereg 
fajvegyüléket ismertetnek utána, a mely eredetét a R. tomentosus-nak köszöni. 
Némely középeurópai batografus érinthetetlen dogmának tartja, hogy Európá
nak középtájain csak az egyetlen R. tomentosus az, melynek levele felsziuét 
apró csillagszőr lepi el. A mit ehhez a fajhoz jóakarólag hozzá nem számíthat, 
de a levele f elszinén a csillagszőr nyoma megvan, a R. tomentosu és valamely 
más csoportbeli faj nemzedékének gondolja. Gremli, később Sabrcmsky azon
ban kételkednek e dogmában; Borbás 1 pedig bebizonyította, hogy a Rtibu ok
nak majdnem mindegyik csoportjában .vain csillagszőrös faj . A nyugati-Kárpá
toknak keleti lejtőin meglehetős gyakori a R. rnoestus Hol,, melyet telj e 
mirigytelensége, erős kevésszfü~ü, csak az éleken levő egyforma tüskékkel (min
den más apróbb tüskék és serték nélkül) fegyverzett venyigéj e nyomán ege z 
helyesen az egyenlő-tüskés szedrek közé sorozhatunk, a mint eleinte én is ide
h Jyeztem. A fiatal levélnek felszinén levő sűrű csillagszőrök nyomán a mely. 
sürü moholy őszkor se tűnik el egészen, s az egész szederbozótnak már távol
ról is komoly zomorgó kül őt kölcsönöz, mintha szokatlan nagyságu H. tome11-
tosus var. stelliniis OK. bokorja lenne előttünk, Focke szisztemájának Tornen
to i csoportjába kellene áthelyezni. Szivesen vizsgálom a R. rnoe 'tu -- t a termé-
zetben, de sehol se magtalan, sőt a termés érlelése sem tökéletlen. Ellenben 

a R. tomentosus valamint valamennyi eltérése majd jól majd hiányosan 
gyümölc özik, sőt a haza több részén egész magtalan is marad a minek va1ó-
zinűleg biologiai oka van. Ha tehát a szedernek rendes vagy hiányos gyümöl

c. özés 't, vagy magtalanságát tekintjük is, a bőven gyümölcsöző R. moe tu · -
nak több joga van arra, hogy állandó fajnak tekint ük, mint a B. tomento u. -
nak, melynek faji önálló ágán ma senki se kéteJkedik, annál inkább, mert a 
B.. moestus-nak más bélyegein kívül még teteme 1 földrajzi elterjedése is van, 
Borbás még Zágráb hegyein is találta, noha elterjedése az or zágban mégi 
zórványos. 

A R. rnoe tu Trencsén vármegyében, a hol akadálytalanul gyarapodha
tik, hatalmas bozótot alakít, tetemes magasra nő, a venyigéje ujjnyi yastag
ságu. Fehérrel virágzik, s a R. Schwarzeri Hol. ( R. bi/ron X t01nentosu. )' 
nevű fajvegyülékkel nem lehet összetéveszteni. Utsch a R. ?noe tu. t R. bi
frons X candican -nak képzeli, a mi már abból az egyszerű okból sem lehet
séges, mert sem a R. bifron , sem a R. andican · levelének felszinén ninc 
csillagszőrezet. Egy fajvegyüléknek, tapasztalati uton, föltétlenül csak olyan 
bélyegei lehetnek, a minő gyanított, vagy rábizonyitott szüleinek van, tehát 
tőlök átörökölhet. 2 Ha tehát tarthatatlan az a nézet, hogy Közép-Európának 

1 Természettudom. Közlöny 1 > 9~. évf., 271. old. 
2 Később, további állandósodásábau l eletkezhetil más bélyege de ekkor az eredeti 

fajvegyülés eredete elmosódik. 



. ak gy ze ierfája ·n1n, a mely levelének felszínén csillag zöröket vi el, akkor 
a 1 l. rnoe tu faji önálló. ága. ellen kételyt tovább senki nem támaszthat. 

R. tomento u Borkh. idékünkön, a venyigéje fegyverzetét és szöre
zetét tekintve, változó. A hajtás le-\ elének a felszine majd zürke molyhu majd 
kopasz, őt n 'm lykor fénylő i . Eg3ik alakja egész mirigytelen. Hailandó 
lenn 'k lf. edrorurn-nak Kotschy tekinteni, ha a levelének felszine molyhos 
lenne. ~aknem azt mondhatnám, hogy az egyetlen P. lomentosu áltozatos
ságából a feketebogyó . zedreknek valamenn; i csoportját össze leh t állitani, 
mert van kopa z- é szőrösvenyigés mirigyes és mirigytelen egyenlő- vagy 
k 'tféle-tü kés tb. eltérése. lyan forma e et, mint a hogy Borbá a c illag-
zörö szedreket Fo ké-nak egé z zi ztemáján végig vezette . R. tomentosus 

ug. an me szire z 'tterjedt faj de ebol sem töméntelen, hanem bokra mindig 
gyenkint nő, de nem maga ra. A hol g 1ümölcse megérik, nálunk mindenütt 

jóizü obasem zárazh 'ju. Egyszer olyan virágzó szárát i találtam. a mely 
tulajdonké1 en az id i hajtá kivirágzá a \Olt. Leggyakoribb ltéré ei: 

a) t llinu. OK., level 'nek felszíne zürkemolybu; 
.J) glabral1f odr., levelének fel zine látszólag egész kopasz, öt fénylő 

is lehet. Ide sorolom az említett mirigytelen s a R. ·edrorum-hoz húzó alakot is; 
r) <lifrichoclado.· Borb. Ya vármegye növényföldrajza 1 7. 29..J. old. 

(1-f. chult-ii Hol. olim, non Rip.); venyigéje molyhos; 
o) eto·o-glandulo:u Wirtg. a bőven mirig. es alak; 
2) legrrn. · Hol.-+c levélkéje nagy c. aknem karéjos, szirmai nagy. Egé zen 

magtala11. Ezzel a pompá · formával is megjárta Ut ch a ki a ·ar. elegaJ1 
.záritott példáját Jt. ae. ·iu: X (thyt ·aJZf1.lS X torne ilOSUS var. to. o-glandu

losus) kombinatiónak vag3 pedig R. ae. iu. X (thyr. antil. ' X [ erpen X 
tomento ·u '/)-nak jelölte a mi ép oly kevéssé tetszetős, mint a minő elképzel
hetetlen. Eddig e ak kevé helyen, bokorban találtam. 

... n. tomento ·us-nak két égtelen fajvegyülékei közül vidékünkről rövi
ien csak azt emli~jük meg, a mel en már az el ő pillanatra föli merhetjük, 
bog_ az ll. tome1 to ·u az egyik nomzőj , de hogy apja vagy anJja volt-e, 
senki e tudja megmondani. 

Leggyakoribb a 1?. agre ti· r. et Kit. (f . cae ii · X lorneJ1to. us OK.); 
kiváltk 'pen a domb ugarán, meszes földön terem. Wal l tein é Kitaibel 
virágz' idei hajtá sal ábrázolják. émel3 k 'sö őszön valóban ilyent i találok. 
l\Iint a R. tornentosu , épen olyan változó és soktagu ez a fajvegyüléke is. 

A U . . ernitorneritosus Borb. v asvármegye növényföldr. 1 87. p. 04 == 
1. dwrnelorwn X tomcnto u · Hol.; nem ritka bokros helyeken, ut mellett; 

ágásban ritka. Ut ·th R. cae iu · X (tornentosu X candican. ), vagy R. cae iilS X 
tornento u. X nernoJ'O i kombinatióként jelöli. 

A B. dolorniti ·u. Hol. (R. caesiu · X ditr'ichocl ido ), melyet Ut„ ch nagyon 
bonyolódott módra B. cae iu X (pubescen X [Bellardi x lomentosu ] )-nak 
jelez, seregesen nő, de örökké magtalan. Bosácz és Haluzicz közt dolomit göd
rökben, a bosáczi Ly ica nevű mészdomb tövében. Itt egy helyen kevés gyü
mölcsöt i terem. 

R. Holubyanus Sabr. Oesterr. Botan. Zeit chr. 18 7. 207. old. (R. mol-

* A botanil usok nomenklatUl'ai törekvése szerint az egyszer már használt faj
vagy fajtanevet újabb faj vagy fajta megjelölésére használni nem lehet ezért Holuby 
fajaiból is többet át kellett nevezni. A R. elegans nevet már előbb lefoglalta Godron, 
valamint 1\Ii'iller batografus i , ezért az elegans Hol. gyüjteményemben R. perelegans 
Borb. et Hol. névvel van beigtatva. (Borbás.) 
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li · Hol. non aliorum), idáig c'sak a bosáczi <cza Budisovou» nevü irtásból ismere
tes, a hol sereges, de c8ak tökéletlenül gyümölcsözik. A R. caesius, R. tomen
losu meg valamely mirigyes szeder bélyegeit látni rajta. Ufsch jelzése : 
n. caesius X (Bellardi x serpens) X macrophyllus vagy hypoleucu.s, vagy 
pedig R. erpens X tomento us X macrophyllu .. Borbás, hybrid jelpléb nélkül a 

orylifr. Perpetiolulati-csoportba helyezi. (Vasvármegye növénygeogr.303. old.). 
R. hirtus X tomento. ·us Bosácz völgyének Besetárovecz nevü erdőcs

kéj ében terem. 
Végre megemlitem még a R. Schwarzerit (Holuby Oesterr. Botan. Zeitschr. 

XXIII. 1873. p. 376., R. biftons X tomentosu,s.) A Bosácz völgyében terjedel
mes bozótokat alkot, bőven virít, de sohasem gyümölcsözik, egy-két szem 
bogyója ritkán van. Boldogult „ chwarzer· ezt is, valamint a R. moestust is a 
R. discolor és R. tomentosus nemzedékének tartotta, de a R. rnoestust a 
n. Schwarzeri-val egyesíteni nem lehet, a mint már több izben bebizonyitot
tnim. Ellenben a R. Schwatzeri-nak (1873) a R. rnegrdharnnos-szal (Kerner 
1 71) való egyesitéseért ellenkezni nem lehet, me1·t a R. rnegatharnnos is 
R. bifron · X tomento. u" 

Trencsénmegyei fekete bogyós szedreink vázlatos ismertetésével a szeder
fajoknak vidékünkön is gyakori sokoldaluságára akartam rámutatni. Látni 
Yaló, hogy nem könn} ü csak egy hegyes vármegye szedreit is monografikus 
módon feldolgozni. Annál kevésbbé lehet még most a szedrekről olJ an monog
rafiát várni, a mely az egész magyar haza szedreit ös zefoglalná, mert még 
nagyon sokat kell vizsgálni, gyűjteni és ös zehasonlitani, hogy valamennyi 
hazai zedret úgy lehessen ö. szeha onlitóan i. mertetni, a hogy Borbá · Vas
vármegye növénygeografiája tb. czimü munkájában a va Tármegyei1 vag3 
Sabransky 2 a pozson. vidéki szedreket ismertette. Borbás az e0 yetlen; a ki 
legalább az idáig ismeretes zedreinkkel megbirkózni és monografiailag ike
re en feldolgozni tudná, körülbelül úgy, ·a hogy a hazai rózsákat sikerült 
munkájával megismertette.3 Bizonyára mindenki, a ki nálunk a szedrek i mer
teté e iránt érdeklődik, részint szárított szedreivel, részint egyes f01·mákról 
szerzett tapasztalataival é jegyzeteivel a legkészségesebben támogatná, mert 
az ab olut lehetetlen, hogy ő az országnak minden szögletét és az ott termő 
szedret autopsziából ismerhesse. Biztos reményemnek adok kifejezé t, hogy 
a fáradatlan és kitűnő kutatónak a magyar szeclreket ismertető monogTa:fiájáért 
tartozó őszinte és szivből fakadó köszönetünket minél hamarabb leróhatjuk. 

5. 

CONCHYLIA ÉS COLEOPTERA-GYÜJTEl\fÉNY. 

Dr. BRANC m KÁR LY-tól. 

A Mollusca-gyüjtemén. nek alapja meg lett Yetve 18 ~- évb~n . B~ábirt 
különösen azon körülmény, hogy Trencsénmegye ez irányban telJesen 1sme-

1 Azóta Waisbecker Antal kőszegi kerületi orvos Borbással együtt több új szedret 
ismertetett Vasvármegye hegyvidékéről az «Üesterr. Botan. Zeit chr1ft)) ·nek 1 91., 1c93., 
l 95. és l 97. évf. 

2 Oesterr. Botan. Zeitschr. 1. 91-92. 
3 Primitire monographü~ Rosarum Hungarire (Burlapest 1 0.) 
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közül 7 ... 1 európai, 1072 pe lig e r ticu .. 

z Orthoptera·gyüjtem 'ny m ~·g kez l tl gc · állapotban van, azonl an 
egész sorozatát tartalmazza azon ni tr ncs 'ni T rmé ·zettu lományi gylet 
évkönyveiben 1 irt 's ábrázolt új fajoknak, melyek jó r 'sz unicumol<hól i : 11. 
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A meglehetősen gaz lag Hemiptera-gyüjtemény még teljesen rendezet
len állapotban van, de sok ismeretlen fajt tartalmaz úgy Dél-Au ztráliáoól 
'alamint Argentiníából. 

A Hymenoptera-gyüjtemény, melyben a vármegyére vonatkozó pél
dányok tartatmaztattak, át lett adva a kalocsai főgymnásiumnak, valamint a 
vármegye területén több éven át szedett Dipterák is. 

6. 
/ / / 

A HEGYEKET ALYOTO LATHATLAN l\tIIKRO l{OPIAI 

LÉNYEKRŐL. 

Dr. PA~-TO ' EK Józ EF, a pozsonyi m. kir. állami országo kórház igazgató-orYosától. 

A ]átható állat- és növényvilágnak ama szereplését, mely neki a föld 
all otásánál a különböző fejlődési időszakokban jutott, mindnyájan ismerjük, 
kik a termé zetet bárcsak futólagosan i , zemlé]etre méltattuk . 

.i:Jem állithatjuk mi azonban ezt, egy a földszinén ép úgy, mint a tenger 
felületén, Yagy annak legnag) obb mélységeiben uralkodó látliatlan életről, 
mely fonto , nagyalkotá u életképek. daczára kimondhatatlan alkotá u momen
tumaiknak, mert e n.k igen fára zt ' hosszu ideig tartó, nagyitó·rnli tanulmá
nyozást jgényelnek, a közérdekelt éget még bo zu iclökön át fogják maguktól 
elterelni. 

Mert a.zok i , kiJ'" a. láthl tó remek természeten csüggnek, abban gyönyör
ködnek, annak tanulmány zá ában egyedüli örömüket, felvidámlá ukat lelki 
emelkedetts ',güket l lik már a nagyitóiképek zemlél , sénél vajmi h11mar kime
rülve, ezeknek tüzetes tanulmányozásába bele sem bocsátkozuak azt nibba 
hagyván ezen fajta értekbenyomá okból eredő b ható ta.nulmán) ozá t, más 
új erőkre bizzák. 

Az állatvilágból . zereplő látha.tlan mikro zk piai alkotá ok a rákfélék 
közül a Cypris n m az mely hazánkban a Sz' kelyföldön kilométerekre elterülő 
harmadkori agya.go , márgás retegeib n rái merhető . A zivac félék közül a 
kovasavas szivacsok, melyek spjculáiból egész réteaek felépültek, pl. Hidas táján. 
A Sarcodina osztályból pedig a Radioláriák é Rhizopoclák mel. ek közül 
hazánkban csupán az úgynevezett Globigerü1ák c aládja nagy területekre 
te1:jedő r 'tegeket vagy hegyeket alkot p ' ldául a hu l· i márgákat, a kis-czelli 
kék agyagot stb., melyek gyeseg, edi.i.l ezen parányi állatok héjaiból fel
épültek, vagy az igazi kr 'tát, melynek Franczia- .r émet- ngol- é Orosz
országban elterülő hHitalmas rétegei c npán a parányi foramiuiferák mé z
h 'jjaiból épültek. A I a lioláriák sokasága hc zánkban eddi 0 el ' csak egy 
hel3 en állapitatott meg mint köz tu.lkot' r ·sz, ez az árva, áralja.i Vratnó 
völgyben előfordul0 ötétvörös szinü triaskorbeli zarukő melyet boldogult 
Hantken nagy ikerrel tanulmányoz tt. Eörébiránt a Badiolariák a legöre
gebb koru lerakodá okat alkotják pl. Barbadoe , Trinita l, Haiti, I ankaori 
, zíget k n, Charkow ' Kmrnn tzk id 'kein. 

_rJ em csak a, láthatlan állatvilá0 nak, hanem a m 'g parán3 ibb növények
nek is f lette nagy szerepl '. üket látjuk a rakodmán,ri kőzetek k 'pződésénel 
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úgy hazánkban mint a külföldön. em emlitem a kő zénképzőrlést, em a 
kőszén nagy elterj edségét, melynél azonban nemcsak a makroszkopiai, de a 
parányi mikroszkopiai növényeknek szereplése kiviláglik; de egy má növényi 
tényked 'sre akarnám :figyelmüket e ak röviden terelni. 

gyanis egynéhány vizben elő mo zat, gomba, moha tulajdon ága, a viz
ben oldott szénsavas mész, kovasav, vagy vasélecset, az oldatból kiválasztani, 
azt lecsapni és igy hatalmas m 'sztufarétegeket, például Lueski táján, Körmöcz 
táján a hires édesvizi kovalerakodásokat, vagy a trav rtint, vag a réti va érczet 
teremteni. 

De a geologusra még fonto abb egy harmadik neme a parányi látbatlan 
növények működésének, melynél ezek csupán maradványaik felhalmozá. á
val alkotják egyesegyedül a kőzetet. llyenek n 'hány tengeri egy ejtü mészalgn,, a 
Cocosph rak, Cyathosphrerak, Rhabdosphrerak, mel; eknek gyönyörű mészpaj zs
maradványai a tengerek fenekén roppant mennyi égben mint hatalma iszap
rétegek fellelhetők, melyeket mári a krétakorból i merünk. Továbhá a 
meszet elvála ztó Da~ ycladeaceák, ypboniaceák a Melobesiak s a Litbotbam
niumok, mely utóbbiak hazánkban a harmadkori Lajtba-mé zkövet alkották, 
mely az egész Balkán félszigeten is elterjedett. Továbbá a nemrég még a Pro
tozoákhoz sorolt Peridinea- és Ceratium-nemek, mel "eket a krétakori tüzk " -
é szarukőböl ismei·ünk. U gyszintén a kova vázzal 'keskerlö, nem rég a adio
láriákhoz sorolt Dictyochak, melyeket már a ilurb '1, hazánkban azonban a 
doljei és kis-indiai harmadkori tuffákból i merünk, hol azok az egyedüli 
kőzetalkotó elemet képezik. Vagy az általam már az oro zor zági ilnrban 
meghatározott, remek kivitelű rajzokkal 'keskedö elenyé zhetlen kovapánczél 
Bacilláriák, melyek hazánkban neme ak mérf'ldekrc lterülő tengeri z: r
mazásu, hatalmas márgás, agyagos tufás rétegekben felismerhetők, de melyek 
nálunk kilométerekre terjedő területeken 2-30 méter vastag águ e upán 
elhalt Baciálláriák pánczéljaik felhalmozásából felépülő ugynevezett Diatoma
telepeket Arad, Heves, Hont, Zemplén é Zólyommeg, „ 'kben alkotják, melye
ket az ipar Kieselguhr, infusoriaföld, csi zolópala, vagy kréta elnevezé alatt, 
nemcsak ártatlan szabókrétaként, fénye itő pornak, ultramarin gyártásnál, 
vízüveg vagy zűrök készítésénél, de a romboló nitroglycerin felszivásával a 
könnyen szállítható é kezelhető dynamitot létesitik, vagy az ártatlan bámu
latunkat gerje ztő uszótéglák g:vártásánál alkalmazá ba hozzák. 

De nézzük hog,yan lehetséges, miszerint ezen parányi alkotá ok gyakran 
mérföldekre elterülő hegylánczokat is képe ek voltak alkotni ? Ezen kérd s 
megoldá a bennünket a felsorolt parányi láthatlan lények biológiai viszonyai
nak tanulmányozására vezet, mely életviszonJ ok úg, az állóvizek, a csende 
patak a róna vag_ az Alpesek tavaiban," mint a végtelen tengerben percz
percz után a legnagyobb változatosságban lezajlanak, mely biológiai tanul
mányozá ok, a nem oly régi keletü, de mári kiterjedett irodalommal, őt 
nagyon is kiélesedett controversiával is díc ekvő c1 Plankton» eredmény sik r
dus ta~ulmányozást érlelték. 

gy az álló ekély vizű tócsa, valamint a végtelen oceán is áthatvák a 
parányi mikroskopiai lények megszámlálhatatlan oka ágától, mely nyugé t 
egyáltalában nem ismerő élet elemében valóban hemz eg. E parányi lények 
okasága létét egyesegyedül határtalan, mesének mondható szaporodásának 

köszöni. Innen eredő pl. a csendes vizek felületén néha, kivált napo márcziu i 
napokban észlelhető zöldesbarna hólyagosan felfujt roppant mennyi égben 
u. zkáló anyag, melyet sürü tejszinképen a viz felületéről lekanalazván, annak 
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egye c eppjét nagyitóval' vizsgálván, abban a Bacillariák milliárdjaira reá 
fogunk ismerni és nem egy esetben ezen uszó anyagot egyetlen egy Bacilla
ria-faj bó l pl. Amphipleura pellucida, Nadicula cuspidat,a, Stanroneis phooni
centeron, Synedra capitatából alkotottnak felismerjük. Es az ilyen, az édesvi
zek felületén lejátszó látvány észlelése, vajmi elenyésző azon perczenként 
ism 'tlődő megfoghatatlan látványossággal szemben, mely a véghetetlen tengerek 
felületén lejátszódik. Igy az antarcticus Oceán felülete mérföldnyi területeki~e 
kimondhatatlan sokaságu Bacillaria-tömegek által sürü, sötétszinü nyálkává 
átváltozik, mely tünemény a czethalászoknál <'fekete viz» elnevezés alatt régóta 
ismerete , mely területek a czetfélék legelőterületét képezvén, ezen parányi mi
kroskopiai l 'nyek milliardjai a tengeri állatok őstáplálékának mondhatók. em 
kevé bbé csodálatosak 'Lzonj tömérdek Bacillaria-tömegek, melyeket az 50-ik 
szélességi foktól kezdve az antarcticus Oceánt borítják, s melyek elhalálozásá
val kovapánczéljaik a tenger fenekére sülyedvén, ott mérföldekre terjedő 
területeken a nevezetes bacillaria-oázokat alkotják, melyeket a Challengernek 
felfedeznie sikerült. Ezen tengerfelületi pelagikus mikro kopiai növén élet ott 
oly ann; ira kifejlődött, hogy ha ott mi a tenger felületét egy Müller-féle pela
gicus hálóval lebalászszuk, ez azonnal a tengerfelületi élettel megtelvén, annak 
tartalmát meg záradni hagyván, ez wattaszerü, több centiméter vastagságu 
nemezt alkot, mely leginkább Chretoceras bacillaria fajból épül fel. 

E látványos ág bámulásánál az észlelő azt fogja kérdezni, hogyan lehet
s 'ges néha egyetlen egy fajnak ily megfoghatatlan, határtalan mennyiségben 
való fellépése? Ezen tünemény a Bacilláriak ama tulajdonságában leli magya
rázatát, mi zerint az egyes fajra oly kiváló kellékek reáhatnak melyek azt 
felettes szaporodásra serken tv' n, ezek oly annyira el zaporodnak, hogy a leg
i-övideb b idő alatt a fentiekben ecsetelt tüneményeket létesit.ik. 

A BaciHariák zaporodá a oszlás és Autosporák által történik, előadott 
esetben csakis az o zlás általi zaporodás jöhet tekintetbe, mely tünemény 
kezdetén, a két sejthéjből és két összekötö övből alkotott dobozszerű kovapán
czél kiszéle edik, a sejttartalom növekedik és ez által a két pánczél egymás
iól mind jobban eltávolodik, az endochromlapok az övi oldalról a héjoldalhoz 
huzódnak ügy, hogy az övi oldalon annak ho sztengelye irányában eg széle , 
világos, színtelen szalag keletkezik. Ezután az endochromlapok kiszélesednek, 
zéleik 1 zaggatottakká lesznek, midőn ezek majdnem érintkeznek, kezdődik 

a sejtoszlás. Most a plasmatömeg jobban a pánczélhoz huzódik, középső 
i· ' . ze keskenyedik. Ekkor kezdődik a plasma i·éteg el vála ztá a, mely mint 
határolt fekete vonal halad a sejt közepe fel' az új választó falat képezv 'n, 
mely új kovasava sejtfallá fejlődik, és így egy új egész sejtet, a leány ·ejtet 
lételJiti. Mi termé zete ebb, mint hogy a pánczél hosszu dobszerü voltánál 
fogva, az oszlás alkalmával mindjobban ki ebbedik, mert a sejtfalnak alsó 
h 'ja kisebb lévén az őt fedő felső pánczélhéjnál, az o zlás pedig 'égletekig 
tartva, a fajnak pánczélo héja pygmealis alakká elkorcso odnék úgy, hogy a 
nagy kezdő A pánczél, a v ' gződő parán. Ti µ. á-ban feli merhetö nem volna. 
D a faj ily elsatnyulását az által kerüli ki hogy ez esetben ily pygmealis 
sejtnek regeneratiója Autospora k 'pzé által történik. 

Ez alkalomkor k 't I. gmealis s jt az övoldallal egymá hoz simulván, 
a sejtlapok övoldalán történö ki zélesed 'sével plas aan ragokat kibocsájtván, 
azt egymáséval v gyitv , belőle gy óriá i új regenált sejt keletkezik mel. r a 
fajnak characterét továbbra is bizto itja. 

Ezen láthatlan mikro kopiai lén ek, melyek a vizeket eg formán ele-
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-renitik, úgy a vizek fenekén, mint fenéklakó alakok má zva, ku zva, de leg
inkább a Yizben ennek különböző rétegeiben, különböző alakokban lebe ve 
'lvezik életüket. 

z alakok vizben való lebeg' sét azon aj át águk teszi lehetővé, bog az 
állatka va~"' a növény ejt néha lebegé i szerkezettel felszerelt, vag a ejt 
faj ulya eg enlő a viz fajsulyával, mert ha ez így nem volna, úgy az alakok 
c~ak folyvást a viz felületén lebegve tartózko lhatnának, ellenkező esetben 
pedjg a ejt nagyobb faj ulyánál fogva, legyen az bármily apró i , aj át 
. ulyánál fogva, a ülyedési törvényt követve kérlelhetlenül a víz fenekére 
ül) ednék, hol, mert nem lévén fenékélet folytatá ára berendezve, okvetlenül 

elpu ztulna. Ezért feltűnő pl. a pelagicn Bacillaria-sejtnek aránylag nagy 
térfoaata melyet egye Coscinodi cu félékn 'l több milliméternyi t 'rfogatunak 
tanultunk me ·ismerni. 

Mindezen parányi vizben lebegő soka ágnak v 'gczélja a fajnak fenn
tartá a ' szaporitása kivált o zlás által, mely mellett , zonban a Protozoákboz 
tartoz · Thalamophorák vagy Foraminiferák és Radiolariáknál sarjadozá , 
conjngatió vagy rajzók általi szaporodá , mely utóbbi a leggyakoribb neme a 
sza1 oro lá nak, is előfordul. A rajzók or ószerüek, egy maggal és o torral. Ezek 
az intracap ulari pla mában fejlődnek, majd kirajzanak. Miként f jlődnek 
ez n rajzók Radiolariakká eddig még nem tudjuk. 

Ezen föczél elérése után, következik a parányi lénynek !halálozása. Az 
elhalt Protozoak kovavázai, vagy mé zh 'jai pedig 'p úgy mínt , z elhalt 

opepodák mészhéj ai és a Bacillariak kovabáncz 'lj ai, a Dictyochák kova váza, 
a Peridineak és Ceratiumok celulosa-pánczélja legott, mint életnélküli sulyos 
t tek a nehézség szabál3 ait követve, lassan, de kérlelhetlenül a vizek leg
mélyebb mély égeibe lehullanak, hol azok néha roppant kiterjedésükre a 

lobigerina Radiolaria, Cocosphrera, yathosphera, Rhabdosphrerct Dictyocha 
vagy acillaria-iszapot, némelykor 2000 méternyi mélységekben i a tengerek 
'agy tavak fenekén alkotják. 

Mi termé zetesebb, hogy tengerek, tavak lefolyá ávn,l, a hátra mara ló 
fenék kiszáradásával, annak pl. vulcanicus erővel való kiemelésével származ
nak a parányi microscopjai lények alkotta hegylánczok, minőket oly felette 
zépen pl. TTiest felett mint hófehéren ragyog' ullipora mészszirteket már 

me sziről bámulunk. Igy keletkeztek hazánk harmadkori rétegei pl. a nev ). 
zete..: nógrádmegyei, vagy a székelyföldi lerakódmányok, és ilyen a székely
földi márgás, agyagos rétegekhez hasonló közetterület fog keletkezni beláthat
lan idők lefolyá a után a majd kiszáradott és vulcanicu erők által kiemelt 
Balatonnak jelenlegi fenekéből. 

De nem ilyképen keletkeztek hazánkban a tályai é erdőbényei kr ta, 
Yagy a dnbraviczai, farkasfalvi, gyöng ö patai ragadó palák. Ezek mindn~"'á
jn.n álló üzekben élt pusztán Bacillariákból eredő képződmény k, mel. "'ek 
úgy keletkeztek mint pl. az általam J U4 máj u 15-én uchonlrn pu zta 
határában elterülő J elenicza nevü völgyben talált, a völgyi rét szín' t nelHín. r 

kilometernyi területen ellepő fehére , napfényben fényesen fénylő el:> m
szeri:i, cbinai selyempapirhoz hasonló papírszerű anyag. 

Ezen tünemény csak úgy magyarázható, hogy a kiáradott J elenicza 
patak vizében, mely a réten hosszabb időn át vis zamaradott, a eratonei 

rcus nevü bacillariafaj ol r megfelelő kellékekre talált, melyek azt felettes 
. zaporodá ra serkentvén, ez ol) annyira el zaporodott, hogy a sejtek elhalá
lozá áYal az elenyé zhetlen kovapánczélhéjak felhalmozásával rö id idő 
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alatt e papir zerü anyagot ·teremtette. Ezen papirszerü anyag keletkezésénél 
csakis a bacillariasejt oszlás általi szaporodása jöhet tekintetbe és ez való
ban csak oly kedvező körülmények közepette, minők a viznek kellő hőfoka 
és kovasav-tartalma, mehetett végbe. 

Földünk ragpaláinak és a Kieselguhr-telepeknek keletkezése tehát 
csakis álló vizekben élt Bacillariák felettes elszaporodásából fentiekben ecse
telt módon magyarázható. 

A Bacillariák e mesés szaporodásának illustrálására boldogult Ehrenberg 
fárasztó minutiosus számitá okat tett, melyeknek eredményei ha azok felül
vizsgálhatók nem volnának, hihetetleneknek látszanának. 

Minthogy egy Bacillaria 1 óra alatt megoszlik, tehát 1 sejtböl kettő, 
közbeeső egy óra mulva ismét oszlik, tehát 3 óra alatt 1 egyénből 4; 5 óra 
alatt 8 · 7 óra alatt egyből 16 lesz, lehetséges, hogy 24 óra alatt 1 ejtből 
4096 ; 48 óra alatt millió é 4 nap alatt 1 sejtből 140 billió uj sejt oszlás 
által fejlődik. 

Ug ancsak Ehrenberg számításai eredményezték, hogy a bilini csiszoló 
palában, mely csupán Galionella-pánczélokból épült fel, körülbelül 41 ezer 
millió galinoella-pánczél tesz egy köbhüvelyket, tehát 70 billió 1 köbláb (172 
köbhüvelyk == 1 köbláb) követ. E zerint lehetséges volna, hogy egyetlen egy 
Bacillaria pusztán önoszlás folytán 4 nap alatt 2 köbláb követ képezzen. 

A láthatlan mikroskopiai lényeknek ily mesés szaporodása ezeknek oly 
megmaradást és elterjedést biztosít, mely az egyén elpusztulásának minden · 
lehetséges arán3 át ellensulyozza, miért i épen nem csodálatos, hogv harmad
kori, sőt kréta- és szénkori rétegekben oly ásatag alakokkal találkozunk, melyek 
még mai nap is, a tengerek vizében, vagy legmélyebb fenekén, annak iszapjá
ban élnek, és élő állapotban lettek a tengermélységi kutatások alkalmával, a 
meritővel kihalászva, és így kerültek aztán a buvár nagyitója alá. 

Bebizonyitani vélem előadottakban, hogy a legcomplikáltabb kőzet alko
tása, melynek beosztása képződési km·szak szerint, vezető, szabad szemmel 
látható á atagalakok hiányában, eddig meghatározható nem volt, annak hova
tartozását e ak vélhettük, mig ha a mic1·oscopiai lények tanulmányozása foly
tán_ ezek zerkezetével és mibenlétével megismerkedtünk, ezen parányi 
alkotások segítségével eme kétes kőzet képzödési korra való meghatározá
sát vajmi könnyű szenel eszközölhetjük. 

Ezek tanulmányozásával egyuttal azon elvitathatlan igazság megisme
réséhez i jutunk, hogy a föld alkotásával járó képződési korszakok sehogyan 
sem folyhattak le általánosságban valami rettenetes, pusztító, romboló rövid 
ideig tartó katasztrophaszerü epizódok lejátszása alatt, hanem mint azt a 
reánk visszamaradott microscopiai alakok ásatag sokasága tagadhatatlanul 
bizonyitja, mert közülök számtalan mai napságig is a tengerek vizét ele
venítik, mondom, hogy az egyes képződé i korszakok lefolyása c akis csen
desnek és egymással lánczolatos összefüggésben állónak látszik, egészen a mai 
korszakig terjedőnek, a melyben mi jelenleg élünk. 
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(( l~ ar fizikai -riz. gálatok ' · r ek v · gzé lr ~l ti 
mütani zemp nt ól nag · font .. · au 1 robl m '1t megoldá. ~ t czélozzák, ' 
mel ekh z e kk ra in. trum ntali f 1.-zer lé , anva(Y lhu ználá , ki érl ti · 
zá~it: i munkaidő z "ik 'g , a minö' l m, gáno' ok \ gy tanint · z t k r n 1-
zerint nem r ndelk znek. >> 

. II. a. technik i ztály f la lata a k„ · tk zö: 
1. l~ran fizikai ' fizil·a-t · lmik i iz gála tok v · gz · , m l k t a felet-

te be t<'> ág rendel el, v, gy mel k a müm chanik: t v te ·lmika má 
ágait támogathatják munkálataikban. Külön··. n: 

a) viz gálat k az anyag tulc j 1 n. ágair · 1 · 
b) mód ·z rek m gállapit: a az an. · JOk elöllitá. áh z · 
e) ki érletek a fizikai ' technikai m 'rö-e zköz„k leg zél i rü b zerk -

zetére és előállít-' uk mó ljára uézv . 
2. í 'rö- ·s ellenőrző ké zülékek L.i tel ité e a mennyi en a köz „ n ége 

súly- és mért 'krendszer k ret 'be 11 m tart znak; il r k' zül 'kek o zta i hibái
nak megállapitá a é. az redm · nyröl bizon ·itványok kiállitá a. 
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3. Készülékeknek vagy részeiknek előállitása szintúgy, mint más mecha
nikai munkák végzése az intézet, vagy más német állami intézetek és hatósá
gok számára, a mennyiben e készülékek beszerzése magánműhelyekből 
nehézségekbe ütköznék. 

4·. Egyes esetekben készüléki·észek előállítása német iparosok számára. 
a mennyiben előállításuk magánmühelyekben rendkívüli segédeszközöket 
követelne. 

E messze ható pro gramm megvalósitása a gondnokság fel ügyelete alatt 
történik, melynek élén 1 94 zeptember haváig Helmholtz állott, ki egy zers
mind az I. osztály igazgatója volt; kívüle és a II. osztály igazgatóján kívül 
még 7 rendes, 7 rendkivú.li tag, 7 szaktudományi és műszaki segéd, 4 techni
kai segéd, 10 mechanikus, gépész és iparos és a hivatali személyzet, összesen 
49 egyén működött az intézetben. Jelenleg az intézet elnöke Kohlrau ch ·s 
személyzete mái· 74 tagból áll. Az 1897. év február haváig terjedő 9 első év 
munkáját a következőkben i mertetjük: 

Az I. osztály leginkább thermometrikus vizsgálatokkal volt elfoglalva; 
ezekhez csatlakoztak vizsgálatok az üveg, a fémek, a viz és higany kiterjedé
séről, normalbarometerekről és 1 90 eleje óta elektrometrikus vizsgálatok, 
melyek a vezetési ellenállás eK ségének, az ohmnak megállapítását czélozták. 
Optikai szempontból legfontosabb feladat volt a fényerő ég egységének meg
állapítása, hogy a nagy fejlettségű világitó ipar szolgáltatta világítások abszo
lut egységre legyenek visszavibetők. Külön csoportot tettek olyan vizsgálatok, 
melyeknek tárgyai az előbbiekkel kapcsolatosan jelentkeztek. Az intézetnek 
első feladata volt oly hőfokosztál} zat készítése a mely a pnecisio legnagyobb 
követelményeinek is eleget tegyen. E czélra egymás al szigoruan összehason
lítható higany-hőmérőket kellett ké ziteni é azokat az eddig legjobbaknak 
ismert hőmérőkkel összebasonlitani. Hogy e munka mennyi időt és fáradságot 
követelt, mutatják a következők. 

A csövek intézeti hivatalnokok felügyelete alatt a jenai üvegtechnikai 
műhelyben készültek: ezek 400 cső közül a legalkalmasabbakat id iglenes 
kalibrálá sal már a helyszínén vála ztották ki. 

A felosztás legnagyobb pontos ága czéljából mindenek előtt az osztógép 
csavarának állandó és időszaki hibáit kellett kikémlelni és a talált korrekczió
kat az osztá ban :figyelembe venni. Igy· sikerült oly felosztásokat késziteni, 
melyek 600 mm.-es hosszuságában az o. ztási hiba 0·001 foknál kisebb, a mi 
az eddig legjobbaknak ismert Tonuelot-féle hőmérők hibájának 1/io-ed részét 
teszi. Ez eredmény arra jogosított, hogy a felosztásból származó hibák a 
hőméTsékletekben figyelmen kívül voltak hagyhatók. 

l\linden kész hőmérőn még meg kellett találni 1. a csőnek eltérését az 
idealis hengeralaktól 2. a korrekcziót az alapközön és 3. a korrekcziót a kül ő 
és belső nyomás miatt. 

Az első, meglehetősen bonyolult viz gálatokhoz mikroskópi skálával 
bíró kalibráló ké zülék szolgált, a melylyel különböz " ho szu águ higany
szálak ho. szváltozásait lehetett a hőmérő más és má helyein meghatározni · 
az intézet számára ké zült főn rmálhőmérőkön e meghatározások fokról-fokra 
tört 'ntek úgy, hogy a korrekczió valószinü hibája átlagban 0·0005 fokot tesz. 
E hiba a, gyakorlati ez ' lokra szánt hőmérőkön ritkán nagyobb 0·001 foknál. 

Az alapköz meghatározásához a forrá - és a fagypont megállapitása, 
zük éges, mit az intézet aját szerkezetű készülékeiYel Y gzett. A forráspo11t 

hel} zete el ő sorban a légnyomá tól é a használt vizgőzök fe zit " erejétől 
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A thermomet ri ·iz. gc .latok, t 1 , ~-b n f j zt 'k ; de a j rn i ÜY gt ch-
nikai int„zet en tett ujabb ja ·itá ok e. "r ]\. ÜY ga.nyagab n k"t l 'g'v 
tették az int· zetnek a higany-h "m 'r "k m · g t -: b i ja itá: · t. 'h 'l 'l m g
viz gálták a higauy e. -riz r lat.i\ kit rj c1 ' 't j nai ..-gur '. 1 m t v{bbá a 
franczia Yerre rlur ü gből ke zült -. ö ek n. 

Kitünt. h y u0 :r e n ·met, i t a fr nczia üveg kit i:j ' i e fficin 
1 O/o-ig Yolt váltolo ha , e ·· 'T h. kül „ nbb7. ' i l''k i k rült k l i e buU kból · 
enne]fog-va Iont 'rt 'k k t a hig, ny víz , b. · lnt kit i:j l' · 'r : m ny rt k. 
Igen jóknc k bizon. ultak aj n, i ~JIII ÜY g öl k · zült hőm '1 ''k · z kn ·1 m g
határozták a fagypont alá zálla áuak füga · 't a bő ·r.·ékl tt '' l i . 

A higan Tbőm 'rők ha ználata l 01 t m 're. k ·1 ok u b ')z gb ütközik: 
1. a hőm . rőt i lőlege. Z 'l'U pontjának ID gl a tár z· a vég t t a } grö 'Íde b idő 
alatt kell azon ké ·zül 'kből kiv nni, m lyn k b "fok t meghat{ r zz · ::.. a 
higany. zálat változó ho z mellett i. mindig , m ni ku ig k 11 a m 'ren lő 
hőmér éklet behat,· ának aláY tni. 'gr eg_ '<tltal.' ban n h, ím: !hatók 
hőmérők alacsony a gázok tulajdon ágainak meghatározá- ánál f nt ' .·z re
pet játszó hőm 'r ékletek mer' 'r . Kivánato '\Olt teb,'t l,r m · 1. z r m g
állapitá a mely a fémek v zeté 'Í ellen állá ·anak · höfokkal al' Y 'ltoz 'sán 
alapult. Hömérökül vékony, legti. ztá b platin ól készült lr 'tok t \ ttek viz -
gálat alá; zek azonban a legki bl gázláng kban i vár tlanul könny n 
megolvadtak é a mellett ellenállá uk i ugrá z rüen v:ltoz tt. Enth g e 
változások a méré ek eredmény' t eg_ fok századr ', zeig i befolyá olták volna, 
a kisérletezést, mint kilátástalant, 1 4-ben abba hagyták. K 't 'v 1 később 
újból kezdett 's még be nem fejezett platinhőmerö-vizsgálatoknál a galvano
meternek trifiláris, rázkódtatásoktól m nt felfüggeszt' e ig n ez 'lszerünek 
bizonyult. 

Az intézet ajánlatára a királyi porczellán-gyár oly léghöméröedények 
készítésére vállalkozott, melyeket a porczellán ol adási pontján túl is hasz
nálni lehetett ; sikerült a gyárnak oly porczellánmasszát elöállitani, m 1 
1700 foknál teljesen kiég és léghőmérőedények k · zitésére alkalmas volt, a 
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' mennyiben újabb izzitásnál az edények térfogata nem változott és falaik poro-
itása is eltűnt. A hőfokot a léghőmérővel összekötött platin-platinrhodium 
hőelemekkel mérték; ezen elemek hőelektromos ereje ugyanaz volt, ha az 
olvasztás levegőben, hydrogénben vagy a légüres térben történt. Velük a nik
kel olvasztási hőfokát 1484°' a palladiumét 1587°' a platinét 17 0°-nak talál
ták. A technikában 1700° -nál magasabb hőfokra ritkán van szükség és így e 
kisérletek 10 fokig pontos, elég kényelmesen használható pyrometert nyujtottak 
é az 1892. évben kifejezett ama remény, hogy 1430 foknál magasabb hőmér
sékleteket is sikerül majd mérni, megvalósult. 

Addig az adatok 1430 fokig 50 foknyi különbségeket is mutattak; a 
fizika-technikai intézet készülékei e határig 5 fokig, 1780 fokig pedig 10 fokig 
terjedő pontosságga.l adják a hőmérsékleteket. Annak kitüntetése azonban, 
hogy az izzótestek hőfokából következtetés vonhn.tó volnu a belőlük kisugár
zott absolut fénymennyi~égre, nem sikerült. 

A thermikus vizsgálatokban igen nagy baszna volt a két állandó hőmér
sékletű teremnek, melyek hőmérséklete 1/io foknál nagyobb változásokat 
hosszu időn keresztül nem mutatott. E termekben órák és oly registráló 
készülékek állanak, melyek adatai a hőmérséklet hatásának erősen ki vannak 
téve. A gépházban van a jégterem, melynek falait sóoldattal telt edények 
boritják; a sóoldatot állandóan hűtik és ezzel sikerült a terem hőfokát a leg
forróbb nyári időben i állandóan közel a zérusponton tartani. I\Iás hőmér
sékletek előállítására, melyek egyes kísérletekhez szükségesek, vizffü~dők 
szolgálnak. 

Rendkívül alacsony hőfokok mérését Münchenben, a Linde-féle lég
készülékeket gyártó társaság laboratorimnában végezték. A hydrogénhőmérőre 
vonatkoztatott hőfokot, mint a. tiszta platin ellenállásának (w) függvényét 
0 és - 190 fok közt a következő képlettel találták kifejezhetőnek: 

t == -25 ·3 + 5 0567"·+0·003 5w2 

Továbbá a kon tantan-vas hőelem hőelektromos feszültségét mikrovol
tokban (s), ha az egyik forrasztási hely hőfoka t, a má iké 0 fok volt, 0 és -190 
fok közt a következő képlettel fej ezt ék ki : 

t==0·017 Oe+0·0000008784e2 

Meghatározták továbbá a következő olvadási pontokat: 

ammoniak .„ .. •..•.. ...... - 7 e · 
0 

tol11ol .„... .„... ...... ...... .„... .„... „.... . .... - 10~:0° 
hangyasavas methyl .„... .„... ...... - 107·5° 
szénkéneg .... ··-·· ..... ...... ...... ...... „ .... - 112· 0 

rether .„„. .„... „.... . .. „. .....• ..„„ - 117·6° 
bromath. L ... ..„.. . .. „. . ..... - 129·5° 

Más anyagok, mint pl. az amylok és alkoholok nem mutattak határozott 
fagypontot, hanem lassanként dermedtek meg miközben a methylalkohol 
kiterjedni látszott, minthogy edényét ismételten zétvetette. -190 fokig menő 
hőmérőkbe alkalmas folyadékul a 33 foknál forró petrol, ther bizonyult· 
kiterjedése egész mély hőmérsékletekben egyenletesebb, miut középe etekben. 
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Érdeke ere mén t nyujtott a lég- és hydrogenhömérö összehasonlitá a. 
- 1 8 foknál a léghömérö csak O· fokkal mutatott kevesebbet, mint amaz. 

k ' t gáz kite1:jedé e t hát -1 f kig majdnem ug anaz. 
A baromet ri iz gálatok abban állottak, hogy az intézet a Fue berlini 

mechanikus ké zitette barom terek ré zeit összeállításuk előtt megvizsgálta és 
a k · z barometereket ö zehasonlitotta. z intezet új normalbarometere ' s a 
Fues -féle ba.rometer közt 42 ö zeha nlitást tettek· kitűnt, hogy a normal
bar meter középértékben 0·05 mm.-r 1 áll alacsonyabban a Fuess-barometer
nél, de ez a különb ég is c ak lát zólagos m rt teljesen ug anaz, mínt a hasz
nált két reductió-táblázat különb ége. Ezzel kapcsolatban nebány Bourdon
f ' le csővel bíró aneroid állandóit határoztá.k meg és a prung-f ' le barograf 
adatait a közön ége barometeréivel ha onlit tták ö sze. E készülék 0· 1 mm. 
ponto ságig feljegyzi bizon. o. irlön keresztül a barometerállást és így a külön 
barometer-m gfigyel ' seket ez időben fele legesekké te zi. 

Kül ö körülmények adtak alkalma.t a nehéz 'égnek a magas ágtól függő 
változá ának meghatározására. A II. osztály 1 94-ben épült 30 m. magas 
kémén ében "Végezték a viz gálatokat, de a kémény ingó mozgása ' az erős 
légaram miatt benne c ak négy m 'r ' st végezhettek. Több eredménye m 'ré t 
adtak az b ervatoriumban 14 é 7 méteres maga ágkülönbségekben végzett 
ki ·rietek · ezek zerint a kilogrammsúly l méter maga ágkülönbségnél a 
milligramm 0· .... 95-részé"vel változik, míg Thiesen Br teuilben régebben O· 09 
milligrammn. Ti különb 'get talált. 

A Fizeau-Abbe-féle dilatometerrel végzett ki 'rletek nem jutottak eddig 
kielégitö eredményű befej ezé hez. A fémthermometi·ikus elven alapuló therm -
regulatorok alkalmazá ·a lebetővé tette ugyan a zilárd testek kiterjedé ének 
viz gálá át szakadatlan orban 0 és 150 fok közt, a hőfoknak velük elért állan
dó ága pedig való .·zinüvé tette, hogy a méréseknek magasabb hőfokra való 
kiterje ztése i lehetővé lesz, de az ' rt mégis a kvarcz kiterjeclé énél elért 
eredmények 20 o-os eltéréseket mutattak azon eredm 'nyektöl, melJ eket Benoít 
ért el, a ki készülékében platiniricliumból való asztalkát használt. Az intézet 
ké zülékében az a ztalka c a.varai aczélból voltak és ponto vizsgálat derítette 
ki, hogy azok egész ho szukban a kiterj edé meghatározására használhatók. 
Valószinü, hogy az eltérések onnét eredtek, hogy az aczéltükör oxydatiójától 
a tükör alsó tükröző felül e te ki sé felemelkedett. 

A kisérleteket jelenleg ismétlik azzal a változtatással, hogy tükröző felü
letül nem többé az aczéltükröt, hanem vékony kvarczlemezt használnak. 

A viz kiterj edé ének ab zolut ' rt ' keit 0-40 fokig határozták meg s a 
következő értékeket nyertek: 

t. 
oo „.„. • •••.• 

3·98 ..... . 
10 
15 
20 
2:-
30 
3 
40 

E. 
0·9 98 79 
1 
0·9997272 
o· 91263 
0·998229 
0·9970714 
O· 956732 
0·994057 . 
o· 922417 

15* 
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' Ezen eredményeket az emlitett intervallumban a következő interpolatió-
képlet adj a : 

(t-3·9 )2• t+2 3 
i-e == 503570 t+67·26 

A vizgőz sürüségét két módszerrel határozták meg: az első, a Bauer-féle 
módszer szerint, ismert térfogatu test sulyát telitett gőzben mérték meg és 
igy a gőz felhajtó erejét nyerték. A másik módszer azt a térfogatot határozza 
meg, melylyel adott sulyu víztömeg mint telitett gőz bir; ennek térfogatát 
állandó hőfoknál változtatják és a telitett gőz térfogatát azon görbe megszaki
tási pontjául nyerik, mely a nyomást a térfogat függvénye gyanánt adja. -
E vizsgálatok még folynak, a Bauer-féle módszer eredményhez nem vezetett, 
mert a gőzben megmért üres test sokféle, figyelmen kivül nem hagyható, vál
tozást mutatott. 

Megvizsgálták a fémek rugalmasságának változását a hőmérséklettel. 
A legtöbb fém- és ötvénynél a hőccefficiensek nagyobbak, mint a jobbfajta 
üvegeknél, csa.k a platinfémek mutattak kicsiny ccefficienseket. Legkevésbbé 
változik a nikkel rugalmassága a hőmérséklettel. 

A két fajmeleg viszonyszámát levegőnél 1 ·4015, szénsavnál 1 ·291, oxy
génnél 1 ·3962 és hydrogénnél 1 ·4084-nek találták. 

Nagy tért foglaltak el az I. osztály munkásságában a normaletalonok 
készitésére vonatkozó vizsgálatok. Az ellenállás egységeül a Siemens-féle egy
. éget vették, mely alapul szolgált a párisi elektrikai nemzetközi kongresszus 
é:1 a legujabb angol törvény megállapitotta ohmegység meghatározásában. 
A Siemens-féle egység az 1 m. hosszuságu 1 mm 2 kere ztmetszetü higany
o zlop ellenállása az olvadó jég hőfokánál; a párisi kongTesszus ohmja 1 ·06, 
az új angol ohm 1 ·063 Siemens ·egységgel egyenlő. A higanyoszlop ponto an 
kalibrált és megmért üvegcsőben foglalt helyet; a mérések a 0 foku jégkama
rában történtek és főczél volt a.z úg3 nevezett átvezetési ellenállás pontosabb 
meghatározása, mely az áramnak a higanyba való bevezetése helyén kelet
kezik. A hőfoknak, melyen a mérés történt és az átvezetési ellenállás figyel
men kivül hagyása okozta az eddigi etalonok eltéréseit. A kísérletek ponto -
ságát bizonyítja az a körülmény, hogy a különböző töltésű higany-oszlopok 
súlya 0·000003 részig volt egyező a kalibrálás és hosszmérés pedig még e pon · 
tosságot is felülmulta. Az így készült etalon, 0·01 amp re-erősségű áramnál, 
az ellenállási egység egy milliomod részeig pontos. 

A következő években a no1·máletalonok állandó ágáról folytak a vizs
gálatok, a mennyiben úgy a higanynyal töltött normálcsöveket, mint a drót
ellenállásokat többször hasonlitották össze egymással. Kitűnt, hogy ezek két 
év alatt 1/iooooo részig állandóak maradtak. Ha onló állandóságot mutattak a 
manganindrótból készült ellenállások s minthogy ezek thermoerej e és 
hőccefficiense rézzel szemben igen kicsiny, az intézet a higanyos normálisok 
helyett inkább a manganin-ellenállások használatát ajánlja. 

Az abszolut áramerősség mérésére az intézet műhelyében új cl rnamometer 
készült. Az eddig használt készülékek az áram elektromagneses hatásait a 
Föld magnességével hasonlították ös ze és így szüksége nemcsak az utóbbi 
erőt könnyen mérhetővel összehasonlitani, hanem folytonos változásait is 
figyelemmel kísérni. 

Más alapon szerkesztett készülékek c ak gyenge áramerősséggel voltak 
használhatók és változó rugalmas erők hatá a alatt állottak. Az intézet új 
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k 'szüléke, a Helmholtz-féle elektrodynamometer a Föld nehéz 'ger jét hasz
nálja mérőül, a rugalma erők hatása enne !lagyon le van zállitva, miért is 

ele meglehetős erőss 'gü áramok mérhetők. All a készülék egy álló tekercsből, 
horizontális, a magne e meridiánra merőleges tengelyl3 el· ebben tengelyére 
merőlege állásban mozgó tekercs van, mely vékony, eg rszersmind vezetőkül 
zolgál ' ezü t zalagokon függ. Ha az álló tekercsben áram kering, az a mozgó 

tekercsnek forgási n. omatékot ad, mel méré el meghatározható. Ebből és a 
tekercs állandóinak 'rtékéből valamely technikai egységekben ismert áram 
erőssége ab zolut egy. égekben határozható meg. A készülékkel az inclinátió 
mérése a le0 nagyobb könnyü 'gg l hajtható végre, az eredmén} ek 0·0001 
Tészig ponto ak. 

A lark-féle normalelemek vizsgálatát befejezték. I itünt, hogy a pon
to ság melylyel az elem tulajdonsága.i reprodukálhatók, lényegesen függ az 
egyes ré zek elhel} ezésétől az elemben. Legjobbaknak bizonyultak e tekintet
ben a Lord Raleyghtól ajánlott H-alaku elemek, melyek nagy zámban, külön
böző időben ' különböző anyagokból k 'szitve, az elektromos erőben 1/ioooo 
résznyi elt 'r, st mutattak. Készité ükre és a használandó vegyszeTek előállitá-
ára néz e az intézet szabályzatot dolgozott ki. Az elem elektromos rejének 

abszolut érték 15 foknál 1 ·434 volt, 0 é 30 fok közt változását a következő 
képlet adja: 

Et==E15-0·00119(t-15)-0·000007(t-15)2• 

E szerint a Clark-elem elektromo rej 'nek változása 1 fokkal majdnem 
1/iooo rész, mi igen nagy változá . Czélszerünek mutatkozott ezért a 100 ré r, 

higanyban 16·7 rész cadmiumot tartalmazó \\Te ton-féle elemek megvizsgálá a 
melyeknél az elektromos erő változása a szoba közönséges hőmérsékletében a 
Clark-elem változásának 1/2s-r 'sze 's kiadódik a következő képletből : 

A \Ve ton-elem elektromo ereje 20 foknál 1 ·0225 volt, ha 16·7 o o cacl
miummal bir, majdnem 1 'olt, ha 1 ·20fo cad.miumo . A Clark- é \\ eston
elem elektromos erejének vi zonya: 

Clark. 00 == 1 ·4227 é Clark 1 v o == 1 ·40 6. 
Cadmmm 20° Caclmium 20° 

Az elektrolytek vezetőképe ségét Kohlrau ch és Grotriau 1 7 4 . ben hatá
rozta meg, a higany vezetőképe ségét egy égül véve ; az intézet viz gálatai ze
rint e vezetőképességeket az ohmra vonatkoztatjuk, ha azokat 1 ·069-del zoroz
zuk.- A mágneses viz gálatok külömböző va - és aczélnemek mágne e tulaj
donságainak meghatározását czélozták. Kitűnt, hogy a mágne ég, különö en 
a nagy szén- és volframtartalmu rudakon nagy mértékben függ a keményité 
hőfokától; a legjobb aczél is veszit indukált vagy remanens magnesezési 
képes égéböl, ha tul ágos magas hőfokon keményitettek, de nem ve zit ellen
álló ereje, ha azon a hőfokon keményitik, melyben a mágnességnek maximu
mát veheti fel. E tapasztalatok a mágne ek ké zitésében rendkivül fontosak. 
Sajátszerű magatartást tanusitottak a va ból és nikkelből készült ötvények, a 
mennyiben hevítéssel vagy hűtéssel két meghatározott állapotba voltak hely z
hetők: az egyikben egészen közömbö ek, a másikban nagyfoku mágne séget 
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vesznek fel. A magneses inductió idejének meghatározásánál először azt vizs
gálták, hogy hogyan nő a vasmagvak magnessége az inducáló áram zárása 
után, ha ennek hatása nehány ezredrész másodperczig vagy tetszés szerinti 
időig tartott. Kitűnt, hogy az indukált magnesség az indukálót mérhetetlen 
kic iny időben követi. 

Gyenge mágneses mezőben mágnesezett lágy vasnál a mágnesezés coof 
ficiense lassan nő, kezdő értéke 8 és 9 C. G. S. egység, aczélnál ennek körül
belől negyed része, ellenben úgy a lágy, mint a kovácsolt vasnál a kezdő 
érték a 30 C. G. S. egységet is eléri. 

A fénymérés terén az intézet nevezetes eredményeket tudott elérni: 
fotometert készitett, mely az eddigiek pontosságának nyolczszorosát érte el· 
használható fénymérő állványt készített és kimutatta, hogy pontosan szabá
lyozott izzólámpák rendkívül egyenletes fényforrások. Legfontosabb törekvése 
azonban szigoruan definiálható, abszolut fényegység megállapítása volt. -
E tekintetben az intézet Violle franczia és Siemens német fizikus javaslatával 
állott szemben. Violle abszolut fényegységül azt a fénymennyiséget ve zi, 
melyet 1 cm2 olvadt platina a megmerevedés pillanatában függélyes irányban 
kisugároz, Siemens egysége az a fénymennyiség, melyet· ugyanakkora platina 
a megolvadás pillanatában sugároz ki. Gyakorlati hasznavehető égét még 
egyik egységnek sem lehetett kimutatni és éveken át végzett kisérletek azon 
nehézségeket tüntették elő, melyek lehetetlenné teszik izzó platinnal a meg
olvadás vagy megmerevedés pillanatában a f ényegység megállapitását úgy, hogy 
ez ne hány századrészig pontos legyen; bebizonyodott azonban, hogy a platin, 
mint sugárzó közeg megtartandó s hogy izzó platinlemezek mindig ugyanazzal 
a hősugárzással bírnak, ha hőmersékletük mindenütt ugyanaz. Egységül vették 
tehát azt a fénymennyiséget, melyet 1 cm2 izzó platin kisugároz és az ennek 
meghatározásánál használt módszer az összsugárzás és annak szigoruan 
definiálható része egymáshoz való viszonyának bolometrikus uton való meg· 
állapitásából állott. E viszony érteke az izzó platin meghatározott hőfokának 
felel meg és ismerésével elkerülhették az ízzós platin hőfokának clirect méré
sét. A sugárzás egy részét kapták, ha a fényforrás és a bolometer közé kvarcz · 
lemezekből készült, lepárolt vízzel telt edényt tettek. A két fénymenny·isé0 

közti viszony külömböző vastagságu és szállitásu izzó platinlemezeknél ~O/o-ig 
volt állandó, de 10 O/o-os eltéréseket is mutatott, ha más és má bolometereket 
használtak bár ezek korombevonata a zemre nézve teljesen egyforma sötét
ségű volt. A 10%-os eltérés a galvanometrikus kiütésekben a fényerő ·ség két
szer akkora, tehát 20%-os eltéréséqek felel meg. Eleinte azt hitték, hogy e 
nagy eltérés nem a bolometer koromrétegében, hanem a kísérletek más-mi.· 
elrendezésében bírja okát, mig a koromréteg vastagságának változtatása kimu
tatta, hogy lámpakormot a bolométerek bevonatául ott, hol abszolut m ' r' ek
ről van szó, használni nem lehet. Ezért a. korom helyett platinmór r 'tegek t 
használtak és ezeket elektrolysis utján állították elő. Az elektrolytilms fol}Tadék 
1 rész platinchlorid 30 rész vízben való oldatából állott, melyhez annyi ólom
acetat járul, hogy 4000 vizrészre 1 rész ólomacetat ju son. E keverék hőfoka 
20 fok, az áram feszültsége 4 volt, erőssége 0·25 ampere, az elektroly i ideje 
2 perez volt. 

A mérésék az így bevont bolométerekkel jelenleg folynak. 
A Violle-féle abszolut fényegységre vonatkozó vizsgálatokra az adott 

alkalmat, bog, a chikag ' i 1 93. évi elektrikai kongres zu ab zolut egy égül 
a Yiolle-féle egységet, gyakorlati egvségül pedig a Hefner-lámpákat ajánlotta, 
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·1z utóbbit ly alakban, h g f'ny rö1 'g a Violl -f'l gységnek 1/20 r' z ' t. 
teKT . A fizil~ -t hnikai intézet a ja aslattnak llen olt, m rt ~ iolle-
f 'l eg, - t5 t 1 4 'ta hol em izsg:Hák meg '· nem olt ok a Hefn r-
1· mpa m gváltoztata, ára, mert z jónak bizon. Tult 's már 1 ~6 példányban 
fo r0 al mban olt. lin aimell tt az intézet újból m gk zdette a Violl -féle 
g\ e viz ·ál tát a ban a felt · ' ben hogy a pl tin lektriku uton val' 
ha ztá aval ikerül mc jd ezt minden ti ztátalan ágától megszabaditani é 

f lül tét imán ti ztán tartani. Iidön az l" iz1 gálatokb ' l kitünt, hogy 
1 cm.2 kern ztmet zetü platinrucl olva ztá ához 100 amp ie erős égü áram 
zük ége , megk zdett 'k a iz gála tokat a g pház an hol a,z akkumul tor-

t lep öl -- - órán ker ztül .;J volt feszült égü, .200 am1 ere rös égü áram 
olt nyerh t ". A i men Hal ke ez ' g kölc önözte a p ' rhuzamo kap e o-

lá hoz zük é0 es r 'z in ket ' az -oo amp r árammérőt a H rau ez' g 
Hanauban a néhány zer márka 'rt 'kü platint a kir. porczellctng); r p lig az 
ol a ztá ·hoz magne iatégel ·eket készített, m lyek a platin olva á i h "fokát i 
kiállották. 

platin megol Ya ztá a ok neh 'zs ' ggel járt· e kengyelalaku rucl közép ö 
ré ze kezdett elő zör lvaclni é a rnd a mint az olvadt platin biz nyo. 
maga ágat rt el, el zakaclt. :Megmerevedett a platin ha a ez t 'kb hirtelen 
na0 } ellenallá t \agy a rudh z mell kzárlat t kapc oltak ' ezt a platin telje 
megmere\ede e előtti mét kikapc. oltak. A megmerevedo platin fén. "' erő 'g . 
melyet fotom ter segít égé\ 1 izzólámpaval ha. onlitottak ö sze állan<ló v lt · 
a mérések meg nincsenek bef j z mert a I latin ti ztátalan againak befal, 1á-
át a fényerő égre :figyelmen ki ül hag tak. különböző zállitásu 1 latinnal 

eddig végzett ki ' rletek 140,0-ig eltérő a latokat adtak· köz pért 'kük a i lle
ea eget - · Hefner-eg) ségg l egyenlőnek a.e ja, mig maga TiolJe e zámot 
19·5-nek találta. 

E ki érlet kkel a sugarzá b olut m r sét ez 'lzók jartak gyütt, m h 
törekve a meteorologiára '. a kozmologiara nagyon f nto . ugárza al a 
bolometeren előidézett é galvanometriai u ton m 'rt felm leged 'seket áram i 
idézheti elő é így a sugárzá. az árammal ha onlitható ö ze. Ha az áramot 
meghatár zó mennyi égeket absolut m ·rtékkel mérjük, , ugárzá mennyi
.:égét is ab. olute fogjuk kifejezh tni. 

Az intézet II. o ztályának jutott a feladat, hogy a czukorgyártó iparra 
olyannyira fontos polárózó készülékeket viz. aálja é hitele it e; e zélra az 
el ő o ztály a polározá ikjának kvarczlemez lőidézte elfor litását tanul
mányozta é · módsz rt állapított meg a kvarcz kri tálytc ni főt ng lyein k 
meghatározá ára. Az elforclitást natriumf én. TD) 1 tanulmányozták é kitünt. 
hogy 1 mm. -vastag kvarczlemeznek .20 foku hömér ékl tnél ~1·71 () .2 ± · 005 
foku elforditá felel meg a teugelyhibák :figyelembe v ' telével. .<Jl ·7 ~2 · ± 0·0010 
foku pedig e hibák :figyelembe v 'tele nélkül. Ugyanaz volt az eredmény vájczi 
carrarai, brazíliai é: japáni kvarcznál; hasonló, n befolyá nélkül v lt az 
elfordítás nagy ágára a f'nyforrás hőmérséklete i . 

:Jiin lezen m 'ré. eket a Li1 pich-f'le félárnyéko polarim terrel v 'gezt 'k. 
melyet Lummer tanár 1 94-ben a termé zetvizsgálók béc. i gyülé én i mer
tetett. 

Az intéz tben a közönséges katód ugc rak azt a tulajdon ágát fe<lezték 
fel, hogy némely szintel n sókat m g zinesit nek; így a chlorkalium halvány· 
róz aszint, a cblorlitbium sötét ibol, ·a zint a chlornatrium . árgásbarna szint 
vett fel behatásuk alatt. apfénynek kitéve e ók ered ti szinöket n Terik 
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vissza, 100 f kon aluli felmelegités sietteti, hűté lassi~ja t1z elhalványulá t. 
Gyengébb mértékben ugyane hatást id 'zi elő a leycleni palaczk a sók felett 
elugró szikrája. Hasonlóan tanulmányozták a be ugárzott felületeken el" id ' -
zett változá okat; be. ugárzott üveglapok :fiuorsavval kezel\Te, fén3 e 'gük t 
elvesztették, különben megtartották. Az X-sngaraknak a, sebészetben való 
használható águkra is kiterjedtek e vizsgálatok. 

Végül megemlítem, hogy Vierordt spectralfotometrikn mód zerét é. 
Fresnel re:fiexióképleteit különféle hos zu águ fényhullámok . zámára f lül
birálat alá vették. 

A II. osztály munkálatai hat csoportba oszthatók: 
1. olyanok, melyek a hő és nyomás mérésére vonatk znak; 
2. elektromos; 
3. optikai; 
4. műmechanikai vizsgálatok, kapc olatban hangvillák készülékek és 

készülékrészek ' az ezekhez használt anyagok viz gálatával; 
5. a mechaníkai műhely munkái; 
6. a chemiai laboratorium munkái. 
A thermometrikns viz gálatok, ellentétben az I. o ztál.vói val, kiválóan 

gyakorlati czélokat tartottak . zem előtt. Midőn a je:nai üvegtechnikai intézet 
alkalma üvegcsövek készitésére \állalkozott, az intézet a hőmérők hitelesí
tését és vizsgálá át végezte kezdettől fog\Ta. Ezek zámáról a következó ada
tokkal birunk: 

l\Ieg' iz gált l\lá tud. Visszautasított 
Időköz orvosi hő- czéln hőmérő Összesen 

hőmérők száma mérők száma száma 

1<..: L,febr.1-1 9.jan.' 1. 7400 · I 390 7790 769 vagy 9·9 °!o 

1 9. (( l )90. 10122 f>4 109 () 14 (( 7•4 (( 

1 90. (( 1 91. (( 6327 6~ 71 '9 ?104 (( 7 <l 

1 91. (( 1 91. (( í923 92 e:' 1 ()~ 1' 1( 7· 1 (( 

1 92. (( 1 93. (( 10()„ö ()() 114.2 rnn 11•4 (( 

1(. 9:3. (( 1 94. (( 10c91 10:--4 1194; lli'.10 (( 1;h (( 

1. 94. (( 1895. (l :3~3 13 • h 970H 9. ~) (( 10·:~ (( 

1 U). (( r ·.6. (( i!IO 140() H 70 4 (( .-6 (( 

L. 6. (( 1 97. (( 12:i9() lö72 1-W62 1 rn~ (t ·2 (( 

A thermometerek közt voltg,k Immi. ch-féle mutató 11 rmal, chemiai, 
továbbá 300, 400, 350 fokig menő thennometerek. maga ágm ' ré. , a fagy- és 
forráspont méré ére valók; c1Z 01To i czél kra szolgáló hitele. itett hőmérők 
kere. le te, éppen a hitel it' folytán, ol. ·an nagy \Olt hogy e munkát külön 
fiókintézetre kellett bízni. A zá z-weimari kormány hajlandónak nyilatkozott 
Ilmenaubain, a thürmgiai erdi' üvegipan1J középpontjáilrnn, il. Ten intézetet 
létesíteni. Felszerelé ében \Íz:·gálati mód zere megállapitá. almn dr. L 'yen
herznek, a II. osztály korán elhalt igazg, tájának Yolt jeleutékeny ré. ze. Itt 
rnagábn.n az első é\ben 10 000-nél több, az utolsó két ''uen pedig .)0, 00-nél 
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töl b h "mérőt hit 1 itettek é munl ában a bir dalmi intéz t b lu tó llen-
"rz' · l v tt r' zt. Hitelesitö bizon. "itYán) okat e ldig u · met, angol, franczia 
pan yol é portu0 ál n lv n állitottak ki, az eddi5 elért er dmény már a 

r·bbi eur 'pai állam fi0 • ~elm 'ti ma5ára vonta é ninc k 't é0 , ho0 y az intéz t 
még kiterj dtebb munkásságnak néz el 'j . A zá z-weimari kormáuj az 
int' z tt 1 kapc olato an üvegtechnikai int ' zet t állított f 1. 

föint 'zet a tudománya ~ s ·h miai ez 'lohra zolgáló hőmérők hitel -
ités 't önmagának tartotta fenn; ezekből eddig no et adott át lrn ználatnak 

mel. k maga abb hőm ' r él-letek m r' ér i alkalmasak. Aj nai üvegtech
nikai int' z tnek ug_ ani zakadatln,n pró báiral ·ikerült olyan üveget ké zi
ieni , mel r ;s.-o fokig terj dö hőfokok méré ére i alkalma · a belöl ké zült 
hőm ' rők adatait a léghöm · rővel ha onlitották ö ze é h g, ~ az elt 'ré ek é 
az ü e0 11ek magas hőfoknál Yaló gy netlen kit rje<lé éből származó hibák 
melyek 0 foknál már ~ fokot t ttek, elk rülhetők leg enek, zek kim utatá-
ára minden gye. üvegfajhoz k 'pleteket állitottak fel. Végre hogy a higany
hőmér "t a higan5y forráspoutjánál ( 60°) magasabb hőfokok méré ére i 
alkalma á tegy k f 1 " vacumnát _o légn romásra ürített nitrogengázzal 
tölt'"ttf~k me0 · a maga nyomá. m gakadály zta a higan. felforrását ' az 
így k ' zült 's ja vitott porczellánskalá va.l biró hőm · rők 550 fokig terjed „ 
méré:ekb n elég megbizható aclatol·at adnak. i\Iinth gy tuclományo és tech
nikai czélokra alac ony h "mérsékletek elég gyakran züks 'ge ek, az intézet 
alkobolbömérők t \Ízsgalt me~. 

A Junker-féle kalorimeter adatai kimutatták hogy azok a gázok fütő
ért 'kének meghatározásánál a g} akorlctti czéloknál kívánatos ponto ágot 
jóval feliilmulják; ha onlóan kitünt a Chatelier-féle pyrometerekről, hogy 
1100 ' 1 00 fok közt e„~act adatokat ·zolgáltatnak. 

A német mérnökök eg rlete a fűtőfelületek hőáternsztő képes , gének 
riz gálatát hozta java latba. ki 'rlet ket akkent végezték, hogy ~5 cm. 
átmérőjű fémlemezeket kazánfenékül ha ználtak; a bizonyos időben gőzz ' 
vált Yiz mennyi, egéből következtettek a lemezeken áteresztett hőmennyi egre. 
Az eredm ny<: k nem voltak kielégítők, mert a lemezeken tényleg átere ~tett 
hőm ·nnyi ég ::.0 - . 0- zor volt ki "ebb, mint az elméletileg ki zámitott. „ lta
láno. ságban kitünt, ho0 } a hőátere ztésre az anyag minő ége é: ti ztátalan-

ága.. továbbá, felületének milyen ége oly nagy befol; ásu hog, általáno 
'rvényü ere(lmén. r k t \árni nem 1 het. 

iehl. int' zeti tag az üreg keménységi fokozatát illetőleg a különböző 
keménys, gű üYegek olvadási pontját hatarozta meg; táblázatát a német üveg
fuvók közgyülé e 1 92-ben általáno ha ználatra elfogadta. 

Ba.r metert az int 'zet 9 év alatt _O~-et 'Vizsgált meg, melyek legnagyobb 
része tudományos utazásokon ha. znált nineroid-barometer volt. I itünt hogy 
bennök lóké eÜől, rázkódtatá októl állandó, a tekerc rugahna utóhatá aitól 
és alac ony hőfokoktól pedig muló Yáltozá ok lépnek fel. Az intézet, j 'nevü 
gyárosokkal kapcsolatban, az aneroid zerkezetét annyira kivánta j avitani 
hogy u.z állandó változások kizáras anak, le megbízható eredményhez nem 
iutott. T rje lelmesebb viz gálatok tárgyai Yoltak a muló változá. ok, melyek 
kö-retkeztében az aneroidok adatai, különben nem változó légnyomá mellett, 
l.; öz\ tetlen a hegyreszállás után nagyobbak, közvetetlen a le zállás után 
ki el b k, mint egy-két óra lefolyása után. A ké zül 'kek h"eg, ütthatójának 
függé. e a nyomá. tól ·s hőfoktól, Yalamint e viz gálatok azt tanusitották hooy 
az aneroi lok az utazóknak kev 'sbb megbizható e zközeik. 



:\Ianometerek hitelesi 'se czéljából az intézet normalmanometert k 'szi
tett, m ely a megmérendő nyomást részekre osztja és mincleg. ik ré zt kül'·n 
manometerc öben' méri. Tiz 2 m. hosszu cső van így egybeköt e, velök 2- kg. 
nyomás 1 cm.2-re 0·02 kg.-ig terjedő pontossággal mérhető meg. E mano
meterrel vizsgálták meg a Stückrath-féle új nyomásmérőt, mely 1 cm.2-en 
~.00 kg. nyomást is mér, a két k ' zülék adatai 0·04 kg.-ig t 'rtek el egymá tól. 
Os zehasonlitások mutatták ki, hogy az egye gyárak manometereinek adatai 
0-5-1 kg.-ig t 'rtek el egymástól. Az intézet hitelesit 'se megbizhatóbb ké ·zü
lékek gyártását teszi lehetővé. 

A kisebb terjedelmű munkák közül emlitendők : petroleumm ' rők, az 
ásványolajok gyulékonyságát mérő készülékek hitelesit' e, az amerikai, oro z 
' s galicziai petroleum világi tó erejére, gyulékonyságára, sürü égére és n. 1ul ' -
konyságára vonatkozó viz gálatok; hitele itettek továbbá kerek számb, n 
37,000 kazánbiztositó szelepet, meghatározták a hőmérőkben i használt 
kreozot kiterjedését, a higany látszólagos kiterjedé ét 59rrr_as üvegben betü
ötvények olvadási pontját, a füsttelen lőpor fajsulyát. A fütési technika szem
pontjából szükséges volt különféle téglák és vakolatok fajhőjét megállapítani, 
mert ezektől függ a hő behatolása a falakba. A jenai üvegtechnikai intéz t 
kettős csöveket (Verbundglas) készitett, melyek bel ő üvegr ' tegének kisebb 
kiterjedési együtthatója 'an, mint a külsőnek. Kitünt az intézet viz gálataiból, 
hogy ily csövek nem repednek, ha bel ejökben 200 foku methyl-benzo:tgőzök 
Yannak, ki vühől pedig 0 foku vizzel fec. kendezik őket. A gy ' mánttal való 
előzete karczolás nem változtatott e tul~j donságon é belső nyomásnak i 
jobban álltak ellen, mint más üvegcsövek. E kedvező tulajdon ágaiknál fogv 
e csövek kazánokon mint vizállásm ' rők kerülnek alkalmazá ba. 

Az elektrikus laboratorium főfeladata elektromo mérókészül 'kek vizs
gálásában é hitelesitésében áll · azonki vül mindennemü meré ek végzé ' el 
támogatnia kell az elektrotechnikát általános tudományos, \alamint technikai 
kérd , ekben. 

E feladatok megoldá ához jelentékeny előmunkálatokat kellett v 'g znie. 
Először is a már fentebb leirt ellenállá i főmintát kellett elkészitenie ' 
azután a gyakorlati czéloknak zolgáló talon ok anyagát meg-vála ztania. 
Kitünt, hogy az eddig ha znált czink-rézötvények nem alkalma. ak mert 
ellenállásuk a.z idővel változik; használhatóbbnak bizonyult a pénzverésre 
használt nikkelötvény. V 'gre sikerült a manganöt-vényekben (manganréz ' 
nikkelmanganréz) oly anyagot találni, mel~rnek ellentállása a hővel okkc 1 
kevésbbé változik mint az előbbi két ötvényé. Ugyanazon tulajdonságai -voltak 
egy tart ' s ágával és zilárdságával különösen kiváló 40 rész nikkelből ' 
60 ré z r ' zből készült ötvénynek, mehet egy e tpbali bánya <1konstantan » 
néven hozott forgalomba. Ezen és a manganöt-vén~-ek gyors elterjeclé ét mu
tatj a az, hogy az utol ó évben hitele itett 123 ellenctllá ·mérő közt 97 man
ganin, 10 konstantanból való volt, míg a nikkel é p1atinezüstből keszült 
ellenállá ok csak ::.-..J példánynyal voltak képvi elve. A 123 ké zülék közt 
121 az internationalis é csak 2 a törv · nye Ohm szerint mért. 

Az intézet aját drótnormalisát az I. o ztály biganynormalisá-val ha on
litotta össze; kitűnt hogy a drótnormali 1 é' alatt 1/i ooo ré z . zázalékon alul 
m nirad ' változá t szenvedett cnak. 4. hitele itett drótellenállást 11 h -3 évi 
ha. ználat után az intézet a tulajdona októl bekért, h gy azok változá ait 
m gállapitsa ; 25 darabnál a vált zás 1/ioo rész százal 'kon e lul, 1. larabnál 
o·o 1- 0· .... 0 0 közt .) darabnál o·o~-0·05 O/o közt maradt é e ak ~-nél érte 



el a zázalék negyedrészét. Hitelesitette az intézet a benyujtott tudományos 
ez ~lu etalonokat ha saját főetalonjától 0·001 -nél, a gyakorlati czéluakat ha 
ttől ·OO. résznél többet nem tértek el. Az 1 91. évi frankfurti elektriku 

kiállításon végzett Yalam nnyi mérés egy égét az intézet etalonja adta ' 
'alamennyi német g) árból külföldre küldendő etalon el zállitá a előtt itt 
kapja meg hitelesitését. J avitották az etalonok kül ő szerkezetét i . jól zi
getelt ' fémtekercsekre csavart dx·ótoka.t petroleumfürdőbe mártották, úby, 
hogy hőfokuk igen pontosan meghatározható, bennök az áramtól fejlődött hő 
azonnal el vonhat' volt. 0· 1 ohm nagyságu etalonok bádogból készült k, 
melyek az addig használt rézrn lak vag rl.rótok felett könnyű kezelhető égük
k 1 kitűntek ugyan de állandóságuk ki ebb olt, a mennyiben 2-4 évi ha z
nálat alatt ·4%-kal változtak. E baj elkerülésére a zéles vékony lemezek 
hely tt keskeny, vastagabbakat vettek használatba. 

A zigető anyagok iz gálata porczellán- zigetelőkre kátrányrc:, gyantá
val telített papirma zából ké zült csövekre, továbbá homokba vagy mész
vakolatba ágyazott e övekre, czement- és a phaltbetonra terjedt ki. Valam nnyi 
megviz. gált zerve e nya.g - a guttaperchán ki vül - igen bigro zkóposnak, 
és így változó . zigetelő erejünek bizonyult. Elektromos va. utaknál a ineknel? 
czem ntLeton ba való lefektetése az aramnak a földbe való levezetését nem 
akadályozza meg· igen alkalmas e czélra az asphaltbeton. 

z elektromo. · m 'ré ek második alapegys 'ge az amp re. A párisi 1 4. 
évi n mzetközi elektrikai kongre zu on meghatározott ezen egy ég K hlrausch 
é l\Iax ell legponto a 1 b méré ei zerint azon áram erősségével egyenl ", mely 
ezü. t ldatból egy óra alatt 4 ·0_5 gr. ezüstöt ála zt ki. Az ezü tvoltameterrel 

·001 r' zig meghatározták, mint fentebb már emlitettem a Clark-féle · a 
e, clmi nm- lem lektr mo fe zültségét, melyre a feszültség é áram erő ég 
valarnenn. ·i meghatároz·. át vis zaTezették. Hogy ezen elemek el ktromo 
fe zült ~g m 'rt kül legyen használhat' megviz gálták elektromos rejének 
füg é. ét a hőmér éktől és a ha znált szerek tisztátalan ágaitól; a talált r d
m' n. · kct nyilváno ágra hozták és valamennyi tényező ha.tásának fel lerité-

· v l a n rmálelemek ö . zeállitá át, melyet eddig az intézet végzett, magán
mühelyekr i rá leh tett bizni. 

Az e lapegys ~gek megállapítása után az int ' zet hozzáfogott az áram- é 
fe zültR 'gm 'rők \ÍZ gálatához. Az el ő két évben 40 amp re- é ""'9 voltm ' rőt 
Yiz ··gált m g hitele itenie azonban e 'ak néhány e etben l betett, mert a tech
nikában löf or luló eszközökben nem volt meg a pont ág ama foka, melyet 
( ha znú.lhatóság 's , kiadott uta ita ok megkövetelnek. El · gtelen működé . ük 
hiányo.· , z rk zetükben ·. ennek következtében a tengelyek tul ágo ne: gy 
.·urló lá ·ában, toYábbá a va remanen magne . égében bírja forrá át. E ké zii
lÉk k ugyuni az áram mágne ező hatá án alapulnak, mely moz0 athc tó Yas
darc bot indít meg; a remanen magness 'g következtében növekedő aram
erő. · ·gb n, illetőleg f zült. égben má adatokat a lnak mint c ·· ökkenőb n. 
-:\Iih lyt nz i téz t a hibák forrá 't megtaláltc , kikü zöbölésükre a gyár okn< k 
utn itá okat adhat tt, min k következtében a következő ' vekben hitele. it Te 
h küld"tt ~11 e. zközből s kkal többet lehetett hitele iteni, mint deli~. Vala
mennyi ára - · f zült 'gmérő közt a W ton-f ' l 'k állanak el ő helyen, de 
la zárc nnnalT hoe;y 11 ho. zabb ü1eig ha ználatban - lt ké zül 'k emmi 
Tált zc' t , em mutat tt a méré ek adat. iban az int· zet még em hitele it tt 
ők t a permanen magn er" , · g 'nek Yáltozá aitól tartva. zint · n .i óknrtk 
hizonyult, l· , Hartmann- raun-f le izzódrúto fe zült 'gm ' rők, melyekben a 
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drótnak az áramhő okozta 'hosszváltozása mozgatja a készülék mutatóját. -
Az elektromos fény és erő napról-napra növekedő fogyasztása zük é
gessé tette mérőeszközeik tökéletesítését és hivatalos hitelesítését; az intézet 
felhivására sz~mos gyár küldte be készülékeit, melyek közül különösen a nag 
elterjedtségü Aron-féléket vizsgálták meg behatóan. E készülékek két ingá al 
szabályozott, egyforma j árásu óraműből állanak, mel ek közül az egJ iknek 
járása a megmérendő áram hatásától meggyorsul· e gyorsulás nagysága az 
áram mértéke. Az utolsó évben 117 megvizsgált készülék közül 19 egyenetlen 
járás és hiányos szerkezet miatt utasíttatott vissza, 98 pedig bizonJ itványt 
kapott; ez utóbbiak adatai is változók voltak hőbefolyás nagy áramterhel 's, 
rázkódtatás, kapcsolási idő és hasonlók miatt. Az eltérések 31 ké züléknél 
3 és 60/o közt voltak, 67-nél 3%-on alul maradtak. 

Más, az utóbbi években fol} amatban volt vizsgálatok olcsó s nagy veze
tési ellenállások előállítását czélozták; megvizsgálták különféle réz- é platin
faj ok vezető erejét, a különböző gyárosoktól beküldött akkumulátorokat, 
galvanometereket, megmérték a condensato1·ok kapacitását 's összehasonli
tották a British Association ellenállási egységét saját mintaetalonj ukkal. z új 
gépház berendezésénél az intézet :figyelemmel volt arra, hogy a dynamog 'p
vizsgálatokat a legnagyobb szabásu gépekre is kiterjeszthesse. 

Az 1891. évi frankfurti elektrotechnikai kiállítás vizsgáló bizottságának 
munkálataiban való Tészvéten kivül, mel} alkalommal a birodalmi intézet 
elnöke mint tiszteletbeli elnök, dr. Loowenherz igazgató pedig mint a kiállított 
anyagok 's technikai műszerek vizsgáló bizottságának elnöke a II. osztály 
elektrotechnikusai pedig a mé1·éseknél szerepeltek, az elnök és két assistens 
még 1892 augusztus havában a « Briti h Association for the advancement of 
science» Edinburghban tartott ülés 'ni részt vett. E gyűlés feladata volt meg
egyezést létesíteni Anglia és Németország közt az elektromos mértékegy égek 
definicziójára nézve, melynek törvényerejű megállapítása annál inkább vált 
szükségessé, minthogy az elektrotechnikai szerkezetek és áramok szolgáltatása 
már akkor is óriási értéket képviselt. Nem csekély dicsőségére szolgált az 
intézetnek, hogy a gondnoksága alatt már 1 92 márczius havában megálla
pított definicziókat a British Associatíon kedvezően fogadta és az angol par
lament nemsokára. törv ' nyerőre emelte. 

A mágneses vizsgálatok különféle vas- és ~.czélanyagok vizsgálatára és a 
mérő ké zülékek hitelesités 're vonatkoztak. Osszehasonlitották továbbá a 
különféle vizsgálati módszerek eredményeit, vonatkozást kerestek az elektro
mos vezetőképesség, továbbá a kiizzitá ideje, a kidolgozás módja és a mág
neses tulajdonságok közt. E még teljesen be nem fejezett kutatá ok eredményei 
az elektrotechnikára valamint az aczélgyártásra nézve nagy fontosságuak. 

A német gáz„ és viztechnikusok egyesülete elhatározta, hogy a fén:v
mérés terén uralkodó züTzavarnak elejét fogja venni új, gyakorlati egység 
megállapításával. Midőn a birodalmi int ' zet a már előbb említett pontos 
fotometerrel elkészült elhatározta a nevezett egyesület, hogy a normalgyertya 
és a Hefner-Alteneck-féle lámpa fényerőssége közti viszonyt meg fogja álla
pittatni és a jövőben mint technikai f 'nymérőt a Hefner-Alteneck-féle lámpát 
használni, melynek fényerő sége 200 órai égés után a kezdő értéknek csak 
1/ 100 ré z 'vel csökken. E lámpák bitelesités ' re fordított munka az intézetnek 
sok idejébe és fáradságába került; megállapította az égő anyag, a mécs cső 
falvastagsága és magassága a külső légkör víz- és szénsavtartalma és nyomása 
hatását a lámpa fényerejérn. Ez utóbbi czélra a ki érletek pneuma.tikus 



237 

kamarában történt Jr, melybe állandóan fri levegőt tudtak vez tni és gy
uttal bizonyos határok közt a légn romást is leh ts 'ges volt változtatni; az 
lőbbi azért volt szük 'ges, m rt az ég' i term 'k k f !halmozódása a láng 
· gé i t r 'ben a ki ugárzott f 'nymenn i éget rendkivül e ökkentette. Mind
ezen kutatások alapján közölt 'k a Hefner- lt neck-f 'le lámpa hitele ·ités 're 
vonatkozó eljárá t é a Hefner-egy ég bevez t 's, v l nemcsak alapját etették 

émetországban a f'n et·ő ég r nd zere ' biztos m 'r' ének, hanem el 'rték 
azt i. , hogy a mult · ben Genfben tartott nemz tközi el ktrikai k ngresszu. 
ezen egységet ideiglenes internationali f 'nyegy égül fogadta el. Ilyen lámpát 
eddig 2 7- t hitelesit ttek. 

Az intézet, zintén a technika ez 'lj aira, k 't olc. ' é könn. ren kezelh tő 
f tometert zerke ztett é évek óta külön fél izzólámpák, gázizzólámp·:tk, b r -
ze zizzólámpák, petroleumlám1 ák, reflektorok és f tometerek víz gálatá val 

a zó zoro értelmében tul volt terhel e. Különö fig, T lmet f rditottal · a 
gázizzólámpák f 'nyerősségének ' gázfogya ztá ának megállapitá. ára. Ezek 
legnaK robb kezd" f 'n rős éb 1 1 Hefner- gy , g volt, óránk ' nt és eby . g n
k 'nt 1 ·' lite1· gázfog, a ztás. al; 100 órai 'g' után ug, ~anazon hari nya, azon
ban már e ak 5 Hefn r-egy ég t adott, míg gázfogya ztása 2·.- literr mel
ke lett. legki ebb gázfogya ztá óránként ' egys · genként 1·1 1., 100 óra 
után azonban már 1 · 1. gázra Yolt zük ég; általában kitünt, hogy a ke 1 vező 
kezdő · rt 'kkel, illetőleg 'g ' s el biró hari nyák 1 em adják a leggazrla ágosabb 
égé t. 

Bel'lin áro tanácsának megkérésésére az intézet i v lámpák f ' nyerő égét 
i vizsgalta, mel} czélra az Aubert ajánlotta ké zülék zolgált. E k' zülék 
gyorsan forgó körsz_elet kimet zé ü körlap; a kör. zeleten forgá közben 
átmenő f 'ny hatása állandó, de azon arányban g engit tt, a melyben a kör-
zelet területe az ecrész köréhez áll. gyengité. el t legeTős bb fény ös ze-

ha onlitható 5yenge források fényével. A készüléket annyiban tökélete itették, 
bog} a forgás közben beállitott kör zelet fok zárna forgús közben is leolva -
ható volt. 

A czukorgyártó iparban nagyfonto águ p lároz' ké. zül 'ke kben meg
állapitották az elforditás függ· éta fényfoná natriumtartalmától ' a hőm 'r
séklettől; megállapitották továbbá a különféle czukorfaiok peci:fiku f rgató 
képes ég' t. A hitelesitendő czukormérők normáli b "mér ékletéül a 20 fokot 
fogadták el. 

Egyéb optikai izsgálatok közül említendők: katonai látócsövek víz gá
lata, üvegek é folyadékok törő és szóró erej 'nek megállapít{ sa, továbbá 
planparallel üveglapok, ha. ábok és lenc ék iz gálata. A Bamberg-féle ké zü
lékkel tárg, lencsék fő- 's b 1üjtőpontjainak helyzetét é ezek függését a hőmér
séklettől, illetőleg meteorologiai befolyásoktól igyekezt k megállapitani, az' rt, 
hogy a e illagá zati szögmérések megbizhatóságának m 'rtéke feltünj 'k. 

Az int' zet 1 8 óta hangvillák vizsgálatá al is meg van bizva. A b ~c i 
1 5. évi nemzetközi gyűlése, mely a zenei hangolá alaphangjának megálla
pitásara volt eg} bebi va ( timmtonkonferenz) és mel. Ten a német állam k 
közül Poroszor zág, Szászország é \Vürttemberg volt képvi elve, a közép a 
rezgési számát 435-ben állapitotta meg é a hangvillák hivatala hitelesité 't 
i ajánlotta. l\Iidőn az int ' zet a hitele. itést magára vállalta, szükséges ~olt a 
katonai zenekarokat ideiglene en approbált hangvillákkal azonnal ellátni 's 
az int 'zet zámára mintahangvillákat készíteni, hogy folytatólag a tan- 's 
zeneintézetek el legyenek láthatók il. ren hangvillákkal. 
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A mintahangvilla készitésére hámmféle eljárás szolgált. Az elsőben a 

vi11a végére erősített szeg a rezgéseket egyenletes forgásu, bekormozott hen
gerre irta fel. A másodikban az úgynevezett fonikus kernket ha ználták. 
E kerék kerületére egyenlő tá olokban nagyobb számu, telje en egyenlő vu -
lemezke van erősítve. Ha már most elektromos árammal egyenlete rezgés
ben tartott hangvillánk van és a fonikus kei·ék lemezkéire a villa által meg
szakított ugyanazon áram hat, ez egyenletes fo1·gásnak indul , s forgá i 
számából a villa rezgési száma a legnagyobb pontos. ággal határozható meg. 
A harmadik módszer a villa rezgési számát a másodperczinga lengési számá-
ból határozza meg. „ 

A rezgő te tek bizonyos fokozatos sorozatában mindegyik a következőt 
inditja elektromos uton rezgésnek és így, kiindulva a másodperczingából, 
végre 432 rezgést végző hangvillához jutunk. Segítségével a lebegé ek meg
számlálásá' al felismerhető a 435 rezgésű mintavilla, a mennyiben az egy 
másodperczben észlelhető lebegések száma adja a két villa rezg 'si számának 
különbségét. 

E módszerrel a villa rezgési számát e szám 1/50000 részéig lehetett meg
állapítani, úgy, hogy a 4.35 rezgési villán az eltéré 1/ioo rezgést tesz másod
perczenként. A hitele itést úgy végzik, hogy a villát két 436·5 és 433·5 rezgésű 
villával ha onlitják össze· ha a lebegések száma mindkét esetben ugyanaz, a 
villát, mint 435 rezgésüt, hitelesítettek. Eddig 2064 villát, köztük nagyol b 
pontossággal normálvillákat, hitelesitik. Az u~óbbiak megengedett eltérése az 
intézet normál villájától legfeljebb 0·1, a közönséges villákon 0·5 rezgé. lehet 
másodperczenként. 

Az intézet mii.mechanikai munkái közül emlitendők: asztalos- és lakatos-, 
osztó- 's mérőszerszámok, térfogatmérőeszközök, körbeosztások, gépek es 
géprészek viz gálata, osztási hibák meghatározása mérökészülékeken és kom· 
paratorokon, továbbá lencsék alaki hibáinak, az aczél kiterjedésének és rugal
masságának, nikkelpálczák, bronzdrótok, ingául szolgáló aczélcsövek, a.z 
aluminium- va.gy aczélból készült Mannesmann-féle csövek hőokozta kiterje
désének, hajcsövek átmé1~őjének, az etalonok készítésére szolgáló üvegcsövek 
bos zának s kiterjedésének megállapítása. Főkellék volt a kiterjedés megálla
pításában, hogy a test az egész mérés alatt állandó hőfokon tartassék, mit 
úgy értek el, hogy a fémtartókon keresztül nagy sebességgel állandó hőfoku 
meleg vizet vagy j 'gen vagy jégkeveréken kere. ztül folyó hideg vizet hajtottak. 

Az intézet normálmetere bronzból készült azon újitással, hogy az 
osztásrészek nem bevésett vonalakkal, hanem az eszköz testébe beere ztett 
{)·04 mm. vastagsági platindrótokkal van jelölve. E beosztás, melynek elké zi
tése sok kisél'l~tet követelt, pontosság tekintetében nem áll a legfinomabb 
vonalbeosztások mögött, fölöttük pedig sokféle jó oldala \an. 

Az anyagvizsgálatok közül említendő az újabb időben nagy mennyiség
ben és olcsó áron gyártott alumínium vizsgálata, mely e ekély absolut sűrű
sége miatt igen jól volna mechanikai mií.szerek készitésére használható ha a 
viz és levegő káros hatásaival szemben nagyobb ellenálló erővel birna. Ennek 
hiánya oka annak is, hogy a fém thermikus magatartása telj e en szabály
ellenes. A viz hatása ellen bevonással, lakkozással lehetett bizonyos fokig 
segiteni, a levegőé ellen ötvözé sel, de ekkor a fém rendkívül töréken. rnyé 
lett. Meghatározták továbbá az e változások következtében beállott sulybeli 
változásokat és azon kivül kovácsoló és hajlító kisérleteket tettek e fémmel é 
ötvényeivel. E vizsgálatok eredményeit közölték. 
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ul. ok an. ·e gául eddig árgar z t, br nz t a.g r vor r z t használtnik, 
1-et a le „ gő hatá ának bal adál ozására gal anoplc tikai nton arc n. -

vab pl· tinr 't gg 1 ntak b . z így k' zült sulyok azonban állan ló. ág 
tekint t 'b n a k"-r telm 'n reknek n m feleltek m g mi rt i. az intéz t 

z 'lnt i"z-nikk l "t ·n ek t viz gált mel, khez ón antimon vag r alumü inm 
-rolt k erve. kon tantan-öt 'ny ul.' k k' zité 'r igen jónak bizon. ult. 

i áló 0 011 l t fordított az int 'zet 1\ un-fél g rrom t r k viz g: la tár e, 
m 1 ek f rgó g 'pr' zek be g 'n k ' forgá i eg enetlens 'g inek kitün
tet· 're \al 'k. k, zül ·1·ek uv 

0
c Ö\ k, m lyekben gl cerin ' viz k v r 'ke 

an · k er k f rgá k""zb n paraboloid alakját ve zi f l mel n k e. uc p n~ia 
a f r 0 á i ebe 'ghez m 'rten állá. t áltoztat. E áltozá. ból m1 irikns kálán 
ol a ák le a p rcz nk 'nti körülf rgá ok zamát. forgá i eg renetl n. 'geket 
i jól mutatja e gyr meter perczenl·ént 150-400 forgá t y. gző 1, r g 'p k 11, 

mel ek eg f rclulóra e0 y zer ka1 nak er" izállitmányt. Több zör" erő z 'llit' u 
gépeknél a Braun-f 'le k · zül 'k n m hc ználható. Ily gépekhez az int' zet má 
gyrometert zerke ztett m 1. ·a dr' ga e komplikált an. ome-fél k' zülék 
eg zerü ité e. B nn hang illa rez5 ·. határozz, meg a forgási egy netlen-

geket. Ezek k tfel k: l. elm 'letiek, melyek lefmiti 'ja azon a felte ·. en 
ala1 ul h K>T a g · p eb · g az idő p riodiku függvénye · .J· gyakorlatiak, 
melyek a tengel~„ek é. lenditők r k rugalma def rmáti ' iban birják okukat. 
A g_ rakorl ati egyen etl n t-<Y k nem d finiálb atók ponto an é az rt mér' . ük 
sem bizto. , az lmél tieket a bangvilla-diagrammokkal a gyak rlati ez 'lo kat 
me sze tulhalacló ponto 'ggal ikerült m ghatározni . 

g, Tometerekkel eg_ ütt az intézet H rn-f ' l tach met r ket i vizsgált 
é hit le itett. 

Egy. ége e a\ armen tek m ·alla.pitása volt z lhalt dr. L wenherz 
igazgató fötörekY · in k 0 yike. legü kább azért, bot>. r mind n 'm tor Zc t>

an k · zült e zköz minden n ' met mechaniku mii.helyében új e a\arl ukak 
furá a nélkül leg;ven kijavitható. Minth a német mechamku ok e k 'rde. 
ürgő megolclá át kérték, az intézet · különböző h, ználato e avart Yiz -

gált meg é. m 'ré ei alapjan a n ~met mechc niku ok 1 80. ' i nagygyül · e, 
\alamint az clektrote lmiku k é telegraf-igazgatóságok kép i elöinek 
1 . 2- ben t~ rtott gyűl ·. e telj megállapodá raj utott a e a\armenetek alakjára 
é. maga ágának a e a varátm ' rőh „ z való visz n~ ~ára nézve · - 1 111111. 

átméTőjü e avarokon. E megállapodás alapján egy g ára.k ez int zet meg
bizá ából ·. avarfurókat (.-. mérő zközöket k fültek ké ziteni, de e nikllamar 
kitűnt, h gy a menetek m l ég ' ' le . ge miatt a e ay, rfuró- zk ""zök 
tul ágo. · nagy romla n k indultak. E miatt az 1 2. v ő z ' re ·· zehivott 
értekezletnek k llett volna új megálla1 odá ra jutnia d megtartá át az igaz
gató halála 1 9~ deczember ha ~áig hala z'otta el. Itt a e avarmenetek t 70 
mm. átm 'röjü e avarokig megállapították · e. avarok hitele it · ére, melyet 
az intézet azóta, Yég z. zahályzatot dolgoztak ki. 

Az új indikatorok teryezetét ef jezt 'k. relük a mozgó gépi" zek a 
gőz tehetetlens 'g 'nek hatá a hárítható el ': a mozgá különböző tá liumai
ban a gőznyomás Yáltozása ponto an m 'rhető meg. Bennök apsnak az 
orgona. ipokban változó nyomá m 'r · ére kigondolt mód zere jutott 'rv ' nyre. 

Az acz 'l karbidtartalmának meghatározá a kiterjedt vizsgálatok tárgyát 
képezte. A karbidokat öntött vagy kovácsolt aczélból hígitott kén- vagy só av
val vála. ztották ki. Az er dm ' nyek a következők voltak : a) ti zta va. olvn, 1á i 
hőmér ékleténél legfeljebb 3 O/o zenet képe· felYenni; b) a z 'n é va nem 
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telitett oldatából lehűléskor Fe3C jelü vaskarbid csurtatórlik ki, a mely a ková
c olt vasban is megvan; e) a vaskarbicl chemiai vegyület és nem « zilárd 
keverék», széntartalma 6·5-6·7 O/o: d) a vaskarbid szürke szinti, magneses 
lemezeket képez; meleg sósavban oldódik, miközben vaschlorür mellett 0 O/o 
hydrogéntartalmu gázt ad; oxydálószerek ráhatásánál a szén mint barná -
szinfi anyag válik ki, mely a szerves chemia körébe tartozik; e) az aczélnak 
mindazon csu1·tatási termékei, melyek zéntartalma 6·7 O/o -nál nagyobb, ti z
tátalan ágokat tartalmaznak, melyek forró sósaY behatá ánál oldatlanul 
vi szamaradnak; f) keményített aczélból va.skarbidot többé nyerni nem lehet 
és így feltehető, hogy a karbid vörösizzá ig hevített aczélban a vassal ism 't 
reactióba lép. 

, E karbid nem bir akkora keménységgel, hogy belőle az acz 'l kemény
sége kimagyarázható volna, azért azt hiszik, hogy a keménységet más karbidok 
okozzák, melyek a Fe~C karbidból chemiai reactiók folytán állanak elő . Ezek 
kutatá ával foglalkozik a chemiai laboratorium; eddigi eredm 'nyei annak a 
feltevésnek tarthatatlanságát mutatták ki, hogy a zén a keményitett aczél 
tömegében egyenletesen volna elo ztva. 

Nagyfonto ságu nemcsak a technika, hanem a tudomány zempontjából 
is azon változások tanulmányozása, melyeket az aczél keményitésekor vagy 
befuttatásakor méreteiben, erősségében és rugalma ságában szenvecl; e válto
zások legjobban nem tul ágosan vastag, hengeres pálczákon voltak tanulmá
nyozhatók. 

Fontos vizsgálatokat végzett a chemiai osztály a mümechanikában hasz
nálatos anyagokkal é kísérleteket tett feldolgozásuk módjairni nézve; számos 
öntvén. rt készített, tanulmányozta a fémek páczolását, lakkozá át és különösen 
az aczélnak színesre való futtatását, miközben kitűnt, hogy az a feltevés, hogy 
a kemény aczélon a futtatott szin a keménység ismertető jele, nem egészen 
helyes. 

Kevésbbé törékeny forrasztó anyag feltalálását czélzó kutatások egé zen 
kedvező eredményekhez nem vezettek; csak annyi tünt ki, hogy a forrasztóul 
használt aluminiumbronz, ha galvaniku uton árgaréz-réteggeJ vonatott be, 
törékenységéből veszitett, ellenben réz- vagy czinkbevonatok törékenységét 
nem csökkentették. Sikerült azonban két kalapálhatóság által kiváló fonasztó 
öntvényt találni; ezek állanak : 

I. II. 
42 50 % réz 
52 46 O/o czink 

6 4 O/o ezüstből. 

A fémfestészetben futtató zinezésre sikerült oly eljárást találni, mel. y-

1. el nagyobb, félmétere felületeket lehetett egyenlete en szinezni; megviz ~ -
gálták, illetőleg kipróbálták a sárgaréz és czink páczolására, továbbá az optikai 
üvegek ezü. tözésére szolgáló módszereket. 

Kisebb terjedelmű, de nem csekélyebb fontos águ vizsgálatokat végzett 
még a chemiai laboratorium, melynek főfeladata a két osztály munkássága 
közben mutatkozó chemiai problémák megoldá a. E czélból elemzéseket vé0 -

zett, megvizsgálta a többi közt az elektrolisisnél kiejtett f émcsapaclékokat, 
meghatározta a kali- és natronlúg fajsúlyát, számos sónak, különösen a Wes
ton-elemekben használt cadmiumsulfatnak oldhatóságát vizben és önálló viz -
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gálatokat végzett, melyek üveg és ti zta fémek előállitására vonatkoztak. 
Az üvegvizsgálatok abból állottak, hogy eosinoldattal meghatározták az alkali
nak azon mennyiségét, melyet ismert nagyságu üvegfelülettel érintkező víz 
az üvegből meghatározott időben kiold; minél nagyobb a feloldott alkali 
mennJ isége, annál sötétebb vörös szint ölt az üveg az eosin hatása alatt. 
Számo üvegfajjal végzett kísérletek eredményei és az intézet a gyárosoknak 
adott utasitásf;Li a német üvegipar legnagyobb mérvű emelkedését eredmé
nyezték . 

A fémvizsgálatok ti zta platina, czink é kadmium előállítását czélozták, 
melyek zámos fizikai kisérletben és az elektromos mérőeszközök előállításá
ban fontosak. 

A legtisztább platina, mely eddig Londonban volt kapható, 0·02 O/o idegen 
fémét, leginkább rhodiumot és ezüstöt tartalmazott; az intézet közreműködé
sével azonban Her~usnak Hanauban sike1·ült olyan platinát előállitani, 
melyben csak 0·01 O/o az idegen fém, mely tehát 99·99 % tiszta platinából áll. 
A kere kedésekben kapható és tisztának nevezett czink 8/I ooo részig tartalmaz 
má fémeket, legtöbbnyire ólmot, sokszor vasat kadmiumot, phosphort, ként, 
arzént · az intézet ez élj a volt a czinket annyira megtisztítani, hogy abban 
idegen an3 agok nem chemiai, hanem csak pektros kopikus uton legyenek 
feltalálhatók. Sikerült is neki elektrolytikus uton 013 czinket nyerni, mely 

. e ak 1/irnooo rész idegen anyagokat tartalmaz ; ugyane foku tisztasággal birt 
az intézetben tisztított kadmium, mely azelőtt 0·03 % idegen anyagokat is 
tartalmazott. Szintén a higanyt, melyet etalonok, baro- és thermometerekhez 
használnak, elektrolytikus uton annyira tisztitj ák, hogy chemiai elemzéssel 
200 grammban idegen an3 a gok felismerhetők nem voltak. 

Hét hónapon keresztül a chemiai laboTatorium összes tevékenysége a 
füsttelen puskapor tanulmányozására vonatkozott; vizsgálatokat végzett az 
alumínium oxydátiójáról, a borszesz-bőmérőkben tartalmazott folyadékok fes
téséről és, a hadi tengerészet felhivá ára, a chronometerek kenés 're szolgáló 
olaj ok tartósságáról. 

Ez utóbbiak czélja volt oly kenőolajat találni, mely a levegő hatása alatt 
káros elváltozásokat nem szenved; e kísérletek eredménytelenek maradtak. 

Az intézet műhelye az összes készülékeket szállitotta és javította. 

~ 

Az intézet hivatalos közlönye a (( Zeitscbrift für Insti·umentenkun de», 
mely közreműködésével jelenik meg ; azonkívül szakok szerint csoportosított 
tudományos értekezéseket ad ki <1\Vi senschaftliche Abhandlungen der phy
sikalisch-technischen Reichsanstalt» czim alatt. Kilencz év alatt az I. osztály 
53, a II. 111 német és 1 angol nyelvű hivatalos vagy magánjellegű érteke
zést közölt. 

Midőn én a megtisztelő felhívásnak engedve, előadásom tárgyául a 
fizika-technika intézet működésének és eredményeinek leirását választottam, 
tettem azt nemcsak azért, hogy a magyar természetvizsgálóknak azt az inté
zetet mutattam be, hol a természet vizsgálása a legtökéletesebb eszközökkel 
és módon folyik, hanem azért is, hogy igénytelen módon adjak kifejezést 
kegyeletemnek ama dicsőült szellem iránt, ki ezen intézetnek szervezője és 
megalapítója volt s kinek emlékéhez engem a tanítványi hála érzete köt és 
egész életemen át kötni fog. 

XXIX. ' ándorgyülés Munkálatai. 
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1. 
, 

fE N T ZÉD 
a ga ~dasági ' ~ tdr ad alm i ,..,ako tály m egn yitú. a rtl ka lm rÍl a 7 tart tta 

l\IIAL v zn V LÉR országg ül 'si képvi elő. 

1\Iél en tisztelt szakosztály 1 
Azon rendkivülien kitüntető megtiszteltetésnél fogva, m ly 

é ezred küszöbén a magyar orvosok é természetviz gálók L . vándor
g ·ülése társadalmi szakosztályának vezető elnökségével megbizattam, bátor
kodom az elnöki zék t elfoglalni, s egé z lelkemből, szívem hazafiui szerete
tének egész melegével üdvözölve a jelenlévőket, a zako ztály el ő ülését 
ez nnel megnyitom Pehán Adolf dr. urat felkér ma jegyzőkönyv vezetés 're. 

Engedje meg egyuttal a mélyen ti zt lt zakosztál ,, mi z rint ezen kiváló 
ti ztemből kifolyólag a tárg alások bevezetése czimén gyónge tehet égem 
daczára pár alka.lom zerünek tartott gondolatot eg zerü zavakba öltöztetve, 
elmondjak. 

C ekél magam e vándorgyül ' eknek magasztos ponderantiáját az erre 
való felké zült ég hiányában kellőkép alig tudnám méltán ·olni, annyit azon
ban constatálni kötelességnek tartok s ezt mint a ván lorgyül ' központi vála zt
mánya különös kegyéből e szép megye helyi eg_ éni égei közül bevont laikus, 
minden félreérté nélkül tehetem, miszerint ezen vándorgyűlések szeretett 

z 'p hazánk eddigi fejlödé ének egyik kiválót ' nyezőjét k 'pezt 'k é képezendik. 
Rend zőik fenköltségének ez lege1·ő ebb bizonyít 'ka. De kell-e erősebb 

bizon iték, mily magas zin onalon állottak a mindenkori ezetők, a mikor 
ezen vándorgyűlések egyik főrészeül a tár adalmi o ztályt zervezték ? 

De mint jutnak az orvo ok, hát m 'g a termé zetviz gálók a tár adalmi 
kérdé hez? 

Laiku tól kitelik il., kérd ' , pedig mincleg_ ikünk önmagáról tudhatja 
ma, mennyire megrezegteti úgy agyvelőnk zálait, mint zivünk hu1j ait a 
socziáli kérdé úgy egészében, mint egyes r ' zeiben. 

Ezen k 'relé la u, mert bonyodalma megoldá a körül ott látjuk mind
jobban ott fogjuk látni ürögni a népélet minden rétegét, minden o ztályát, 
minden egyéniségét, a papot, a bölcsé zt, a jogászt, ép úg_ , mint a föllmivest, 
az iparost, tb., stb. kivétel nélkül. 

Miért hián ozzék az orvos s mi ' rt a termé zettucló ? 
Sőt ellenkezőleg, én azt hiszem, és j ogá z létemre ki mer m mondani, 

hogy ép azok sokkal hi atottabbak ezen a téren mozogni, mint bárki más, 
ámbátor senkit e térről elzárni, letiltani nem zabad, d n m i lehet. 

Az orvo t és a termé zetviz gálót zakmáj a mivelése mindenkor az édes 
.anyaföldhöz s annak leg zebb, legnagyszerübb organismusához, az emberi te t 



~46 

m figyel ' éh z köti; .~ az, ~ ki zek között igazán hi atá a magaslatán áll~ 
leb t tl n, h gy fel ne m lkedjék a bölc ess' g zon e úcsára, a melyen tapasz-
talatát tud 'ny val ös zbangba hozni ne tudná. 

A g ttk rlati jog' z fenforgott tapa ztalá ai után a f nnálló vi zonyokból 
zint 'n kul po t riori, ma még mindig uralja r' ai el : fi.at ju titia, 

p r at nndu . 
b „le ' z p dig, bár hivatása olna a tudományt , z élett 1 ö zeeg ez-

t tni, töri f j 't, 'piti többnyire még m i elvont elméleteit bár n m 
mon ja: fiat l bil ophi , p r at mundus, megf ledkezik mégi világról úg 
hog z n'lkül 1 i v zh t z'p n. 

Ne úg az rvo ' term 'szettudós, ez k eg r ill n tra em feledhe-
tik el min nnapi l 't t. 

kivált az or · ennek kkor, mikor az egyes egy' n te ti bajait · 
z uv d' it enyhít r~ iparko ik, hi atása az e körül gyüjtött tapa ztalatait 
z g z beri '0 j, vara is ha zn itani. 

e l i is ism rhetné j bban az emb ri zí et, lelket ' az é z hatalmi t 
az r o nál, h az b rt 'p legnehez bb 'ráib n, a kinsz n ed 's és a n. -

oru áb pillan taib 1 k 'n t len figyelni. z mb ri lelkületnek annyi árn. „ -

latbc n 1 ren kívüli vált z t l ban mutatk z' ezen . il ánulatainak szem-
1 'l t i m rteti m g az r os e 1 - rösebbe , mint bárki má sal - az em er 
'i~z 1 - ·s g nd 1 t ihgát, m lyn l ti ztár, zi'.í.rt ilá5 o sá5 a a való igaz ·1g 
gy d 'il, 1, n k „ zhnngb n k 11 1 nni a t rm' z ttudó ntal m gfi.g,:elt 

ter é zet ·· .„k t··r 'ny- iv 1. 
'1 ak z al 1 k n i dulh t úgy bölc 'sz, mint a jo0 i z, csak ezek 

teki t tb :t l' el dk thatja m g a b··1 ' z 1 'let 't 'pith ti fel a jog·1 z 
j gr ndj t. ily rk'p jogt°'al f lillith· t ' a t't 1, i z rint az orvo l:t b 
l ginká b ' 1 gint r i b mó n a tár ad·1lmi r nd m kc nikáj 'ba. 

itt ll, rilil· b z czi·1li 1 ' rd , s per p ctivája. 
I\l 11. ·a rp r 

·' ~z 'g izto itá ' nál 1 " tehát az 

mőt j ' milieub h 1, zi 
n fejl zti e n „ve-

1- 'p ég it gy-

lll 1, llll 

m 1· ünhöd' 't t),y, 

rt nrn ·~b n r jti - .z 
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Benne vagyunk a nagy socziális kérdés erős hullámveréseiben, de hála 
I tennek, nem abban a vértszomjazó és öldöklő minőségben, mely elhárithat
lanul forradalomra vezet; de azon magasabb és nemesebb minőségben, a 
melyben a világ legjobbjai és az egész intelligentia érezik és elismerik, hogy 
bizonyos átalakulási processusba kezdünk belemenni, melyből bizonyos intéz
mények fognak kikerülni, persze nem olyak, mint a minőket álmodozók álmod
nak, vagy elégedetlenek mások rovására a legnagyobb erő zakkal is meg
te1·emtenének. 

Ezen a téren a jövő fejleményei csak olyanok lehetnek, melyek nem 
felforgatók s melyek a mai tár adalom kereteibe beilleszthetők, illetőleg ezek
ben apró, egészséges kezdeményezésekből, s~j át erej ökből nagyTa fognak nőni. 

Egyik oldalon a találmányok és a teknika rapid vívmányai, másik olda
lon a jótékonyság mindig nagyobb méi·etei fogják la san kiegyenlíteni azon 
zakadásokat, melyeket a modern fejlődé a társadalmi rétegekben okozott. 

S midőn mostani ö szejövetelünkkel öszefűzni óhajtom az előrebocsá
tottakat, három intézmény1·e utalok: a gyermekembernek teljesen hygieniku 
ellátására ott látom az ovoda mellett a gyermekmenhelyek mindjobban terjedő 
szervezkedését; az ép és meglett ember ellátását nagy méretekben eszközl" 
kaszárnyák mellett a munkás- é hivatalnoktelepeket és az üdülő helyek t; 
a beteg ember nagyobb számban való gondozá át elJ átó kórházak mellett ott 
látom a nagyszabásu sanatoriumok terjedését és a gyógyhelyek nagy méret k
ben való fejlődését. 

Mindezek mentől több egyén telje hygienikus ellátá át tendálják, több
nyire azon az alapon, hogy megadják úgy a gyermektestnek, mint a megl tt 
'p és beteg testnek egyaránt a zükségeset megfelelő mértékben. 

A modern fejlemény k a lakosságot a vá1:osokba beerőszakolják s az ott 
szerzett ideges ég kergeti nyáron ki a gyógyhelyekre, üdülőkre é utazá okra. 
Azt hiszem, hogy e modern vándorlás és a fentemlitett intézmények azok, 
melyek az emberi 'g helyes fejlődése szempontjából, mely a fent kifejtett k 
alapján csak a természet ölén 's annak megfelelőleg tehát első sorban a 
hygiea hel e szabályai alapján tört 'nhetik, bizonyos kategóriákat és irányokat 
jelölnek meg, vagy talán ilyeneket önmagukban rejtenek. 

Egyszóval az «otthon» teljes biztosítása minden egyes embernek 1 g
nagyobb részben a független egyéni tulajdon, a többi részben I edig a nag._ 
közös zervezetek formájában a hygeia é a cultura összes szüks 'gleteinek 
kielégité ével: ez azon czél és azon ideális forma, mely a socziális kérd' fog
lalatját képezi. 

Hazánk r ndkivülien szerenc és termé zeti alkatában : a gazdag rónát a 
leg zebb hegyvidék övedzi. 

Vándorgyülé ünk az ország egyik legszebb hegyes részében : a \ág
völgyében ülésezik. 

A társadalmi o ztály itt a legeredetibb megfigyeléseket teheti. 
Látni fogj a a kisvárosi életet modern fejlődésében, mint ipa1·korlik előre, 

mint küzködik, hogy a maradiság rablánczait levethesse, és még e kis város
kákban ott, hol fejlőd' s van, megfigyelheti a városokba zsufoló tendentiát. 

Ezzel szemben eg es falvakban a megnemélhetés, a kény zervegeta
riani mu jelenségeivel találkozunk, melJ eknek eredménye az illető helyek 

populátiója, mely nem a modern ember vándorlá i hajlamából ered, de a 
mit eg~ cnesen a viszonyok kényszerhatalma okoz. 

ezen nag ellentétek között ott fogjuk látni a szép természet, a j · 
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levegő, a modern hygiea és kultura azon gyöngyeit, a hol a saison alatt -
még részbeni betegeskedése daczára is - kellemesen élő társadalmat találunk. 

Magára tárgyunkra, a socziáli kérdésre, mely egyuttal par excellence 
gazdasági kérdés, visszatérve, azzal zárom be ezen elmefuttatásomat, hogy 
ezen kéi-dést nem a nyers tömegek nyers e1·ővel fogják megoldani, hanem 
csakis az uralkodó eszmék hatalma által saturált intelligentia, mint az emberi 
szellemvilág egyetlen mediuma, fogja munkásságával és áldozatkészségével 
ez élj a felé vinni e kérdést. 

Még egy zer szivből üdvözlöm az ezen nemes munkára összegyűlteket, 
átadom a szót az első felolvasónak. 

2. 

ADALÉKOK A MAGYAR, KÜLÖNÖSEN A FELVIDÉKI 

GYÓGYSZERÉSZET TÖRTÉNETÉHEZ. 

0 IPPÉK J ÁNO gyógyszeré ztől. 

Az őskor és elmult idők tudós és fáradhatlan kutatói számtalan hiteles 
adattal bizonyítják, hogy valamint minden jelenlegi szaktudomány, úgy a 
gyógyszerészet is a tapasztalat és természetes megfigyelés alapján keletkezett 
és a tapasztaltak további fűzése, az emberi értelem sokoldalú megfigyelése, és 
helyes következtetések levonása által fej le ztve : a jelenlegi viszonlago tökély 
fokára emeltetett. 

Valamint a földkerekségének összes népei, úgy az ős hazában elődeink 
is az empyrismus által nyujtott szerekkel enyhítették testi fogyatkozásaik és 
szenvedéseiket; melyek, tekintve az ős életmódot és a testi fentartás egyszerű, 
tei-mészetes és romlatlan voltát, nem különben az erőteljes testalkatát és edző 
foglalkozását: vajmi kis térre szorították azon gyógyszereket melyek a bekö
vetkezett testi foglalkozás avagy szenvedés elháritására é enyhülésére hasz
náltattak. 

A jelen magyar haza ezer év előtt bekövetkezett és általunk hálás utódok 
által fényesen megünnepelt dicső elfoglalásával, mií.veltebb nemzetek sorába 
lépve, őseink nem csak azok szellemi tulajdonait és kultúráját sajátították el; 
hanem fol. tonos csatározások által végre béké viszonyok és consolidál t 
országláshoz jutva, a természetes életmód feladásával é a nyugat szoká ai
nak é elerőtlenítő életmódjának elfogadásával azon különféle testi bajok é · 
zenvedések osztályosaivá lettek, melyeket az őshazában még nevükről em 

ismertek. 
E különféle új testi bajok és szenvedések, mel ekhez a zomszéd n 'pek

kel való érintkezés által jutottak, az azon népeknél már di ó é ha ználatban 
levő új gyógyszerek ismertetése és használatára i l é ztették őseinket · mi 
által a régi empyrikus szerekhez nem csak ujjak járultak, hanem a nemzet 
fokozatosan a gyógykezelés, gyógyszerkészítés és dispensatió mindazon e é
lyein és fokain átment, mel)7 ek a többí civilizált nemzeteknél az orvo i é 
gyógy zerészi tan és zakrua történelmileg megállapítható fejlő lését vázolják 
és az érdeklődőt a jelen nagyszerű vivmányaihoz és álclásdús eredm n. eihez 
kalauzolják. 

A mennyiben a hazánkra vonatkozó gyér adatok létez· e kipuhatolhatása 
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·engedték, becses engedelmükkel megki érlem, hogy a gyógyszerészetnek zere
tett hazánkban való történelmi fejlődését, néhány adalékkal vázoljam, nem 
hajhászva sem absolut eredetiségét, sem pedig képzelődő dicsőséget; hanem 
csak azt óhajtva, hog) szerény fáradozásom nagyrabecsült érdeklődés és figyel
müket érdemelhesse ki. 

Megelégedéssel konstatálhatjuk, hogy a magyar gyógyszerészet történe
tében a felvidék vitte az úttörő szerepét, mert habár hazánk keleti és déli 
i·észei a görög és latin kultura áldásaiban részben részesültek, még is a nyugat 
tudományos és értelmi fejlettsége befolyásolta és uralta hazánk szomszédi fel
vidékének társadalmi és kulturális viszonyait és azokra fölényének és alapos
ságának civilizátorius erejével hatott. 

Hogy hazánkban mely időben keletkeztek az első önálló gyógyszertárak? 
anól nem birunk pontos adatokkal, részben mert ezek elpusztultak, másrészt 
mivel tulajdonképeni gyógyszerészekről, kik hivatásból űzték ezen foglalkozázt 
anélkül, hogy orvosok lettek volna, nem birunk tudomással; ez időkben a 
.gyógyítás mestersége é gyógyszerek kiadása a betegápolással foglalkozó 
szerzetesek által lőn többnyire űzve, tény az, hogy Magyarornzágnak a Kárpá
tok lánczolatától bekerített i·észében alig volt Nagy Lajos uralkodása után 
nagyobb városa, a hol gyógysze1·ész és gyógyszertar ne lett volna, és a hol 
ilyen állandóan nem is volt, ott is a vándorgyógyszerészek gondoskodtak a 
nép gyógyszerszükségletének fedezéséről. Sűrűben természetessen ott akadunk 
gyógyszertárakra a hol a nép németajku és közelebbi érintkezésben áll az e 
téren már akkor előre haladottabb Németországgal. Igy találkozunk már 1303-
ban egy Péter nevü. budai ((confector medicinarum»-mal, a ki tevékenysége 
körét Esztergomig terjeszti ki és a kit ebbeli érdemei elismerésül az ottani 
keresztes barátok szöllej e után fizetendő tized alól felmentenek. Egy pozsonyi 
gyógy zerészről, kit azonban a ránk maradt okirat nem nevez meg névleg, 
1310-ban van szó. Ez évben ugyanis Pozsonyban a nálunk j.árt pápai követ
ség egyik tagja hal meg, és végrendeletében úgy rendelkezik, hogy hagyaté
kából első sorban is a gyógyszerészt elégítsék ki a neki betegsége folyamán 
szállított gyógyszerekért. 

Már a 14. században találkozunk városi szolgálatban álló gyógyszerészek 
mellett királyiakkal is. S nem szabad gondolnunk, hogy ezek holmi alárendelt 
viszonyban állottak. Királyaink nem ritkán dús javadalmak adományozásával 
ismerik el gyógyszerészeik érdemeit. Gekmin mester, királyi gyógyszerész 
például, a ki mint ilyen az 1335-46 közti időben működik, a hontmegyei 
((Zaázd)) birtokot kapja adományul és midőn 1 :fö2-ben Gekmin fia László 
fiörökös nélkül hal meg, a birtokot ismét gyógyszerész, még pedig egy Szere-
esen nevű kapja. Hogy mily előkelő állást foglalt el Szerecsen a királyi udvar
ban, mutatja az, hogy egyúttal a kfrályi kamarák főnöke; a mi azon időben 
és még később is tekintélyes és befolyásos hivatalt jelez. 

A királ:) i zékhelyen és annak közel ében különben állandóan volt gyógy
szeré z. A 1375 -töl 1397-ig terjedő időszakban öt budai gyógyszerészről van 
szó, ezek 1 ynock, Barancb, Kauchar Zsigmond, Péter és Gottfried. 

A gyógyszerészek számának emelkedését magyarázza az, hogy különösen 
az Anjou-korban nagyban előtérbe kezd lépni az olasz befolyás; a Magyaror
zágba kerülő olasz orvosok, a kik már akkor nagyobbrészt alapos egyetemi 

készültséggel birtak, a gyógyszerészet intézményét is tőlük telhetőleg megho-
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nosítani és fejleszteni törekesznek. S van is szükség gyógyszerészre és gy' gy
szerre. Az évről évre feltünő'járványok, különösen a fekete halál és 'vtizedekig 
tartó utóbajai Magyarország lakosai közül is szedik áldozataíkat. Kétszeres fon
tossággal bír tehát ez időben a gyógyszerész. Habár egész gyógykészlete nem 
is nagy - hisz tudjuk mily kis terjedelmű a középkor materia medicá-ja, 
különösen a diretetikus tanok meghonosodásával - mindenesetre hű segédtár
sát képezte az orvosoknak, a kik aztán kettős erővel törekedtek a lakósságot 
tizedelő járványok ellenében fellépni. 

Még inkább fejlődött a magyar gyógyszerészeti ügy a 15. század folya
mán. Ez időben Magyarország trónján két fejedelem ült, a kiknek kiváló 
érzéke volt tudomány és művészet iránt : Zsigmond és Mátyá . Z igmond 
uralkodása idejét leginkább az jellemzi, hogy alatta indult meg a városok 
fejődése. Mig eddigelé Magyarország lakossága majd kizárólag az állattenyé z
tés és földmivelésrr "zoritkozott, addig Zsigmond idejétől kezdve különösen a 
fel vidéki határszéli városok lakossága a ke1·eskedelem és ipar áldásaival i 
kezdett megismerkedni. Evvel előtérbe kezdett egyúttal lépni a polgári szorga
lom s az e szorgalomból származó ei·edmény: városaink fokonkénti fejlőde e 
és a fejlődés folyamán beléletének önállósodása és egészségügyének hathatós 
tényezővé való növekedése. 

Ez időben már a gyógyszerészet viszonyainak szabál ozá ára is gondol
nak s evvel elismerik a gyógyszerészet mint táTSadalmi rend működé ének 
fontos voltát. Igaz, hogy az első ebbeli rendelkezé nem bir országo · kötelező 
erővel, az egész nem egyébb mint egy városi hatóságnak saját hatáskörében 
kibocsájtott intézkedése; másrészt azomban nincs meg bizonyítéka annak, 
hogy a többi önálló jogéletü város ez intézkedés tartalmát nem tette volna 
mag~ évá is. Az itt szóban forgó rendelkezés az úgynevezett budai jogkönyv
nek a gyógyszerészetre vonatkozó pontja. E jogkönyv, mely számos művelő
dés-történetileg érdekes pontot tartalmaz, eredetére nézve ugyan már a 1 t • 

századra vihető vissza, de fötartalma valószinüleg a 14. század végéről vagy a 
15. század elejéről datálódik. E jogkön v 102. pontja «von den Apn
tekaren» szól s azt mondja, hogy a gyógy zerészek ruhanemüeket és mást, a 
mit rőffel szokás mérni, ne áruljanak, hanem csak azt, a mi régi idők óta a 
gyógyszertárba tartozik. A ki e rendelet ellen vét, törvény szerint büntetendő. 
Vasár és ünnepnapokon üzleteiket, esti harangozásig ne tartsák nyitva-. A bete
gek számára orvosszereket adhatnak, de mást ne áruljanak. 

Ez intézkedés érdekes betekintést nyujt az ama korbéli gyógyszertárak 
üzleti életébe. A gyógyszertár egy ideig teljesen megfelelt az «Apotheca» ety
mologikus fogalmának, a mennyiben az nem volt más, mint üzleti i·aktár, a 
melyben egyebek közt gyógyszereket is árultak. Csak később midőn a fenti
hez hasonló tilalmak egyre ismétlődtek, vált az « potheca» azzá, a mi most~ 
gyógy- vagy ehez hasonló szerek eladási helyévé. Hogy e felfogás Magyar r-
zágra nézve is áll, mutatja egyebek közt az, hogy a budai jogkönyv egy helyént 

nem kevesebb mint 5 Budán létező «Aputeke »-ről szól. Könyen belátható, 
hogy itt az «Aputeke » szó, nem gyógyszertár értelmében veendő, hanem hogy 
ez általában raktárra, vagy mint még a 17. században nálunk is, közönsége 
vásáros sátorra vonatkozik. Hogy a gyógyszerész nálunk is orvos ágon kivül 
mást is árult, arra nézve zintén s~ámos adatunk van. Igy olvas uk, hogy 
meg 1495-ben II. Ulászló királyi tárnokmestere az udvar számára szálított 
gyertyákért, mézec ekért stb. a két budai királyi gyógyszerésznek : Engerhard 

„ ·s Yalentinusnak egy bizonyos összeget fizet. Arra, hogy különösen a felvi-



<léken volt ez időben már több rendes gyógyszertár is, van adatunk. Igy van 
szó 1442-ben János bártfai gyógyszerészről, 148' -ban gy Be1·talan ' 1487-
ben egy J áno ·nevű kas ai gyógyszerészről. Körmöcz bányán 1499-ben és 1505-
ben Kristóf gyógy zeré z a váro i tanács tagja stb. Ez utóbbiak et;y része 
ugyan már 1VIátyás idejébe esik, a ki a gyógyszeré zeti rend fellendítésére 
abban is gondolt, hogy az általa tervezett nag_ szabásu budai egyetemben a 
gyóg; zerészeknek is juttatott helyet. S hogy Mátyás udvara szellemi törek\ é-
eiben a g óg) z ré zekkel is foglalkozott, mutatja az, hogy a mií.vé zek é 

irók mellett gyóg szeré zeket i telepítettek be Ola zor zágból, mint Heltai 
mondja krónikájában: c1Beatrix hiva ki Ola zországból mindenfelé műv : z 
me teTeket .... patikárosokat. >> 

Nag} lendületet vett a gyógy zerészet ügye a 16. századdal. Egyr 'szt, ez 
időben 'ette kezdetét amaz elkeseredett tudományos harcz, melynek ezé lj a 
az volt, a hagyományos gyógyászat elveit összhangzá ba hozni a mindinkább 
fejlődő tudomány tanaiYal; az eddigelé majd teljesen domináló galenusi 
gyógymódot a mindinkább meginduló vegytudománynyal összeilleszteni. Ez 
természetesen, mint minden ujjitás, nehezen ment, de végre, különösen a 
hires Paracel us törekvése folytán, sikerült a vegyi ké zítményeknek a gyógy-
zertárakba való bevezeté e. . 

A mi felvidékünket illeti, úgy ez időben a kereskedelem és ipar központ
jaiban mindenhol van gyógy zertár. A mo tani dr. Adler-féle pozsonyi gyógy
szertár a 16-ik századba viszi vissza eredetét; a jezsuita rend feloszlatá áig 
azok birtokában volt. Régi korát hirdetik a 16 ik századból fenmaradt edények 
(igen szép felvidéki magyar munka) régi könyvek, képek stb. Selmeczbányán 
1561-ben Burchardt Dániel vezeti a városi gyógyszel'tár ügyeit, ezért heti 
1 frtnyi fizetést húz, még ugyancsak Selmeczbányán 1571-ben egy gyógysze
rész egéd évi fizetését 1 frtban állapítják meg. György egyik pozsonyi gy' gy
szertár tulaj do no a 1501-ben a városi tanács tagja. 

Lőcsén 1563-ban Sophus Frig, es kéri a városi hatóságtól a már néhány 
év óta fentartott gyógyszertárt. Ezek mellett Kassán, Eperjesen, Bártfán, 
N agy-Szombatban, Rózsahegyen találunk kisebb-nagyobb gyógyszertárakat 
vagy legalább oly adatokat, melyek gyógyszerészek működésére vonatkoznak. 
Mai szempontból nézve a dolgot, kevésnek fog ez tűnni. De meg kell gondol
nunk, mily visszonyok közt élt Magyarország az egész 16-ik század folyamán. 
Bel-és kül-ellen ég gyengítette minden oldalról, sebeket ejtett rajta magyar, 
német, török, tatár. E vi zonyok folytán a gyógyszerészetre is rosz idők jár
tak. Az előbb nagyszámú lakossággal biró városok elpusztultak, a fal vak 
pedig még inkább kiürültek. A török járom, majdnem állandó német zsoldos-
ereg élősködött Magyarország kiszipolyozott testén. A hol előbb volt gyógy

szertár, ott is néha éveken keresztül szünetel. Az orvoshiány is nagy. 158 -ban 
Woith Illés lőcsei gyógyszerész panaszkodik a váro i tanácshoz irt levelében, 
hogy üzlete igen roszul megy, mert a váTosban nincs orvos. 

Felvidéki gyóg szerészetünk történetében nem kevésbbé fontos azon 
körülmény, hogy itt léptették életbe először a gyógyszertárak koronkinti viz -
gálatát. A hatóság ezen ellenörző joga hozzank közvetlenül Ausztriából jutott. 
1552-ben bocsájtja ki L Ferdinánd király <1Policeyordnung»-ját, melyben azt 
határozza, hogy a gyógyszertárak egyszer évenkint vizsgáltas anak. A használ
hatatlan és elrontott gyógyszerek elkoboztassanak, a hatóság ügyeljen továbbá 
arra, hogy a reczeptek után készítendő ára ne legyen tulmagas. Az utóbbi 
tilalom kiadására bizonyára volt is ok. Még 1581-ben figyelmezteti Selmecz-
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bánya tanácsa a városi gyógyszerészt, hogy az orvosságot szabott árban szol
gáltassa ki, maga készítse a gyógyszereket és ne készítte se azokat, ahhoz nem 
él'tők által. 

Daczára azonban a járványok idejében emelkedett szükségletnek a gyógy
szertárak forgalma igen csekély lehetett. 

A konkurenczia ugyani8 nem volt csekély. A gyógyárukkal való kereskedés 
szabad volt; házalók és kuruzslók jártak faluról-falura, városról-városra és 
f enhangon hirdették gyógyszereik mindenhatóságát és pestis-amuletumaik 
csalhatatlan voltát. Másrészt azonban magok a főúri családok is nem csekély 
concurrencziát csináltak a szegény patikárosnak. Majdnem minden nagyobb 
hazai föuri családban volt egy-egy házi patika, a melyből szűk ég esetén a 
jobbágyat s talán a városi polgárt is ellátták orvossággal. Felvidékünkön pl. 
a Pálfyak vöröskői várában van nagyobb patika, mig több mint százra menő 
azon föuri családair_ ..... száma, melyek ha nem is telj essen berendezett gyógy
sze1·tárt, de úgynevezett <1patika-ládákat» (a mai kézi gyógyszertárt) tartottak. 
A mult évi történeti kiállitáson látható volt a Battyhányi család egy ily patika 
ládája. 

A magya1· különösen a fel vidéki gyógyszerészet fellendülése a 17 -ik szá
zadból datálódik. U gy a kormány, mint az önálló j ogéletü városok hatósága 
egyre e fontos egészségügyi tényező visszonyaira terjeszti ki :figyelmét. A kassai 
1609-ik évi városi szabályzat szigoruan meghagyja a gyógyszerészeknek, hogy 
úgy járjanak el működésükben «das sie vor Gott und der Welt verantworten 
können. » 1621-ben azt határozza a városi szabályzat, hogy cc az patikárius és 
patikárius legények is megesküdtessenek. » 1626-ban meghalt a városi gyógy
sze1·ész és özvegye vezette tovább az üzletet; de a városi tanács nem volt vele 
megelégedve és bizonyos Gatti Kornélnak akarta a két gyógyszertár egyikét 
juttatni. Ez úgy látszék csak később sikerült, mert csak 162 -ban találjuk 
Gattit az egyik gyógyszertár birtokában, míg a másik Vidos György tulaj
dona. 1631-ben a kassai gyógyszertárak száma már négy, a mi számbamen5 
haladást jelent. Kassán behatóan foglalkoznak a 17-ik század folyamán a 
gyógyszertárakkal és nagyon gyakran akadunk a városi tanács jegyzőköny
veiben a gyógyszerészet emelésére czélzó intézkedésekkel. De más felvidéki 
városainkban is rohamossan fejlődik a gyógyszerészet ügye. Igy például 
Pozsonyban, a hol 1623-tól kezdve tartanak rendes gyógyszertár vizsgálatot, 
a már fennálló 3 gyógyszertár még egygyel szaporodik, a mai «Szenthárom. ág» 
gyógyszertárral, mely 1894-ben már ünnepelte 200 éves fennállását. Ezen 
gyógyszertárt <1 orvosi és gyógyszerészeti szakma teTén elért eredményeiért» 
Lípót király Rauchenfeld János Györgynek, a kit ezen okirat által az udvari 
orvosok és gyógyszerészek sorába felvett, mint Nagy-Szombat városi orvosá
nak 1649-ik év július hó 12-én adományozta. Epe1jesen 1650 körül a hires 
Wéber J áno városi gyógyszerész és e mellett a «Felső Magyaro1·szág királyi 
gyógyszerésze>> czimet viseli. Emlékét néhány becses orvosi és politikai műve 
őrzi. Wéber a ki orvosi gyakorlatot is folytatott, bizalmas embere volt Széchy 
Máriának, a murányi Venusnak, a ki ép úgy mint férje a nádor gyakran fordul 
hozzá orvosi tanácséd és gyógyszerért. Nagy Szombatban ugyan csak ez idő
ben van egy jól berendezett gyógysze1·tár, melyet Rédei László naplójában 
dicsér. A fejlődött iparu bányavárosokban, mínt Selmeczen, Körmöczbányán, 
Beszterczebányán, Zólyomban, továbbá a hfres szepesi városokban, tekintettel 
az ott nagyban folytatott bányaüzemre és kiviteli kereskedésre, a jól berende
zett patika nagy szerepet játszik. 
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A kormány több izben (1644, 1656, 1678, 1689,) bocsát ki a gyógyszeré
szekre vonatkozó intézkedéseket, ezek között olyanokat is, melyek a méreg 
kei·eskedés szabályozására is vonatkoznak. A gyógyszerészek megvizsgáltatá
sát a városi orvos által, ekkor már kötelezővé te zik és megtiltják a zárda
gyógyszertárak gyógyszereladását stb. E rendeletek közt nem érdekteJ en az 
1678-évi, a mely ráparancsolja a gyógysze1·észekre, hogy az üzletükben - offi
cina - működő akatholicus alkalmazottakat törekedjenek a katholicus hitre 
téTiteni. Hogy gyógyszerészeink ez időben kiváló társadalmi állást is foglal
nak el, mutatja az, hogy például a már nevezett Wéber 1662-ben Eperjes 
város birája, egy második eperjesi gyógyszerész: Scholcz György pedig ugyan
akkor első városi senátor. 

Örvendetes fejlődésnek indult a közegészségügy feladatai iránti érzék a 
1 -ik században. Az orvosi tudomány és vele együtt a gyógyszerészet is, a 
természettudományok utjára kezdett térni és ez új irán t szabott a további 
komoly kutatásnak. A gyógyászati elvek «általános haladása mellett szembe
tűnő» már ez időben c1 azon törekvés, melynek czélj a a közegészségügyi viszo
nyok javitása, a közegészségügy felügyelő közegei helyzetének szabályozása, 
egy szóval oly tényezök teremtése, mely a nép egészségügyi állapotának 
észszerü javitását vonja maga után». Nyitramegyében 1733. évben indítvány 
tétetett, ho~ meg ei főorvos fogadtassék fel, melynek alapján a főispán dr. 
Hi·ommer Jánost nevezte ki. Nyitramegye archívumában továbbá olvasható, 
hogy 17 47-ik évben a Szent János Elefánti zárdában volt gyógyszeTtár és clr. 
Steiner Arnold főorvos és dr. Gottman János orvos lettek annak megvizsgá
lásá1·a kiküldve. 

A gyógyszerészet ügye is ez időben kezd a kormány ré zéi·ől kellő 
gondviselésben részesülni. A magy. kir. helytartótanács, mely Pozsonyban 
székelt, eg) más után bocsátotta ki a gyógyszerészetre vonatkozó intézked , e
ket és bizvást mondhatjuk, hogy mai gyógyszerészetünk alapja az akkor ki
adott rendeletekben nyugszik. A helytartó tanács első e téren tett intézke
dése : a gyógyszertárak alapos vizsgálatára terjedt ki, megkezdték a visitátiót 
a pozsonyi gyógyszertárakkal, a hol 1727 · ben Campolongo nagyszombati és 
néhány esztergomi érseki orvos vezetése alatt ment végbe a gyógy zertárak 
vizsgálata. 172 -ik évben a többi magyarországi gyógyszertár vizsgálata lett 
elrendelve. Az 1733-ik évi vizsgálati jegyzőkönyv zerint az öt pozsonyi gyógy
szertár közül, csak a «Vörösrákhoz» az «Arany griffmadárhoz» és a c1Fekete 
sashoz» czimzett feleltek meg a vizsgáló bizottság követelményeinek, míg a 
Walter és Schvarcz-félére, tekintettel azoknak hiányos berendezésére, az lett 
határozva, hogy azok működésüket beszüntessék. A felsőmagyarországi gyógy
szert.árak közül különösen a Loch-féle nagyszombati, továbbá a trencséni, 
esztergomi patikára figyelmeztették a vizsgálati bizottságot. Ugyanakkor 
indult meg azon mozgalom, mely a szerzeteknél lévő gyógyszertárak dispen
sálási jogának megszüntetését czélozta. Egyedül az irgalmas rendnek, tekin
tettel betegápolói és orvosi működésére, volt szabad továbbra is a polgári 
lakosságot is gyógyszerekkel ellátni. Csak e figyelemre méltó konkurrenczia 
megszüntetése után fejlődhetett szabadon a polgári gyógyszertárak ügye. 
Hozzájárult ehez még az is, hogy a m. kir. helytartótanács 17 45. évben Torkos 
pozsonyi orvossal általános érvényű taksát dolgoztatott ki, mig azután két 
évvel rá, a Magyarországon lévő gyógyszertárak összeírását rendelte el. Ez 
összeirás szerint - a mely különben nem teljesen megbizható - volt a fel
vidéken 22 gyógyszertár, még pedig Pozsonymegyében 7, Esztergommegyé ben 
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1, Trencsénmegyében 2, Nyiti·amegyében 7, Turócz, Bars, Hont, Gömör, és 
Zemplén megyékben egy-egy. E szám természetesen nemsokára emelkedett, 
különösen az 1770 és 1773. évi egészségügyi rendelet kibocsátása után, a 
melyben minden megyét arra utasítottak, hogy legalább is egy gyógyszertár 
erigálásáról gondoskodj ék és a főurak is saját szükségletük, valamint a köz
egészségügy előmozdításá1·a házak és telkek adományozása által a gyógyszer
tárak keletkezése előmozdíttatik. Igy Galgóczon Forgách Simon gi·óf 1702 
junius hó 17 -én kelt eredeti okmány szerint Gottman Márton gyógyszerésznek, 
saját személye és családjának tett egészségügyi szolgálatai elismeréseül ado
mányoz egy háztelket azon kikötéssel, hogy azon házat és abban gyógyszer
tárt állíthasson, de vásár alkalmával abban sem bort, sem sört, sem pedig 
pálinkát árulni ne merészkedjék és örökösei kellő gyógyszerek és azok kezelő
jéről beleegyezéséve · gondoskodni tart0znak. 

Mint nem kissebb fontosságu tényező a gyógyszerészet fejlődé ében, 
ki~ álóan fig elembe jön itt a nagyszombati egyetemnek orvosi karral való 
kibővítése. Ez időtől, tehát 1771-ik évtől kezdve, a gyógyszerészek kiképez
tetése az egyetemen történt; e mellett természetesen a gyakorlati előisme
retek megszerzése is kötelező volt. Senki se lehetett gyógyszertártulaj do nos 
vagy gondnok, a ki le nem tette az egyetemen az előirt vizsgát, a mely állott 
növénytan, gyógyszertan és vegytanból, továbbá egy gyakorlati vizsgából. Az 
1771-1800-ig terjedő időszakban az egyetemen 290 gyóg) szerész-mester 
nyert el oklevelet, a mi tekintettel az akkori visszonyokra, igen szép ered
mény. Az emlékezetes 1791. évi pozsonyi országgyűlésen a gyógyszerész ügye 
i zönyegre került. Az egészsegügy referense Fáy Pál tornamegyei alispán 
volt, a ki meleg szavakkal ajánlotta a karok és rendek figyelmébe a gyógysze
Tészek ügyét. Szüksége is volt a magyar gyógy zerészetnek ily pártfogókra. 
Szolidáris együttműködéséről akkor természetessen szó sem lehetett. Midőn 
17 48-ban összeállott a 3 nagyszombati gyógyszerész, hogy a «tres faciunt col
legium» elvénél fogva társulatba lépjenek, hogy így működésüknek nagyobb 
nyomatéka legyen, az akkor kiadott szabályrendeletben annyira megszori
tották a szabad müködés lehetőségét, hogy az egészet inkább czéhszerü intéz
kedésnek tekinthetjük. 

Csak e század elején szabadult fel kissé a ITT ógy zerészet is. A mindin
kább javított és a fejődő visszonyokhoz mért taxák kibocsájtása által, anyagi
lag is előmozditották a hazai gyógyszerészet haladását, úgy, hogy Tromsdorff, 
a hires vegyész és az Archív für Pharmacie kiadója, már e század elején is 
joggal mondhatta, hogy a magyar gyógyszerészek szakképzettségét mint anyagi 
viszonyait illetőleg is, egy polczon áll a németekével. 

Hogy e fejlődés tartós is volt, arról a számok tanu kodnak. Mig 17 47-
ben a felvidéki gyógyszertárak száma csak 22, addig 1 20-ban már körülbelül 
90; 1859-ben már 138, mig az 1895-iki kimutatás a felvidéken, már 21 
gyógyszertárral számol be. 

Következnék a magyar felvidéki gyógyszertárak birto:rrnmba juttatott 
avagy általam összeszedett gyéi- adatok alapján összeálitott rendszeres törté
nelmi felsorolása és különféle időben különféle birtokosok és kezelők által 
való ügykezelésnek kitüntetése · az előre haladt idő azonban int, hog3 ezek 
elhagyásával é más alkalomra való elhalasztásával, értekez 'sem befejezesé
hez siessek. 

Mint nyitramegyei két nagynevű 50 év előtt üdvösen müköclött kartár
saim1·ól hálás emlékezettel adózni óhajtok. 



Láng A. F rencz ·zületett Pesten 1795-ben. Miután Egerben Specz 
József gyógy zertárában gyakornoki éveit kitöltötte, Pestre jött 's egy év mulva 
1 12-ben oklevelet nyert. 1 2 -ban Pesten, 1832-ik évtől volt gyógyszertár
tulajdonos Nyitrán é mindkét helyen ritka becsületessége és önfeláldozó 
ké zsége által a közöns 'g rokonszenvét és becsülését nyerte meg. A tudomány
nak élt, buvárkodott, kutatott a természetben. 1 4 -ig körülbelül 0 ezer 
növényt g. üjtött ö sze, melyek mind hazaiak voltak és csak később, midőn 
külföldre utazá okat t tt és több külföldi tudóssal ismerets 'gbe jött, szaporí
totta gyűjteményét számos európai növény ritka példányaival. 1 25-ben Borosz
lóban a sziléziai honmivelést előmozdító társulat levelező tagjává 1 31-ben 

_ a regen burgi kir. növénytani tár ulat, 1855-ben a magyarhoni földtani tár-
ulat; 1 56-ban a pozsonyi természettani egyesület érdemei eli meréseül 

rendes tagjává megvála ztják. 185 -ban a magyar tudományos akademia leve
lező tagja lett. 1 33-1 · 4-ben yitra város tanácsosa, 1 35-től 184' -ig mint 
a nyitrai leán növel lének érdem teljes gondnoka működött. 1 44-ben .r yit1·a
város kapitánya ké öbb Nyitramegye táblabirája és 1 49-50-ben ca saper
ceptora. Az ő szerkesztésében jelent meg yitrán 1 4 -ban az első magyar 
nyelvü szaklap a Gyógyszeré zi Hirlap, melyből azonban részvétlenség miatt 
csak 12 zám jelent meg. Boldog emlékű h. agy József tudó sal yitrame
gye főorvo ával 1 56-1 -7 -ben a «magyar honi természetbarát» czimü folyó
iratot szerke ztette. Egy-két kéziratát a nemzeti muzeumban őrzik. Meghalt 
Nyitrán 1 3 november 23-án. Korán elhalt méltó utódja fia Emil volt, a ki 
a gyógyszerészet mellett főkép mint doctor chemü vegytannal foglalkozott. 

Láng Fe1,encz vetélytár át a term ' zottudományok ebredező mezején 
Pántocsek Józsefben tiszteljük, ki mint hasonnevű apjának és a nagy tapol
c ányi g 'Ógyszertár 1793-ban megalapítójának fia ugyancsak Nagy Tapol
csányban 1707-ben . zületett; yitrán é Tatán gymnasiumi tanulmányait 
végezvén a bécsi egyetemre került, hogy azon pályára. készüljön, mely tudós 
atyjának a Yáros é ... Nyitramegye közbecsülését virta ki. Mint a hires ifj. Jac
quin ked vencz tanitvanya 1 ~ ~O-ban zept. 7 -én a gyógyszerészi oklevelet 
eln erte, minden idejét kedvencz tárgyai: a botanika és chemia müvelésére 
forditá és hegyen völgyön barangolva, valamint laboratoriumába visszavo
nulva alapját ejté azon kitűnö tudás és zakk 'pzettségnek, melylyel kortá1· ai 
közül csak keve en licsekedhettek. Atyja hirtelen elhalálozá a után a nagy· 
tapolcsán) i gyógyszertár v zetését átvéve tudományos buvárlatait folytatva, 
tudását valamint emberbaráti szeretetét minden téren érvényesitve, 1830-ba.n 
a nyitramegyei Valaszka-Bela községben uralkodó éhtyphus alkalmával oly 
kitűnő ér lemelrnt zerzett bog, Ferencz király ő felsége ebbeli önzetlen é 
feláldozó emberbaráti tevékenységét legmagasabb elismerésére méltatva, őt a 
polgári aranyéremmel tüntette ki; A bires pöstyéni hévizet ö elemezte és 
Láng Ferencz kartár ával Frigyes Agost szász királyt növénytani utazásaiban 
a Gaj del község határán fekvő Klak hegységre, valamint a magas Tátrába 
kalauzolta. 

1840-ben Nagy- zombatba költözött és közhasznu tevékenységét a 
«Fekete medvén-hez czimzett gyógyszertárban folytatta, melyet, hogy minden 
gondtól menten, kizárólag tudományos buvárlatainak élhessen, 1856-ban 
Rezső idősebb fiának, a bires Rettenbacher bécsi vegytani tanársegédnek, a 
ki Nagy-Szombat városa körül nagy érdemeket szerzett és négy cyclusban 
ezen város és kerület országgyűlési képviselője is volt, engedte át. Tavarnoki 
tusculanumba visszavonulva, mint köztiszteletben álló akkori bodoki gyám, 
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. 
növénytani megfigyelések közepette, 1 7 :Z-ben ő i a természet törvényeinek 
esett áldozatul. 

em lévén e felolvasás czélja a hazai gyógyszeré "zet jelen álláisának 
vázolása, hanem csak a multban lefolyt fejlődési processus egyes adalékainak 
feljegyzése, hogy majdan a sokak által összeböngészett anyag egy szakavatott 
kéz hosszu évek buvárlása és tanulmányának eredményeként rendszeres fel
dolgozásban napvilágot lásson: jóakaró fáradozásom nagyon meg lesz jutal
mazva, ha fővonásaiban sikerült feladatomnak némileg megfelelnem és 
nagyrabecsült hallgatóságom becses :figyelmét kiérdemelnem. 

A gyógyszerészet a többi szakturlományok azon közös orsában részesült, 
hogy az emberi szükséglet vagy hasznosság őstalajába elvetve, mint csíraképes 
mag, hosszu századok többé-kevé bbé alkalmas légkörében tenyészve, nap
jainkban már oly fává növekedett, mely, midőn azoknak, kik lelkiismeretesen 
ápolják, közbem:ii_lés, tisztes ég, megkülönböztetett állást és zellemi fensőbb
séget nyujt, eg;y bhersmind a szenvedő emberiség nélkülözhetlen barátja és az 
összemberiség áldásos jótevője lett. 

Midőn hazánk peciális viszonyait tekintem, nem mellőzhetem azon 
nagyszerű tevékenységet és érdeklődést, melyet a gyógyszerészet magasn.bb 
niveaujának emelésén, a szakemberek ernyedetlen buzgalmán és sikerdus 
működésén felül, mindenkori alkotmányos kormányaink kifejtettek és ez által 
nemcsak hazánk egészségügyi viszonyait korunk haladott zükségleteihez 
mérten j avitani iparkodva, a nemzet általános jólétét fejleszteni iparkodtak 
és a szenvedő polgárok százezreit humanitarius intézetek emelése által a 
legnehezebben elviselhető beteges állapotban emberbaráti szeretetben része
síteni iettek, hanem hazánk reputaczióját e téren i a müvelt Európn. előtt 
növelve, az ország kulturális haladásának is megbecsülhetlen szolgálatot 
tettek. 

Rajtunk, gyógyszerészeken mulik, hogy ezen nagyszerli. feladatokat és 
buzgó törekvéseket méltatva és megbecsülve, valamint zemélye odaadás, 
szakszerű kezelés, tudománya fejlesztés és lelkiismeretes pontosság, nem
különben megbizhatóság és rendi öntudatosság által istápolva, nem reflectálva 
az aféle karunk év zázadokon át kiérdemelt becsületét gázoló dr. Konrád 

, Sándor nemes-mileticzi községi orvos a zombori «Orv osügy» f. é. augusztusi 
számában megjelent quali:ficálatlan, orvoshoz nem méltó czikkre, a gyógy
szerészet fenséges és áldásdus czélj át elérhetni segédkezzünk és ez által az 
emberiség életében nélkülözhetlen és jólétet árasztó tényezővé válni s meg
maradni törekedjünk. 

A BUDAPESTI SZÜNIDEI GYERlVIEKTELEP-EGYE ÜLET. 

Dr. KLEIN FüLöP-től. 

l\tlidőn édes hazánk orvosai é természetvizsgálói minden vidékről ide 
jöttek, részint a gyakorlat terén zerzett tapasztalataikat kölcsönösen közölni, 
ré zint egyet-mást a gyakorlat terén bevált egészségügyi intézményt meg
ismerni és otthonukban érvényesíteni, én mulasztást követnék el, ha a buda
pesti szünidei gyermektelep-egyesület azon csoportját, mel 11 év óta meg
szakítás nélkül Trencsénben, a két szüni 1ei hónapban, julius és augusztusban 
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itt n. aral itt élvez itt gyarapodik, be nem mutatnám és ezen alkalommal a 
szünidei gyermektelepités emberbaráti intézményét meg nem ismertetném, 
mely int' zmén Budapest székesfőváros kivételével, tudtommal, eddig Magyar
or zágban sehol em hódított magának tért, pedig sok szegén , satnya, beteg 
és üdülésre szoruló iskolás gyermek van szeretett hazánk más nagy váro-
aiban i . 

A budapesti szünidei gyermektelep-egyesületnek ez idén is kilencz ilyen 
telepe van mel3 ekben 870 iskolás fiu- és leánygyermek van kitelepitve, 
részint 4, részint heti tartózkodással. 

A mult őseinké volt, a jelen a mienk, a jövő g ermekeinké és ezt a 
jövőt előké ziteni a mi kötelességünk. 

Minden a természetben élő 1 'n , midőn az önfentartásról gondoskodik, 
többnyire ö ztönszerüleg magzatainak jövőjét i gondozza. 

A peték által szaporodó állatok ösztönszerűleg oly helyre i·akj ák petéi
ket hol már ezek is külső káros behatásoktól meg vannak védve ' hol a 
kibu ó lény bizonyos fejlettségig a lét és fentartáshoz szükséges tápanyagot 
azonnal megleli. 

A ma<larak és emlős állatok is addig táplálják 's gondozzák magza.taikat, 
mig ezek az önálló ághoz fejlődtek. 

Az állatoknál ezen határon tul a családi kapocs, kevés kivétellel több 
nyire megszűnik. 

A családi élet, a felebaráti szeretet nyomát már a vadembereknél i. 
feltaláljuk. 

Minő képtelen az emberi l 'ny születésénél, milyen las an fejlődik az 
öntudat, minő későn jut önállóságra, ezt itt fejtegetnem feleslege . 

Minő viszonyoktól függ ép egész ége nek születni és egészségben meg
maradni, leh,etetlen körvonalozni, mindezeket a jó vagyoni vi zonyok sem 
biztosítják. Es ha már jó egészségben jöttünk a világra, mennyit igényel az 
egészség fentartása és még többet a megtámadt egészség helyreállitása. 

Igaz, sok bántalmat már a légváltozás gyógyít. 
A szabad levegő, a meleg nap sugarainak befolyása, a síkság, a magaslat, 

a hegy, a völgy, a mező, az erdő, a tengerpart, mindezek egyenként és fel
váltva gyógyító befolyást gyakorolnak, mert kedvezőbb anyagcserét idéznek 
elő . «Natura sanat. » 

Mindannyian jól tudjuk, mennyi gondba, mennyi fáradságba és sokszor 
mennyi anyagi áldozatokba kerül, mig egy gyermeket születése perczétől hat 
éves k9ráig felnevelünk és ekkor a töi-vény iskolába utasítja a gyermeket. 

Es az első iskolanap, sokszor még több egymásutáni nap, hetek és hónapok 
is, milyen átváltoztatá t idéznek elő a még mindenre fog 'kony zsenge gyer
meki kedélyre. Minden apa, anya sokat beszél g ermekük haladásáról, le 
többnyire figyelmüket elkerüli azon feltűnő változás, melyet az iskolázás a 
gyermek szervezetén idéz elő, mert különben az iskolai mulasztások még 
nagyobb mérvben fordulnának elő. 

A szülők sietnek, tolonganak gyermekei jövőjének biztositása czélj ából 
a beiratáshoz, megörülnek a palatáblán lerajzolt i, u, r betűknek, de nem 
veszik észre, mennyi vércsepp hiányával balaványodik a gyermekük arcza 
milyen lehangolt a kedélye, a megtanult vig dal daczára, melyet már az i ko
lában tanult meg. 

De bármennyire is tudjuk és felismerj ük azt, mégis, mihelyt gyermekünk 
a hatodik életévet elérte, a törvény;szabta parancsnak engedelme ked ünk é. 

XXIX. Vándorgy ül . Munkálatai. 17 



az iskolába adjuk, félünk, hogy gyermekünk hátra fog maradni és nem haladni 
a korral. A fővárosi iskolák termei tágak, magas,ak, de 60- 0-100 gyermek 
is van itt elhelyezve 2-4 órán át naponta. Es a főváros lakói legnagyobb 
része szegények, a házbér drága, a szegény embernek többnyire sok gyermeke 
is van és ha ezek az iskolából haza jönnek, még kedvezőtlenebbek a viszonyok 
szűk, nedves otthonukban, mint az iskolában és épen ott nem pótolhatják az 
anyagveszteséget, melyet az iskolában szenvedtek. 

Az iskolai fegyelem, a tanítás, bármennyire i törekszik a jelenkor 
az óraközökben bizonyos testmozgások vagy tornázás által a veszteséget 
elhárítani, nagyon akadályozza az anyagcserét a tanulóban. Látjuk ezt a 
vagyonos családok gyermekeinél is, kik az iskolát látogatják, de még azoknál 
is, kiket c ak otthon oktatnak, ezt okozza a tanítás, az agy új fogalmakkali 
terhelése. 

A senyv csiráját sok egyén magával hozza a világra másoknál későbben 
fejlődik. Az 0 1,vosi buvárkodás, a tudomány arra törekszik, hogy nem csak a 
bántalmakat ~yógyitsa, hanem a bántalmak fejlődését megakadályozza é a 
hajla~ot csirázásban elnyomja. 

Es a hol a megbetegedési hajlamot megismerjük, oda kell törekednünk, 
hogy az ellentállási képességet neveljük, a te t erejének gyarapítása, szilár
dítása által. 

Az egész ég megőrzéséhez, megvédéséhez ' s a megtámadt egé z égnek 
helyreállitá ához igen fontos tényező a friss, tiszta, o Tygendns, zabad leve
gőnek minél bővebb belégzése élvezete és ezzel . zoros kapcsolatban jár a 
gondos, jó táplálkozá , a tápanyag feldolgozása, megemésztése. 

Elzárt térben a nap fénye és meleg hiányában a növény nem fejlődik 
el atnyul, az állati lények elgyengülnek, erőtlenek le. znek, az anyagc ere 
megakad. 

A nagy népes város magas házai közt, lefutó szűk utczáiban és a szegén. 
nép kicsiny, zsufolt hajlékaíban, a hova a nap éltető . ugarai nem juthatnak 
és a légáramlat az ott poshadt, pangó le regőt nem szorithatja ki és a hol ·ok 
egyén, ha csak alvásra is tartózkodik, egészen hiányzik a friss, o ygendu 
levegő, mert ott szellőzni em lehet, többnyire ablak hiányában, de minden 
ott tartózkod ' egyén is l 'lekzik, oxygent fog_ Taszt é az ös zehalmozott szén-
avat egyre gyarapítja sok más ártalma légnemekkel, melyek az abban 
tartóz~odó lények egészségét aláássák. 

Es ha ilyen hajlékokban szemügyre veszszük a világítást, melyhez 
többnyire petroleumot használnak, azt ve zszük ésne, hogy a lámpa Yilágitó 
ereje gyengébb, halaványabb, mintha azt szabad tágabb térre hozzuk. Tud
juk, hogy az égésnél is oxygen fogyasztatik és zén av fejlesztetik, tehát a 
szegények világitá i és melegítési ké hülékei i lén; ege en hozzájárulnak 
hajlékuk, tartózkodási helyük levegőjének m grontásához. 

A termé z t magasztos beo ztá a, bog, T a növények az OXj gent, mely az 
állatvilág éltetője, elbocsátj:'k é az állatok által kilégzett z ~nsavat felveszik 
a szabadbani tartózkodást élvezetessé, elkerülhetlen züks 'ges é teszi az 
cgé. zség fentartásához. 

Ezen tényezőket i mer re, a köz g ' zség megőrzőinek e0 yik föfeladat;.t 
mindent lkövetni, hogy a jövendő nemzedék el ne ::ttnyuljon. A zegényel· 
rossz lakviszonyain, minden törekvések daczára, még jelenleg nem segitbe
tünk, de még ennek i eljön az idej . Az i kolázá hátnlinyain mc-u· a jel nkor 
l0n eg en jaYitani törek lik, megakadáV.ozza a, tnlz . ufolá t, a tulterbelé t, 
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megkönnyiti a tanulást mindenféle testi mozgásokkal, melyekb~n a szegény 
gyermek is r 'szesül, de alapo átalakuláshoz még nem jutottunk. Es a szellemi 
munka mennyire ve zi a te tet ig 'nybe, leginkább a tanév végén van alkal
munk észlelhetni. A vizsgákhozi elökészülések, a tananyag ismétlése, az ég
aljunk alatt már junius hóban rendesen mutatkozó nagyobb höségek, még 
azon gyermekekn ' l is, kik jobb bygienicus házi viszonyok közt élnek, étvágy
talanság, ápadtság, vérszegénység levertség mutatkozík. 

A szülök intelligens része gyermekeikkel a tanulás után, a zaba lba 
iet de ez e ak k ve et lendit a gyermekek ros z álla1 otán. sak midőn a 

tanév be van fejezve, azon g ermekek, kik jómódu családokkal a főváros 
közelében levő nyaralókban tartózkodnak minden szellemi munka félbehagyá
ával, vaK1 távol bb eső üde, hegyes, növénydus vidékekrn vitetnek, észrevehető 

gyorsasággal kezdenek gyarapodni, enni, táplálkozni, jobb szint ölteni. 
De több a szegény, mint a jómódu és a szegények gyermekei gyakrabban 

és ismételten betegszenek meg, , s az iskolázá befol ását ők sem jobb táplá
lással, sem jobb hygienicus vi zonyokkal nem ellensulyozhatják, nem javít
hatják. 

z iskolázás ezen mostoha oldala, hogy a gyermekeket elsatnyitja, 
elgyengíti, vér zegénynyé, sápadttá kóros á teszi, oka volt a szünidei gyer
mektelep létrejöttének. 

Bion, egy svájczhoni református lelké z, ki 1 73-ban Appenzellböl 
Zürichbe lett meghiva, azon szomoru tapa ztalatot tette, hogy az iskolázási 
i lő alatt étvágytalanok, sápadtak, vérszegények, level'tek, ros zkedvüek lettek. 
Hogy ezen segítsen, gyermekeit a szünidőkben A ppenczellbe küldötte régi jó 
ismerőseihez. Itt már 14 nap lefolyása után azon örvendetes 'szlelést tette, 
hogy gyei-mekeinél a jókedv az étvágy a jobb szin ismét helyreállott. 

Mint lelké z sokat érintkezett a szegény munká okkal és látta, tapasz
talta, hogy a rossz lakási és táplálkozási viszonyok mennyi áldozatot köve
telnek a zegénység gyermekeinek soraiból és mennyi gyermek satnyul el az 
iskolák falai közt. Saját gyermekein és a szegényeknél tett észlelés 's tapa z
talat érlelte benne a szünirlei gyermektelep eszméj 't. 

Ha az ember jó és szükséges intézmény valósitásához fog nemes ösz
tönnel, magának semmit em keres és a közüg,ynek mindent áldoz és a zent 
ügynek létesítésében a helye tényezőket megtalálja és alkalmazza, fáradozását 
csak siker koronázhatja. 

És valóban a szünidei gyermektelepek nem sport, mely fel datául teszi 
a gyermekeket néhány hétre egynehány kilóra meghizlalni, hanem oly fonto 
intézmény, mely a szegénysorsu gyermekek állandó és ellentállást képe itő 
szervezet javitására törekszik. 

Tapasztaltuk, hogy oly gyermekek, kik a kitelepitésig fejlődésükben 
nagyon elmaradtak, már a telepen jobb fejlődésnek indultak, testileg gyara
podtak, olyannyira, hogy a jövő kitelepítési évben ismét jelentkeztek, saját 
benső örömüknek adtak kifejezést, mit köszönnek a mult évi kitelepitésnek 
és kérve kérik gyarapodásukat ezen idényben is elősegíteni. 

Bion eszméjét 187 6· ban valósította gyermekkel, kiket 3 helyen 
kitelepitett, évről évre mind a telepek, mind a kitelepitettek száma g, ara
podott~ 

Evről évre Svájczhon nagyobb városai követték ezen nemes példát é 
csakhama1· Európa minden népesebb városaiban találkozunk szünidei gyer
mektelepekkel, még Oroszországban is. 

17* 
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Hazánkban csak a székesfővárosban, Budapesten létezik ezen neme 
intézmény 1882 óta. Itt szűkkörű társaságunkban Bion maga zto.· e zm 'je 
fel lett emlitve és nagy lelkesedéssel azonnal hozzáfogtunk a jó példa köve
tésére és valósitására, azonnal egész egyleti vagyonunkat ezen czélra felaján
lottuk és gyüjtésekkel 900 forintra kiegészítettük, mely összeggel 1 82 julin 
1-én 20 gyermeket küldöttünk Nagy-Marosra nyolcz heti nyaralásra. 

Akkoriban ezen 20· gyermek összetoborzása nem volt könnyli d log, 
nem ismerték a fővárosban ezen intézményt, sem az eredményt é ki lett 
volna hajlandó gyermekeit idegenekre bizni? Jártunk, keltünk és v 'gre ö sze
hoztuk, sok fáradozás után a busz :fiut és a szülőkkel szemben minden f le
lősséget magunkra vállaltunk. 

Polgári állásunk jótállva intézményünk nemes törekvése mellett, lehet
ségessé tette a szegény szülőket arra bírni hogy gyermekeiket önzetlen 
eszmék valósítására átengedjék. A 20 gyermek két hónapi ellátása 900 forintba 
került Nag Maroson, a hova a következő 1 83. évben ismét 20 gyermeket 
küldöttünk egy ottani tanító felügyelete alatt. 

Nagy-Maroson akkor többen családunkkal nyaraltunk és fele égeink 
minden nap ott voltak a fiuk étkezésénél, mi magunk is felváltva kint marad
tunk és a szülőket megbivtuk, hogy meggyőződést szerezzenek és gyönyörköd
jenek, mily jól vannak gyermekeik gondozva és mily szépen gyarapodnak. 

Vig kedv, szórakozó játékok, éneklés, jó tápláló étkezés é fürdé közt 
folyt e! a két hónap. A gye1mekek sulyszaporodása átlag 2-3 kilo volt. 

E ezen 40 gyermekkel megállapítottuk nemes, önzetlen törekvésünk jó 
hírnevét. 

Két évi sikerült ki érlet után 18 4 ta' aszán hozzáfogtunk a buda1 e ti 
szünidei gyermektelep-egyesület alakitá ához, rövid idő után 334 rende tag 
évi 2 forintnyi :fizetéssel és 22 alapitó tag mindenkona 20 forintnyi járulékkal 
. zegöclött hozzánk. A III. kitelepítési évben _ l gyermeket küldöttünk A zódra,, 
már 1 85-ben a rendes tagok száma 607 alapitó 65 volt é kitelepitettünk 
25 leányt agy-lVIarosra és 27 :fiut A zódra összesen 52 gyermeket. 

Alapszabályaink 1 84 junius havában a magas m. kir. ministerium 
által jóváhagyattak. Eddigelé többnyire könyöradományokból és a fentemlitett 
tagok járulékaiból fedeztük az évről évre szaporodó kiadásokat é csak 
1 5-ben egy jótékony sorsjáték jövedelméből 2000 forintnyi alaptőkét ze
reztünk az egyletnek és minthogy az adományok dusan folytak be, ezen 2000 
forintnyi alaptőkéhez a beg ült adományok egy rész 't, elkölthetlen alapyagyon 
gyanánt, csatoltuk és ezen évről évre gyarapodó alapvagyonhoz egyszer-má -
kor kisebb összegű hagyományok is jutottak, törekvésünk támogatására é 
intézményünk örök időkre leendő állandósítására, itt-ott a hagyományozók 
egyenesen kikötötték, hogy alapitványaik kamatjai e ak az évi kitelepité ·i 
czélokra fordíttassanak. 

A telepek számát évenkint gyarapitotiuk, segitett ebben a nagy közön 'g 
eli merése és jószivüsége, mely dú an adakozott és íg_ azon kelleme h ly
zetbe jutottunk, hogy több növendéket felvegyünk és így nemcsak fiuk, 
hanem leányok kitelepitéséhez is hozzá láttunk. 

A telepvezető megválasztása mindig nagy gonddal járt, öt é · nejét nem
e ak eszménknek kellett megnyerni, hanem a tényleges megvalósítóját kere -
tűk ügyünknek. Kiváló gyakorlott predagogus legyen ki a legkülönbözőbb 
szegény e aládokból ö sze zedett gyermekek j' é ro z tulajdon . ágait el s 
szemmel felisme1~je és ha züksége , azonnal hatható an é energiával fel-
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lépjen és magának kezdettől végig a tekintélyt biztosi tsa. Nemcsak a maga
viseletet ellenőrizze, hanem az elkerülhetlen szükséges tisztaságra nagy 
gonddal ügyeljen, az egymássali megférhetést kieszközölje, az étkezésnél 
felmerülő rossz szokásokat kezdetben mindjárt gyöke1·esen kiirtsa. Neje jó, 
jártas, gondos, értelmes, taka.rékos háziasszony legyen, ki hozzá ért és lát az 
eledelek jó, ízletes minőségű, olcsó és mégis kellő mennyiségbeni elkészíté-
séhez. -

Mindeddig sikerült ezen törekvésünk és ezen a téren is szerencsénk volt. 
MennyiTe fejleszti a szünidei gyermektelep-vezető a reábizott gyermekek 

te ti és lelki erejét, bő tapasztalatunk bizonyitja és szigoruan követeljük, 
hogy ő folyton a gyermekek körül legyen, egész idejét és ismereteit csakis a 
gyermekeknek szentelje; a pajkos, durczás, gyakran szívtelen, rideg lelkű 
növendékeket szelídebb, jó erkölcsökre szoktassa, mert ismei·etes előttünk, 
;hogy nagyobbára azon néposztály gyermekeit ápolja a telep, melyben az 
irigység, bos zuálláa, rendetlenség tud~.tlan durvaság és az önzés, gyakran a 
legrutabb alakokban ki van fejlődve. ürömmel jelentik a telepvezetők, hogy 
már az első nap után nagyobbrészt annyira át van alakítva a folytonos fel
ügyelet, jó példaadás és szívéhez szóló szavak által és szelid és szeretettel 
párosuló bánásmód által, hogy társával jól megfér, vele előzékeny, szives, 
szolgálatkész, felebbvalói s jóltevöi ü·ánt odaadó, elismerő, háladatos lesz. 

A szép, szabad természet csodáit, melyek eddig előtte ismeretlenek 
voltak, megfigyeli, megcsodálja. Az által, hogy a tanitó szakadatlanul a gyer
mekek körében van, a fiatal kor veszekedő természete nem juthat fejlődésre, 
a testi épséget magában és társában megbecsüli, megférni tanul, szót fogadni 
és minden parancsra engedelmeskedni. 

Minden telep egy iskola a szabad természetben, a hol az agyat nem ter
heljük meg, hanem szoktatva és oktatva jó erkölcsökre, a magas Gondviselés 

_ iránti hálára, közös reggeli, étkezés előtti és utáni, valamint lefekvésnél közös 
imákra, melyekben rövid, velős, szívhez szóló szavakban ki van mondva 
mindaz, mit a gyermeki felfogás megért, agyába vés és ennek alapján cseleke
deteit ~s tetteit i:rányitj a. 

Es azon legbensőbb meggyőződésünknek adhatunk kifejezést, hogy a 
székes főváros nemeslelkü közönsége áldásdusabb czélra, nemesebb hivatással 
biró hasznosabb és egész társadalmat átölelő jobb emberbaráti intézményre 
nem adhatja az egyesület kezelésére és rendelkezésére bocsátott filléreit. 

Tizenhat éve, hogy kitelepitünk s a mint már emlitém, az I. évben a 
20 növendéket sok fáradsággal birtuk megnyerni és ez idén 87 0 növendékről 
gondoskodunk, kik 5000 jelentkezőből lettek kiválasztva; óriási munka ilyen 
nagy tömegből a legérdemesebbeket kiszemelni, midőn szivünk sugalja és sze
münk bizonyítja, hogy minden jelentkező érdemes a felvétehe. 

A kiszemelés junius hó közepén történik, részint az iskolai igazgató, ille
tőleg tanitó-testület által ajánlottak és az önként jelentkezők soraiból is. 
A felvettek nevei és lakczimei feljegyeztetnek, felvételi lappal el lesznek látva 
és egy jegyzékkel, milyen fehérneműt és ruházatot köteles magával a telepre 
hozni és tekintve azt, hogy gyermekeink szegény néposztályból kerülnek ki, 
kék vászonból készült felső ruhát és sapkát kapnak a fiuk, a leányok pedig 
tarka szoknyát, kabátocskát és kalapot az egyesület részéről, részint az egy
öntetűség miatt, részint pedig, hogy saját ruhájukat kiméljék; ezt a vissza
iérésnél mindenki megtarthatja. 

Mielőtt a gyermekek a telepre vitetnek, a szülőknek szigoruan meg-
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hagyatik, hogy gyermeküket tisztán megfüröszszék, a :fiuk hajzatát rövidre 
megnyirassák és tisztántartásra szoktassák, a leányokat is önfésülésre gyako
rolják és betani tsák. 

A :fiuk magukkal hoznak: 1 felső kabátot, 3 nappali 2 éjjeli inget, 
6 zsebkendőt, 3 pár kapczát, 2 pár jó lábbelit, 1 uszónadrágot. A leányok: 
1 felső melegebb ruhát, 1 melegebb kendőt, 3 nappali, 2 éjjeli inget, 2 szok
nyát, 3 pár harisnyát, 2 pár czipőt, 6 darab zsebkendőt; fésűt és esernyőt 
pedig mindkét nembeli köteles magával a telepre hozni. A ruhadarabokat a 
gyermek nevével el kell látni és azután csomagba kötni, melyen szinte a 
gyermek neve ki legyen tüntetve, a telepvezető lakására két nappal az elutazás 
előtt viszik, ki azt egyesületünk költségén a telepre szállítja . 

. Julius hó 1-3-án elbocsátjuk a csoportokat, a pályaudvarban kora 
reggel jelzi a nemzeti lobogó a gyülekezés helyét. Fél órával a beszállás előtt 
a gyermekek sorban, az egylet által kapott felső l'uhába öltözve, gyülekeznek 
a pályaucl var előtt, hol a név or fel lesz olvasva és ha itt-ott megtörténik, 
hogy 1- 2 gyermek elmaradt, csakhamar akad helyettes. mert több fel nem 
vett gyermek ama jó reményben jön ki a pályaudvarba, hogy a jó szerencse 
kedvez neki és a hiányzó helyét betöltendi. 

A magyar kir. államvasutak igazgatója nemesen támogatja egyesületün
ket, a mennyiben nagyon csekély ár mellett szállítja gyermekeinket és a 
távolabb eső telepekre a gyorsvonat használatát megengedi. 

A telephelyek maguk már eleve berendeztetnek, rendet és táplálékot 
talál már ott az odaérkező c oport. A két állandó telepünkön, Hegy bányán 
(Selmeczbánya) és Zebegényben, mindkettő Hontmegye két ellentétes szélen, 
mely két telep örök jdőkre az egylet tulajdonát képezik, a telepítés után is 
minden a maga helyén megmarad. Más és több munkát ad a többi telep, ezek 
rendesen a telephelyiség iskolaépületében el vannak helyezve, itt az isko]a
termek jövet- és menetkor meszelve lesznek és az ágyak és ág, neműek a pad
lások vag,y kamarákból előszedve, ö szeállitva és rendbe hozva, egyes helye
ken, hol a konyha hiányzjk, ennek összeállitásaról és a tűzhely elbelyezé éről 
is gondoskodni kell; a főző-, evő- és ivóedények és evőeszközök kel1ő tiszta, 
használható állapotba hozatnak és ennek néhány nappal előbb meg kell tör
ténnie, mert a gyermekek a készbe jönnek és ottlétök alatt sok munkát ad a 
gondozás, a táplálkozás, a fehérnemúek mosása, igen gyakran ezeknek 
kijavítása. 

Egy csoport rencle en egy hónapig marad a telepen, c ak a feltűnően 
hátramaradtak tartatnak vissza a II. csoportban is, jobb üdülés és gyarapodás 
jó remén. ében, mi rendesen be i következik. Körmöczbányára (leányok) és 
Hegybányára (:fiuk) rendesen a leggyengébbek telepittetnek ki hat hétre, 
különben ezek legtávolabb eső telepeink most. 

Telepeinket a vidék lakói rendkívül szívesen látják, mert fogyasztásunk 
nekik anyagi hasznot hoz ; tej, hus, főzelékek, vaj, liszt, kenyér, gyümölcs é 
egyéb szükségletekkel ellátnak bennünket jó pénzért. Még a vidék különböző 
mestei:embereit is foglalkoztathatjuk, mi szinte pénzjövedelmüket szaporítja. 

Es a vidék intelligentiája: a főispán, alispán, a szolgabírák, a kapitá
nyok, a lelkészek, a birtokosok mindenhol anyagilag, társadalmilag és erköl
csileg támogatnak és gyakran ellátnak a telepre. Az orvosok önzetlen oda
adással keresik fel a telepet és nagy figyelemmel és gonddal ápolják a bete
geket ; díjazást el sem fogAidnak. 

A kitelepítés czélja a gyermekek egészsége lévén, egész napi foglalkozá-
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uk ennek előmozditá ára rendeztetik be. Kiváló gond forclittatik a tisztaságra, 
a te t edzés 're, a zabad levegőn való tartózkodásra és elegendő testi moz
gásra. 

Napirend a telepen: 
Felkelé G ó1·akor reggel, a telepek vaságyakhal vannak ellátva, minden 

K ermek külön ágyban fekszik . Az ágyban derékalj van szalmával kitöltve, 
afrikkal kitöltött vánko , alsó pokrócz, a pokrócz felett lepedő, végtére takaró 
pok1·ócz. 

Felkelés után azonnal czipőiket é. ruháikat saját maguk ti ztitják, 
1 /27-kor fris . vizben mosakodnak é zájöblitést végeznek és öltözködnek, 7 óra
kor közö , hangos, rövid ima után reggeliznek (3 deciliter tejet kenyérrel vagy 
zsemlével), fél -tól 10 io' csoportokban szabadgyakorlatokat végeznek, 10-kor 
ozsonnát (kenveret vajjal), ha me szebb kirándulásra mennek, magukkal 
viszik. 10-1_-ig és d. u. 5-7-ig hosszabb sétákat kirándulásokat tesznek 
árnya fás hel) eken erdőn át · 12 órakor ebédelnek, az ebéd után másfél 
órát pihennek, azután csoportokban szabadon ját. zanak. Többnyire órakor, 
ha az időjárás engedi és a körny 'k nyujtotta alkalom megYan, fürödnek; ott, 
a hol ez hián. zik, legalább két zer hetenként alaposan megmossák. 

Hog3 a növendékek testi ITT arapodása megállapitható legyen, minden 
g ermeket megérkez , utáni napon megmérik, sulyát neYe mellé feljegyzik és 
a gyermeknek meg is mondják két hetenk 'nt és a visszautazás előtti napon 
ismét megmérik, az eredményt ismet ellenőrzési szempontból feljegyzik. 

A telepvezető kötele sége a gyermekek egészségi állapotáról, ha baj van, 
sürgönyileg, é magaviseletökről az elnök 'get kéthetenkint egyszer értesiteni 
és arra pontosan ügyelni, hogy a gyermekek hetenk 'nt egy levelező lapot 
irjanak . züleiknek és mel) irt lap helyes czimmel ellátva kerüljön a postára; 
ezen költségeket is az egye ület fedezi. 

A táplálás a legbiztosabb mód a növendékek testi gyarapodásfira, azért 
felette nagy gond fordittatik az étkezésre és az ételek jó elké zitésere. 

Csak oly hel3 eken telepitünk, hol or"'os van, hogy esetleges megbetege
désnél a gyermekek orvosi segélyben részesüljenek. 

Sulyosabb vagy ragályos megbetegedési e etet azonnal el kell külö
niteni s a felügyelő köteles további intézkedés iránt az egyesület vezetőit 
sürgönyileg értesíteni. 

Telepeinken eddig csak tüdő·, gyomor- és bélhurutok, toroklobok voltak, 
sulyosabb megbetegedésektől meg voltak kimélve. 

A bántalmak, melJ ekkel a gyermekeket gondozásra felveszszük: a gör
vélykór legkülönbözőbb alakjai, továbbá vérszegénység, vidtáncz, idült tüdő
hu1·ut, nem ragályozó szembántalmak, stb. s többnyire lényegesen javulva 
vagy meggyógyulva, kerültek vissza. 

A választmány több buzgó tagja váratlanul meglepi a telepet és meg
győződik az ottani ténykedésekről. A szülők is egyszer látogathatják meg 
gyerm~keiket. 

Elvezet látni a rendezett fegyelmet, a családias életet, mely telepeinken 
található, mily derekasan oldja meg a telepvezető nehéz feladatát, oly külön
böző, szegény családokból összeszedett gyermekek közt. Csakis atyai sze1·etettel 
párosulva, nevelői értelmiséggel és tapintattal lehet azt elérni, mert testi 
büntetés szigoruan tiltva van. 

Az általános kitelepitésről következők az adatok: 
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Eddig következő helyeken voltak telepeink : agy-Maros, Aszód, Szél
akna, Miksaakna, Trencsén, Körmöczbánya, Zebegény, Visegrád, Hegybánya, 
Pomáz, Tata-Tóváros Ere i, Czirkvenicza, Tul'a, Munkác , Lelle (Balaton). 
Ezek közül csak hét helyet tartottunk meg és pedig: Hegybánya, Zebegény, 
állandó telepeink, hol mind a két épület az egylet tulajdonát képezi, továbbá 
l'rencsén, Tata-Tóváros, Körmöczbán a, Ere i, Lelle. 

Eddig azt tapasztaltuk, hogy ~ulyban a leán ok jobban gyarapodnak, 
noha rendesen kevesebbet esznek, mint a fiuk de keve ebbet mozognak, 
ugrálnak, szaladnak is, mint a fiuk, a,zután a ikságokban elhelyezett fiuk, 
mig a hegyi telepeken ápoltaknál aránylag keve ebb a uly szaporodása, ellen
ben az izmosodás, az arcz üde ége a fürge mozgékonyság ott mutatkozik 
legfeltűnőbben, hol begymá zással kapc olatos fokozódott testmozgásokat 
végeznek. 

A ulyszaporodás a legnagyobb vivmány nö\ endékeinkre nézve, ez alapja 
egészségüknek, ez bizto itja jövőjüket, ez a takarmány melyet télre magukkal 
visznek, ennek birtokában ellen tállhatnak a házi nélkülözéseknek, az iskolázá 
következtében beálló fogya ztá oknak. Ki egészségben megmarad, kedvezőtlen 
viszon ok közt, csak hat hónap után fogyaszt 1 kilot. Sok esetben meglévén 
az alap vetve, mel en tovább épit, gyarapít, növekedik. A piros vérsejtek tért 
hóditottak maguknak és megtartják a szapol'odási hajlamukat, a tovafejlődés 
a kellő irányba jutott 's az ellentállási képesség megszilárdult. 

A gyermek, ki rendhez szoktatva lett, ki engedelme kedni tanult, ki 
felebarátját szeretni, gondozóját tisztelni, jótevőiről hálá an megeml 'kezni, 
gondalataiba és szivébe vésett ezen ösvén. n tovább fog haladni, barátjai és 
rokonai kör 'ben ezen jó tulaj<lonokat terjeszteni fogja. 

Tapasztalásunk alapján állithatjuk, hogy a négy heti kitelepités egészen 
beválik é e mellett azon előny is van, hogy több gy rmek ré ze ülhet a 
kitelepítés j ótéteményében. 

A növendékek a vidéken megismerkednek ott űzött mester égekkel, 
különféle állatokat, mezei és erdei munkákat látnak, a mező vi zonyait, a 
cserjéket, a fákat, a gabnanemeket, a g 1 ümölcsöket, a termé zet tünemén eit 
és adományait megismerni tanulják. 

kit lepités jótéteményében részesült növendék i mételten iparkodik 
bejutni, jele, hogy ott jól ·r zte m( gát. 
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A visszaérkezés pontos idejéről a szülőket a telepvezetők 2-3 nappal 
előbb kötelesek értesiteni. A szülök gyermekeiket bevárják és felette érdekes 
látni, midőn sokszor saját gyermekeiket sem ismerik fel, annyira javult rövid 
4-6 heti távollét után a gyermek arczszine és kinézése. 

Trencsénben 1 87-ben kezdtük a kitelepitést, hova ez év junius 30-án 
é1·kezett az első csoport. Kiircz tanitó urat ismertük és eleve tudtuk, hogy jó 
lelkiismerettel bizbatjuk reá és nejére a növendékeket, a vidék kedvező egész
ségi viszonyai, a szomszédos dus fenyves erdőség étákra, a közel fekvő árnyas 
vidékek, a Vág vize fürdésre, nagyon is előnyösöknek mutatkoztak már az 
I. kitelepitőkre. Ezen I. csop01:tban 27 :fiu volt, kik közül nyolcz 1/2 kiloval, 
hét 1 kiloval, hat P/2 kiloval, négy 2 kiloval, kettő 21/2 kiloval gyarapodott. 
Uc. nai Ernő polgármester ura legnagyobb szivességgel és készséggel az első 
években engedte át a városi iskolaépületet, növendékeinknek lak- és tartóz
kodási helyül. 

Baros Jusztin alispán ur, ki a mult évben megengedte a fürdő 
dij nélküli használatát, ez évben is gyermekeinket Teplitz ben megvendé
gelte. Trencsén városának közönsége sympatbiával és szeretettel támo
gatja nemes ügyünket, mindezen jóltevőinknek, ezen alkalmat felha ználva 
legbensőbb köszönetünket fejeze!Il ki. 

1 )8 -ban már két csoportot küldöttünk ide. I. 32 és II. 30 (4 hét)== 62. 
I. csoportban gyarapodás: középszám 1 ·84, legnagyobb 4 kilo. II. csoportban 
középszám 1 ·78, legnagyobb 3·50 kilo. 

18 9-ben 40 fi.u. Gyarapodás: középszám 1 · 1, legnagyobb 3·05 kilo. 
1 90-ben 41 « « « 1 ·70, « 2·75 « 
1 91-ben nem volt telepünk, mert Trencsénben junius hóban több 

kanyaróeset volt és a gyermekeket nem akartuk kitenni esetleges megbetege
désnek. 

1 92-ben két csopodban (L 42, II. 42) gyarapodás: középszám 1 ·75 é 
1 ·70, legnagyobb 2· 0 kilo. 

1893-ban két csoport fiu: I. 1 ·59, II. 1.-··7. 
1 94-b en « « « « 1·51, « 1·4 . 
1 9- · ben 63 :fiu 8 hétre (2·90). 60 (30-30) leány 4-4 hétre: I. 0·95, 

II. 1 ·81 kilo. 
1896-ban I. 48 (1 ·57), II. 53 (1 ·44)==91; 4 leány I. 1 ·35, II. 1 ·27 kilo: 

kedvezőt.len időjárás. 
1 97-ben két csoport: I. 54, II. 52==106. I. középszám 1· 0, legnagyobb 

2·70 kilo. Leányok I. 00, II. 2. == 59. I. közép zám 1 · 0, legnagyobb · kilo. 
Elhelyezve az izr. iRkolában, a leány ok 2 heti gyarapodása 1 ·50, fiuké 1 ·0 kilo. 

Ezen statisztikai adatok, 11 évi tapasztalat után, Trencsént a kitelepí
tésre igen alkalmas helynek bjzonyitják. A megye és helybeli hatóságok 
nemes támogatása és a lakosság sympathiáj a, önzetlen törekvéseinkben a 
székes főváros szegény, gyengélkedő gyermekeit erősíteni és a hazának hasz
nos polgárokat nevelni, legnagyobb hálánkat kiérdemeli. Ha a 29. vándor
gyülés tagjai haza jönnek, terjeszszék ezen eszmét és valósítsák ezen ember
baráti üdvös intézményt, mely a külföldön oly elterjedt, szép virágzásnak 
örvend. 
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FEL VIDEI I KIVANDORLAS HATASA NEPESEDESUNKRE. 

Dr. THIRRrnG Gu. ZTÁv-tól. 

I. 

Minden nemzetnek virágzása el ő sorban számbeli gyarapodasától függ. 
Oly nemzet, mely nem gyarapszik, egé zs-éges fejlőclé nek alapfeltételét nél
külözi, az a nemzet pedig, mely számban megfogy, fejlődéseben oly ve zeclel
me. lejtőre jutott melyen habár lassan, de feltartóztathatatlanul közeledik 
a biztos pusztulás elé. A nemzetek sz: mbeli gyarapodása ismét két, egymástól 
lényegesen eltérő tényezőtől függ· leglényegesebb feltétele hogy saját propa
gativ képe ségéből gyarapodjék és erő ödjek; ebben a tényezőben, mely a 
szü~ ~eknek a halálozá ok fölötti többletében nyer kifejezést, nyilvánul a 
a, nemzet életereje, ebből ujul meg é frissül fel a nemzet te te évről-én·e és 
ez képezi jövő virágzá ának legbiztosabb zálogát. E természetes g~arapodás
ban kell f !ismernünk a demografiai elemeknek legjelentékenyebbjét, melynek 
alapját tulságo an - bár nem kizarólag - fizikai törvenyek, faji jellemYoná
sok 's tulajdon á.gok tehát ja.varé zében az unberi akaraton kiYül e ő, tőle 
független tényezők képezik. Termé zeténel fog-ra más eretletü, l eredmenyei
ben majdnem oly jelentő égü a nép~yarapodásnak másik tényezője, ·1 -rándor
mozgalom, mely ki vülről való be ándorlásban tehát a beszivárgó i\legen 
elemeknek a nemzet te tébe \aló felvételében é, a szimilácziójában, avagy a 
nemzet testétől való l zakadásban, tehát kivándorlá ban jelentkezik és a mely 
az ember szab a 1 elhatározá ától függő társadalmi jelenség UK Tan, de vég
elemzésben gyakran az ember akaratán kivül e ő körülmények kényszeritő 
hatására vezethető vi sza. Mindkét jelen. ég, a mint po. itiv alakjában a nép
m zgalom kedvező jeléül tekinthető, úg, 1 vi zont negativ formájában, a midőn 
a népe séget csökkenti, egé zségtelen v· g. T legalább is agga ztó vi zonyok 
ismérvéül tekintendő. 

A termé zetes népmozgalom hazánkban, maga hn,lanclós<· nunk mellett 
is, elég kedvező · nemzetünk erős zaporodá i képe „sége i merete. az egész 
világ előtt é így e tekintetben m gnyugvá al tekinthetünk a j ··vő felé . 
Kevé bbé biztató képet n} erünk azonban, hn, a vándormozbalom hatá ·át vizs
gáljuk; hazánkon kivül nincsenek nemzetünknek ra.jai melyeket a nemzet 
testébe olva. ztanunk lehetne; a mi kevés bevándorlá történik hrtzánk észak
keleti részében, az nemzeti é társadalmi zempontb 'l inkább káros, mint 
ha znos másutt mindenütt e aki kivándorlá s" l állunk zemben. még pedig 
nem szórványos, mulékony jellegü elköltözé el han m évtizedek óta tartó 
állandó éR eK r erő bödő kivándorlási mozg lommal. Hazánk felföldje e 
kivándorlási mozgalomnak egyik góczc ; itt ütötte a baj nemzetiink te tén a 
leg ·ére ebb sebeket, mel. ek nehezen hegednek, talán ohasem fognak telje en 
begyógyulni. 

Am rika az a me eszerü föld, m ly fel idékünk népét mag · hoz e alja. 
A baj a hatvana években alig ' , zrevehetőleg jelentkez tt nálunk· a het enes 
év kben nevezetesen 1 7 -.i óta, ki ' nagyobb m 'rt 'kben lépett fel, de e ak a 
hetvenes 'vek ég fel , öltött ol T m 'ryek t hogy komoly aggodalomra adha
tott okot. z Egye ült- llamok hivatala . tati ztikája szerint 1 61-től 1 70-ig 
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4) ) magyar hono · lépett az Unio földjére, 1 71-től 1 7 -ig évenkint átlag 
•) - 600, 1 79-ben már 151 , őt 18 O-ban egy1 zerre 66 . Innen kezdve a 
kivándorlások száma rohamosan emelkedett és maximumát 1892-ben érte el, 
a mely egy évben nem kevesebb, mint 32,683 magya1· honos vándorolt be az 
Egyesült Államokba. Harmincz „t év alatt, sőt, tekintettel az első évtized 
gyenge kivándorlására, bátran mondhatjuk, hogy huszonöt év alatt nem keve
sebb, mint 269,659 honfitársunkat veszitettűk el az amerikai kivándorlás 
folytán! 

Ily súlyos veszteség mellett kevés megnyugvást nyujt az tudat, hogy 
hazánkon kivül vannak más államok, melyekben a kivándorlás ragál. a sokkal 
nagyobb pusztitá t vitt végbe. Hiába hivatkoznánk arra hogy ugyanazon idő 
alatt Ausztria közel k 'tszerannyit, Skandinávia egy millió lakót Angolország 
közel két milliót, a kis Irország másfél milliónál több, sőt a Német birodalom 
három milliónál több polgárát veszitette el. Kicsiny nemzetünk a harmadfél
százezerfőnyi veszteséget súlyosabban érzi, mint a nagyobb államok millióikat, 
mert nálunk ennek a néptömegnek elveszité e is érezhetően rontja a népmoz
galom mérlegét. 

Annak a mozgalomnak, mely Amerika felé hajtja a Feh'idéknek túlnyo
móan tót népét, Szepe , Sáros és Z mplén vármegye a központja· elég jelen
tékeny a kivándorlás m 'g A9auj-Tornában is, kelet felé kit rjed Ung, sőt 
Beregjg, nyugat felé Liptó, Arva és T1·encsén képezik a szél ő vármegyéket, 
m lyeket a kivándorlás hullámköre érint. Hatóságaink hos zabb idő ota gyűj
tenek erre vonatkozólag adatokat, de ezek korántsem tekinthetők telje eknek. 
Ez adatok. zerint Abauj-T01·na, Zemplén, áros, Szepes és Lipt' vármegyékből 
1 80-tól 1891-ig mintegy 75,000 ember vándorolt ki, kik közül csak 20,000 
tért vissza a többi kinmaradt. Az amerikai hivataJos statisztika szer!nt ugyan
azon évben 1 6,000 magyarországi gyén költözött be az Egyesült-Allamokba 
é ha tény i , hogy ezen összegben nemcsak az ot felvidéki vármeg_ ye, hanem 
egé z hazánk ki án lorlói benfoglaltatnak, mégis - minthogy hazánk egyéb 
részéből, Moson vármegyét kivéve, tömegesebb kivándorlás eddig nem é zlel
tetett - kétségtelen, hogy a felvidéki kivándorlók számának sokkal nagyobb
nak kell lenni, mint a mekkorának törvényhatóságaink adatai feltüntetik. 

De nem czélom a kivándorlás topografiai elosztásának taglalá ába bele
mélyedni; okkal rövidebb az itt rendelkezésemre álló idő, mint em hogy 
eme tüzetes vizsgálatba belebocsátkozhatnám. E vizsgálat eredményei - ha 
a maguk ö szeségében talán eddig nélkülözött áttekintést is nyujtanának a 
kivándorlás egé z nagy mozgalmáról, - részleteiben sok újat amúgy sem 
nyújthatnának, · mivel az érdekelt vidékek ható ágai és közön ége évek óta 
fi5yelemmel kisé1·jk a baj fellépését és továbbharapódzását, é annak miben
léte felől elégg ' tájékozva vannak. 

Kevé bbé ismeretes azonban, hogy e nagymérvű vándormozgalom mil T 

befolyá t gyakorol a népesség structurájára, miként módo i~ja a népe ség 
clemografiai ös zetételét e szerkezetét és miként nyilvánul hatása a népmoz
galom alakulásában. Ezen kiválóan demografiai j ellegü tén. ezőknek a nép s-
ég t ábbi fejlődésének kérdésében főfontosságu szerepük van · ezért nem 

le. z talán érdektelen, ha t. hallgatóim figyelmét reá irányítom. 
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II. 

Első sorban szemügyre óhajtom venni ama változást, melyet a kiván
dorlás a nemi arány alakulásában előidézett. Az egészsége társadalom, öt 
mondhatnók, az emberiség fejlődésének alfája a két nem egyensúlya. A ter
mészet a két nem születési és halálozási arányának tetemes eltérése mellett 
ís csodálatos módon mindenütt fentartja a két nem egyensúlyát; a női nem
nek némi csekély túlsúlya mellett egészben véve azt mondhatjuk, hogy a nemek 
minden czivilizált államban egyensúlyban vannak és a hol nagyobb eltérések 
vanak, azok csak bizonyos, szűkebben határolt területekhez, vagy bizonyos 
fejlődési fázishoz vannak kötve, előbb-utóbb nagyjából okvetlenül kiegyenli
tődnek. Minden államnak egyik főtörekvése kellene hogy legyen a két nem 
egyen úlyának megóvása; a hol ez tartósabban megzavarodik ott a tár ada
lom egész éges fejlődé e is megakad: a ma oly gyakori és ol. T különféle alak
ban jelentkező nőkérdés egyenesen a két nem helyes arányának megboml~ sá
l- .1 leli okát. 

Magyarországon eg 'sz be véve kedvező a nemi arány· az utolsó három 
nép zámlálás eredményei szerint ezer férfira 1014, 1018 és 1015 nő esik. 
Az egyensúly tehát - némi csekély nőtöbblet mellett - megvan és elég 
állandó. De az egész Magyar birodalomra számított ezen arán. r lén. ege en 
módosul és szűkebb-tágabb határok közt ingadozik, a mint az ország eg, 'es 
szűkebben határolt területegységére térünk át. Az ország délkeleti és déli 
részében tapasztalható nőhiánynyal szemben áll az északnyugati vármegyék 
erős nőtöbblete. Jelentékeny volt ez már zázadunk közepén azon megyékben, 
melyeknek férfi.népe már akkor is bejárta az egész 01~szágot, mint üvege , 
drótos vagy egyéb iparos. 1869-ben Trencsén, Árva- és Liptó vármegyében 
volt a nők aránya legnagyobb, t . i. ezer férfira 1106, 10 4 é 1077 nő; Szepe 
é Abauj-Torna már akkor is elég tekintélyes nőtöbblete által (1061 és 1065) 
tünt ki, de a többi vármegyék így nevezetesen Sárosnak nemi aránya eg 'szen 
normális volt. A hetvenes években megindult kivándorlási mozgalom egy 
csapásra megváltoztatta az előbbi helyzetet, a nyolczvanas években pedig 
teljesen megromlott a máris megingatott egyensúly. Legnagyobb volt a rom
lás azon vármegyékben, melyeknek népességét Amerika szivja fel; Zemplén
ben ma 1116 nő jut ezer férfira, Abauj-Tornában 113 , Szepesben 1149 és 
Sárosban 1166, százharrn ·nczhéttel több, mint az el ő magyar népszámlálás 
idején, és kétségtelen, hog, az 1890-ik évi népszámlálás óta ez az arány még 
teteme en fokozódott. 

J elentékenynyé vált a nőtöbblet Liptó vármegyében, mel et az amerikai 
kivándorlás hullámai szintén éi·intettek · ellenben Ungban és Beregben a 
Galiczia felől való beözönlés ellensúlyozta a kivándorlá okozta férfihián. t. 
Igen feltűnő az a változás, mely Trencsén vármegye népességében felismer
hető. Az amerikai kivándorlás itt még nem öltött oly mérveket, hogy befol} ása 
a népesség összetételében érezhetővé válhatnék. A nők aránya itt mindamellett 
nagyobb, mint bárhol az országban, mert 20,000-nél többre rug a nőtöbblet, 
vagyis ezer férfira 1181, sőt 1 80-ban 1195 nő jutott. E nagJ eltéré annál 
feltűnőbb, mivel jelenleg sem az ország különböző részeiben sem az o ztrák 
tartományokban élő trencsénmegyeiek közt nem találjuk meg azt a nagy férfi 
tömeget, mely Trencsénben hiányzik é az amerikai kivándorlás - mely itt 
különben is újabb keletű - sem képes a 20,000 főnyi fér.fi hiányát kimagya
rázni. Ugy lát zik tehát, hogy e nagy hiány már i~égibb időből ered, oly időből, 



a midőn a belf"ldi vánd rlá ok Tr ne é m g ének csak férfi lakos ágát moz-
00 it tfa' k. nag hián. 1 azóta m gmaradt fokozó ott is a nélkül, hogy jelen
le0 ren lelk z ' r álló tati ztikai a latainkból kimagyarázni k 'pesek volnánk, 

n mek arán. „ának módo ulása z utóbbi negyedszázarl lefolyá a alatt 
a következő adatokból ítélhető meg: 

Ezer f' dira jutott n" : 
186.:) l 0 1 90 

zepes vár meg ében - -- --- --- --- 1081 1072 1149 
áro (( --- --- --- 1029 1072 11 f () 

Abauj-Torna* (( -- . --- --- -- - 105; 10 0 11' =~ 
Zemplén (( --- --- --- 1041 J 1 1116 
1Jng (( --- --- -- - --- 1 29 104~ 10 7 
• rva 10 "'4 1 3 l -(( -- - --- -- -
Liptó --- - --- --- 1077 10 9 1121 
Trencsén {( 11 lf) 11 5 11 >t 

* Kas a nélkül. 

III. 

A nemi aránynak módo uU a a alácli állapot a.rá yának mód ulásá
val jár eg, 1ütt é leginkább a háza ságban élő néprétegek zámára van jelen
ték n3 befolyá al. 1inél nag obb a ki ándodás, annál ink ' bb e ökken a 
háza ságban 'lök zárna mivel a kivándorlók jelentékeny része legény kiknek 
elköltözé e a háza ágköt ' k számát i tetemesen apa ztja. ránylag ne: g. Tobb 
ugyan a kivándorló házasok záma, de - mik 'nt látni fogjuk - ezek e alád
jukat a legtöbb e etben o lahaza hagyják. A nép zámlálások tanu ágai zerint 
a nőtlen é nő férfiak száma az erő en kivádodó vármegyék mindegyikében 
j 1 ntéken „en e ökkent. z ös zehasonlitá ból ugyanis kitűnik, hogy 1zepe 
vármegyében a,z utol ó évtized lefolyá a alatti' a nőtlen férfiak száma 4 ,425-ről 
45 44 -re, a nős férfiaké 3 · 99-ről .... 476-ra szállt Iá; áro. vármegyében 
a e ökkené a nő férfiaknál igen nagy, 3.;J,044 - ről 2 ,9""5-re, a legényeknél 
aránylag e ek 'ly (47,793-ról 46, 39-re). Abauj-Torna ' Zemplén vármegyé
ben ab olnt e ökkené nincs, de il ent találunk Liptó várme5, ében. A nők 
száma csak zepe vármegyében mutat absolut e ökkené t, úgy a haja ionok, 
mint a férje ek kategoriájá an; cle a többi vármegy 'knek csak gyenge f 'r:fi és 
női zaporulata is nagyré. zt a kivándorlásra vezethető vi za. Fig, elmünket 
felébreszti még az özvegy nők számának erő felszökése, mely minden való-
zinü ég szerint szintén a kivándorlásnak egyik ymptomája, arról tanusko<l

ván, hogy okan kivándorlóink közül az Atlanti-Oceánon tul elpu ztultak, 
özvegy,ségre juttatva itthon maradt hitvestársukat. 

Altalában véve azt kell mondanunk, hogy a házasságban élő nők arány a 
a kivándorló vármegy 'kben a lege ekél. ·ebb, minthogy ott a nagy férfi tömeg 
hiánya sok leányra nézve lehetetlenné teszi a férjhez menetelt. Hazánkban a 
női népe ségnek átlag 40 százaléka élvezi a háza élet áldásait. Ez volt az 
arány még a hatvanas é' ek végén Sáros és Abauj vármegyében, ma már egyik 
ki' ándorló megyében s m található fel. Ma már a háza nők arán;va alig 
haladja meg a 3 százalékot, őt Trenc én vármegyében 3G·6-ra rug. A kiván
dorló vármegyék mindegyikében felismerjük ezen aránynak évtizedről évtizedre 

* Az 1 70. évi adatokat itt :figyelembe nem veszszük mivel az azokhoz k 'pest 
mutatkozó igen erős csökl-enés legnagyobbrészt aí'í 1 72-í .. é -i kolerajárvany pu ztitá
aiból és általában a hetvenes évek rossz közegészségi viszon~ aiból magyarázandó. 
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való csökkenését, mint természetes folyományát a házasodható férfiak nagy 
hiányának; legkisebb az arány természetesen Sárosban (37·8). Egyedül Tren
csén különbözik annyiban, hogy itt a férjes nők aránya az egész negyed zá· 
zadban változatlanul ugyanaz maradt és egyuttal a legkisebb az egész ország
ban (36·6). ~ Ez a jelenség megmagyarázza 'rrencsén vármegyére vonatkoz0 
fentebbi észleletünket: itt a nagy férfi.hiány nem az utolsó évtizedekből ered; 
i·égi bajjal van itt dolgunk, mely máig sincsen gyógyítva. Trencsén vármegyé
ben már 1869-ben meg volt a nagy férfi.hiány, mely már akkor is oly mélyre 
szállitotta le a házassági arányt. Az azóta lefolyt évtizedek mit sem változ
tattak ezen anomálián, ellekezőleg a két nem közti aránytalanság még nagyobb 
ma, mint volt hajdan. De ennek valódi oka nem a jelen vándormozgalomban, 
hanem rég elmult idők eseményeiben rejlik, melyek oly elementáris erővel 
léptek fel, hogy a kellő egyensuly még máig sem tudott helyreállani. 

E viszonyok mikénti alakulása az alább következő adatokból ismerhető 
fel szabatosan. 

Száz nő közt volt férjes : 
186. 1 80 1890 

Szepes vármegyében ___ --- --- --- 39·5 3 •3 38·3 
Sáros (( --- --- --- 40·1 3 •3 37· 
Abanj-Torna (( --- --- --- --- 40·0 37·6 3 ·6 
Zemplén (( --- --- --- 3~:r0 36·4 3 '·6 
Ung (( --- --- --- --- 3 ·8 36·0 3 ·2 
Arva (( --- --- --- 3'7·5 3 ·1 38•3 
Liptó (( --- --- --- --- 39·4 40·1 3 ·3 
Trencsén (( --- --- --- 36·4 36·3 36·6 

IV. 

A nemi arány módosulása mellett van még egy másik nagy j elentöségü 
demographiai tényező, melyre a kivándorlás nagy hatást gyakorol és ez a 
korviszonyok alakulása. A kor a physikai tényezők legjelentékenyebbje; a 
korviszonyok alakulására számos mozzanat hat: a születések száma, a halan
dóság foka, a be- és kivándorlás. Mindezen mozzanatok, melyekre - miként 
könnyen érthető - a társadalmi és gazdasági viszonyok épen úgy befolyással 
vannak, mint a természeti tényezők, a korviszonyoknak azon sajátszerű ala
kulását idézik elő, melyet a népszámlálási munkák felismerni engednek. Ne 
higyjük, hogy az egyes koréveknek számbeli ereje véletlen játéka a természet
nek: a hosszu számsor minden egyes tétele szoros kapcsolatban van a nép
mozgalmi tényezők hosszu sorával és azoknak alakulásából határozottan 
levezethető. 

Magyarország k01·viszonyait általában véve a gyermekkarok erős kép
viseltetése és a magasabb korosztályok alacsonyabb aránya jellemzi. Ismeretes, 
hogy a 15 éven aluli, még kei·esetképtelen gye1~mekek aránya az összlakosság
hoz 36·66%, a 15-40 éves embereké 37·88%, a 40-60 éveseké 18·590/o és 
az ennél is idősebb aggastyánoké 6·81 O/o. Hazánk felvidékén ez az arány 
lényegesen módosul. Igy 1891-ben a tárgyalásunk körébe bevont vármegyék 
korviszonyai a következőképen alakultak: 

* Csak a felnőtt női lakossághoz viszonyitva az arány 5 ·7, míg minden más 
vármegyében 60-nál (sőt 70-nél is) több. 
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záz laka k ·· zül volt 
0-1 =- 1-:--40 40-60 60 évnél 
éves éves éves idősebb 

zepes __ _ --- --- --- 37.- 35·1 19·1 ·3 
' áros --- --- 3~·9 3J.· 17·9 7·4 

Abauj-Toma --- --- :37·4 37·0 7·1 
L.;emplén ___ 3 ·7 3 ..... 5· - - - ---
l}ng --- --- --- --- 3~1 · 7 3 ·5 0·6 

r ·a - - - - -- -- - ;j:' ·:-- : 7·3 ·3 
Liptó --- - - - 1 - - - --- 35·7 36· ·ü 
Trencsén ___ --- --- . 7· 37· f)'l 

Ez összeállitá ból világosan kitűnik, hogy a munkakere ő korban álló 
n 'pesség aránya az erősen kivándorló vármegyékben jelentékenyen alászállott. 
Legjelentéken3 ebb a csökkenés Sárosban, a hol a népességnek alig több, mint 
harmada \34·8%) áll 15-40 éves korban; egész hasonló Szepesnek a. helyzete 
35·1% -kal é Abauj-Tornáé 37010-kal; még Liptóban is jelentékeny ezen kor
csoport c ökkenése. De még élesebben ismerhetjük fel ezen viszonyokat, ha a 
fé1-f1 és női népességet külön vesz zük szemügyre. A kivándorlás - miként 
ismeretes - leginkább a férfi népe ségből szedi áldozatait, a női népességet 
. okkal kevésbbé támadja meg; ez határozott kifejezést nyer alább kózölt sta
ti ztikai adatainkban . Hazánkban eddig három népszámlálás volt, melynek 
adatai a korvi zonyok változásainak tüzetes tanulmányozására használhatók 
fel. Az alábbiakban ezeknek eredményeit ötéves korcsoportokra összevonva, 
állítjuk egymá„ al szembe; ez összehasonlitást illetőleg azonban utalnunk 
kell arra, hogy az 1 69. és 18 0. évi népszámlálás közé esik az 1872-73. évi 
vészes choleraj árvány melynek pusztitá ai a korviszonyok eloszlását szintén 
némileg megzavarta. 

Az eredmény, melyet az 1869. és 1 90. évi népszámlálás összehasonlí
tásából nyerünk, meglepően azonos a vizsgálódásunk tárg 1át képező vármegyék 
mindegyikében. A férfi népességet tekintve, konstatálhatjuk, hogy a kivándorlás 
a felnőtt korosztályokat erősen megapasztotta. Ez az apadá úgy zepes, mint 
Sáros vármegyében a huszadik évvel kezdődik és körülbelül az 55. életévig 
tart, legerő ebb pedig a 30 - 40. életévek közt. Abauj-Tornában, Ungban és 
Zemplénben a csökkenés valamivel később kezdődik Liptóban ellenben vala
mivel korábban ér v 'get. A nőknél a kormegoszlás módo ulása kevésbbé éles; 
a c ökkenés később lép fel, rendszerint csak 15- 20 éves időszakra te1~j ed ki 
és sokkal kevésbbé intenzív, mint a férfiaknál; Szepesben a 20. évtől a 45-ikig, 
Zemplénben ' s Cngban a 3 -iktól az 50-ikig érezhető és egyedül Liptóban az 
5-ik évtől az 50-ikig. Itt már a hosszu időközre 'aló kiterjedés jelzi, hogy az 
itteni mozgalom eltérő az Amerika felé való kivándorlás jellegétől. 

Az erre vonatkozó tüzetes adatokat lásd a tul ó táblázaton. 
E vizsgálatunkban - mint említők - az egye korosztályok vi zonylago 

nagy ágának, arányának módosulá aiból indultunk ki. A viszonyszámitás 
természetéből folyik, hogy azon esetben, a midőn bizonyos korcsoportok -
jelen e etben a munkaképes korcsoportok - zámarán3 a csökkken, ezzel 
szemben a többi korcsoportok ar&n3 ának emelkednie kell. Igy látjuk tábláza
tunkban a gyermekkarok és az idő korok arányának nem csekély emelkedé ét. 
Mint emlitém, e aki az arány zám emelkedéséről van itt szó, melyet nem 
ki ér mindig az absolut szám emelkedése. Ha tehát a fente b közölt kimutatás 
érd :lke · vil~ got vet az egyes kora ztál3 oknak egymáshoz és az ö sznépességhez 
vt ló vi zonyára : a tulaj clonképeni változásokról mégis csak akkor nyerünk 
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lcoTosztályok szcízalékos eloszlás(t 18GD-ben és 18.90-ben. 

Szepes Sáros Zempl é n 
Ab a uj -Torn a 

Un g ~i p t 6 (Kassa nélkül) 
-

Kor Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 
- - -

1869 11890 1869 , 1890 1869 11890 1869 11890 18G9 1890 1869 11890 186911890 18fü) 1890 1869
1

18HO 1snH l ~sno 1869 11890 18G9 j1890 

0- 5 13•4 15 · 0 12 · 2 12·9 14 •5 15·8 14·4· 13·4 13•8 16 · 1 13·3 14•3 14·0 15•5 rn· 1
1
13·6 14 -.1. 16·2 H·4 15·0 12·5 14·1 11·4113.5 

- 10 12•6 13 · 2 11· 5 11 •3 13 ·5 14·3 13·4 12 ·4. 14·o rn·s rn·ö 12· 1 12·1_, 13·4 l 1. 61 
J 2. 2 15•3 13•7 11~ ·8 12·7 11 · 7 11·9 10•9 9·4 

--15 11· 5 12·3 10·4 10 ·5 11 ·4 13 · 2 11 ·o 11 ·2 12·2 10·9 11 · 7 10·2 11 ·o 11 •9 10·8 10·5 12·5 10·9 12·0 10•5 11·:-J to·7 11·0 9·4 
-20 8·2 10 ·5 8·8 9 ·5 8 · 2 10·5 9 ·3 10 · ?) 7•9 9·4, 9·2 10 ·1 8· 1 9·3 n ·B 9 · J 7·0 9·7 8·2 10·1 8·0 9·4 9·91 9·5 
-25 6•4 5·8 7 •9 7·3 7·4 5·3 7·3 7·ö 6•2 6·9 7·1 8·4 6. f) (). 5 7·9 8·0 6·2 7 •2 7·2 8·5 ö·9 (;·:} 7 ·G1 7·4 
- 30 7 · 3 6· 0 8·0 7•2 7·2 5• J 8'2 7·2 7•2 7. f) 7·91 8·1· 7·6 6. (j 7. 9 7· 1 6·7 8•0 s·o 8·7 7•5 7·3 7 ·8 7·2 

7·G' 7·2 - 35 7·3 5·8 7•6 6·9 6·8 5 · ;3 7•5 6·7 7·5 7·1 s·11 7-6 7. (j G·3 7 •9 6·9 7·4 7·1 8·6 7·6 7•7 7·1 

-40 6 ' 6 4 •9 6•6 5·9 6 •7 1·8 G·4 5·8 7•4 5·5 ()·f) 5•7 7·6 ö·2 ()·8 5·6 7•0 4 ·9 6·2 5·1 ()'7 G·O G· 11 6• 1 
1 

ö· 71 5·~ 6·11 5 · 7 G ·51 6· 1 -45 6•2 5• 1 6·3 6·0 5•6 5·2 5 ·4 5·9 5·8 5·3 5•6 5·5 6·0 5·1 5•6 !:)' 3 5•5 5•3 
1 

5· 11 t·S -50 5•5 4 ·8 5 •1 5• 1 5 · 3 4•6 4·5 4·4· 5·0 4·4 1„ 4 4· 1 5·4 4•7 4·91 4 ·9 5·2 4·0 4·0 3•9 5·4, t·6 
~55 5·0 4·7 5 · 1 n·3 ö·2 4·7 4·9 4.„ 9 4•8 4·4 4·6 4·8 4·81 4·7 5·1 ;)•0 4 · 51 4·2 4·o' 4·6 4•9 5•0 5·4· 5•7 

-60 3·3 3·4 3·5 3·4 3•1 3 •2 2•4 2·8 2 · 9 3·0 2·5 2·6 3 · 3 3·6 3 · 1 ;3 ·4 2·6 ~·6 2· 1 2·1 3·5l 3·6 3·31 3·3 

- 65 2•9 3·2 3• 1 3·6 2·8 3• 1 2. () ;1 ·2 2·51 2·3 2•6 2 ·8 2 •5 2·í 2·81 3·2 2 · 0 2·5 2·3 2·7 3·21 3· l 3·3 3·7 

-70 1·7 2·0 1•7 2· 1 1 ·4 1 ·9 0·9 1 . 3 1·2 1·3 1·1 1 · B 1 ·5 1 •8 1 ·1. 1 ·s 1. 21 1·3 ()·9 1·1 1·D 2 · 2 1 ·7 1·9 

- 75 1·2 1•6 1 ·4 1 •6 1· 1 1·6 1 . 1 1·5 ()•9 1 . 1 O·H 1 ·2 O·H 1 ·2 1 ·0 1·5 1·01 1·1 1 ·0· l • 1 l · 31 1 · 5 1 · 41 1 · G 
- 80 0·5 0·7 0•4 0·7 0 ·4 0·8 0 •3 0•5 0·3 0·4· 0·3 0•4 0·3 0·6 0 ·3 0·7 0·4 0·4, 0·3 0·3 0·6 0·6 0·51 0·6 

1 

- 85 0·3 0·3 0•3 0·4 0·3 0 · 4 0•3 0·3 0·2 0·2 0·2 0·2 0·3 0 ·2 0·3 0 · 3 0•3 0·2 0 ·2 0·2 O·B1 0·2 0·31 0 · 3 
o· 11 0·1 o· 11 0· 1 - 90 0· 1 0· 1 0·1 O· l o· 1 0· 1 0 · 1 - o· J 0 · 1 0·1 O· l 0· 1 0· 1 0· 1 0· 1 0· 1 0 · 1 0· 1 

100·01 99•4 100·0 99·8 101·ol 99 ·9 10o·ol99·G 9H·U 99 : 7100· TI!). 8 O!J. \)

1 

U!l .1100 ·()i.\19 ·S 9!J. !rO· 4 99. 8

1 

99. R 99. 9, 99. 7 99. 9 97 ·k 

1 1 
1 
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világos és telj e en szabato · képet, ha a beállott változásokat az egyes kor
csoportokon belül vesz zük szemügyre és kiszámitjuk, hogy az 1 80-iki lét
számhoz képe t mennyire módosult az egyes korok létszáma 1 90-ig. Az így 
nyert eredmények egé zen más szinben tüntetik fel az utolsó évtized nép
mozgalmát -+e és ezek helyezik azt kellő világitásba. Ime a főbb eredmények. 

zepes vármegye férfilakossága (a 15- 20 és 50-55 éves, valamint a 
70 éven tuli korcsoportok kivételével) minden korban erősen csökkent; leg
erősebb volt a csökkenés a 35-40, 20-25 és 40-45 éves korc oportokban, 
a melyeknek népszáma tiz év alatt 26·9, ~4· 2 és 21 ·7 %-kal, tehát ötöd-, őt 
negyedrészszel csöl kent! A 25. évtől a 35-ikig egyenkint 18-19% volt a 
csökkenés é a többi korokban is elég jelentékeny volt. 

Ime néhány bizonyitó adat : 

Korcsoport Népszám Csökkenés 
1 O-ban 1 90-ben absolute 010-ban 

21-25 0,766 4,37: 1,393 24·2 
26-30 5 602 4553 1,049 1 •7 
31-35 5.46 4,431 1,037 1 ·9 
36-40 5 172 3,7 0 1,392 26•9 
41-45 4,9 2 3,900 10 2 21 •7 
46-50 4,092 3,673 419 10·2 

Sáros vármegyében a férfilakosság e ökkenése a 20. élet ' vtől a 40-ikig 
még erősebb; a fel őbb és alsóbb korosztályokban ellenben valamivel cseké
lyebb. A nőknél - mint látni fogjuk - absolut csökkenés alig van. Ez a 
felvidéki kivándorlás tipikus jellege. A férfiak népszámának csökkenését a 
következő adatok tanusitják: 

Korcsoport 

20-2. 
26-30 
31-35 
36-40 

Népszám 
1 0-ban 1 90-ben 

5,640 4,123 
5,152 3,9 2 
5,1 0 4,0 9 
~ 7 9 3,746 

Csökkenés 
absolute 0/o-ban 

1,;--17 26·9 
1,170 22·7 
1,091 21 ·1 
1,043 21·8 

Abauj -Torna vármegye vándormozgalma - végeredményeit tekintve -
hasonló Szepesébez; a csökkenés a 20. évtől az 50-ikig terjed, de sokkal cse
kélyebb, mint amott, miként a következő adatok tanusitják: 

K01·csoport 

21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-45 
46-50 

Népszám 
18 O-ban 1890-ben 

4 45 4,593 
4,740 4,665 
4,438 4,436 
4,262 3,654 
4,027 3,609 
3,491 3,41 

Csökkenés 
absolute °lo-ban 

252 5·2 
75 1·6 

2 O·O 
60 14·3 
41 13·1 

73 2·1 

Zemplén, Ung és Liptó vármegyékben a kivándorlás okozta népcsökkenés 
már sokkal csekélyebb, mint az eddig tárgyalt három vármegyében. Jellemző 

* Tekintettel arra, hogy az 1 72-73. évi cholerajárvány a népességet erősen meg
apasztotta, mely apadás természetesen a kivándol'lással semmiféle kapcsolatban nincs, az 
itt közölt számitásnál az 1869. évi népszámot figyelmen kivül hagyva, következtetéseinket 
csak az 1 80. és 1 90-iki népszámokra alapítottuk. 

XXIX. ándorgyülé Munkálatai. 18 
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leginkább az, hogy csak egy1=3s korcsoportokat tizedel meg, a mi világosan arra 
mutat, hogy még nem harapódzott el annyira, mint a többi vármegyékben. 
Feltűnő azonban Zemplénben a :fiatalabb korosztályok népszámának csökke
nése, nevezetesen a 10. évtől a ~0-ikig . Zemplén, Abauj-To1·na és Ung vár
megyében továbbá feltűnő jelens 'g még az 50 éven tuli korosztályok szám
erejének jelentékeny gyarapodása, a mit sem Szepesben, sem Liptóban és 
Sárosban is csak a hetvenedik éven tul találunk. 

A lcorcsoportolc zaporulata vagy fogyása/ 1880-üfl 1890-ig. 
százalékolcban. 

Kor· 
Szepes Sáros 

71-75 15·7 1;'·9 

76- 0 4·2 
1 

19· 

1- 5 10•9 11 •6 

6-90 ·- 1 · ~ 17·3 

Átlag - 9 . ?> - 3. 0 - 4. !) 3 . 6 7 . 7 11 . 2 7 . oj 12 . 2 4„ 1 . 6 1 . 2: 4„ 21 

A női nem számbeli csökkenése jóval esek ' lyebb, mint a f 'r:fiaké · a 
nők - mint már emlitők - a kivándorlá ban okkal ki ehb részt vesznek, 
mint a férfiak é így a kivándorlók korelo zlá a em 013 an zabályos mint a 
férfiaknál. Csak egy vármegye van, melyben a kivándorla a nők körében is 
uagyobb mértékben hóditott tért és majdnem valamennyi korosztály zám
erej ét lényegesen gyengítette: ez Szepe vármegye. Itt a hu zadik évtől a 
negyvenötödikig közel kétezerrel kisebb a nők . zárna, mint egy évtizeddel 
korábban; ha ebhez még hozzáveszszük azt a feltünö jelen éget, hogy a leg· 
:fiatalabb korban álló gyermekek száma minteg_ ug~:anannyival megfogyott, 
úgy alig tévedünk, ha ennek okát abban keressük, hogy innen -vándorolt ki 
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aránylag a legtöbb család, nőkkel és gyermekekkel együtt. Hadd álljanak itt 
a megfelelő szám ok : 

Korcsoport 

0- 5 
6-10 

21-25 
26-30 
31-35 
36-4 
41-45 

Népszám 
1880-ban 1890-ben 
12,073 11.299 
10,644 9,902 
6,9 0 6,40 
6 285 6,244 
6,199 6,021 
5,7 5 5,122 
5.657 5,260 

Csökkenés 
absolute 0 /o-ban 

774 6·4 
742 7-CJ 
542 7· 

41 0·7 
17 2·9 
663 1Vi> 
397 7·2 

A többi vármegyékben a női népesség absolut vesztesége csak egyes 
korosztályokra szoritkozik. De kétségtelen, hogy tulajdonképen veszteséggel 
állunk szemben ott is, a hol ugyan többlet mutatkozik, de az elenyésző cse
kély. Ez még inkább áll a férfi.népességnél, melynek természetes szaporulatát 
-0sakis a kivándorlás apaszthatja lényegesebb mértékben. 

Láttuk a fentebbiekben, mennyire módosulnak a korviszonyok a férfiak
nál, de a nőknél is az Ame1·ikába való kivándorlás által; ezen kimutatásaink
ban a kort öt éves korcsoportok szerint tárgyaltuk volt. Ezen tárgyalás 
kiegészitéséül még idemellékeljük Szepes vármegye k01·statisztikáját a 20-ik 
évtől az 50-edikig, vagyis ama korokról, melyeket a kivándorlás hullámköTei 
.leginkább érintenek. E kimutatás legjobban tanusitja, mennyire hatja át a 
kivándorlás a népesség minden Tétegét, minden egyes korévét. 

Korév Népesség Különbség 1 80 1 90 
21 --- --· --- --- --- 1,117 1,154 + 37 
22 --- --- --- --- --- 929 755 -174 
23 --- --- --- --- --- 1,035 760 - 275 
'24 --- --- --- --- --- 1272 750 -522 
25 --- --- --- --- - - - 1,413 954 -459 
26 --- --- --- --- - -- 1,276 962 -314 
27 --- --- --- --- --- 1,075 1,035 - 40 
2 --- --- --- --- --- 1,045 96 - 77 
29 --- -- - --- --- --- 1,234 936 -29 
30 --- -- - -- - --- -- - 972 65 ... -320 
31 --- --- -- - --- --- 1,523 1,155 -368 
32 --- --- --- --- --- 1,094 6 2 -412 
33 --- --- --- --- --- 1,146 923 -223 
34 --- --- --- --- --- 19 7 1 - 13 
35 --- --- --- --- --- 6 90 + 4 
36 --- --- --- --- --- 1,170 43 -327 
37 - -- --- --- --- - -- 1,0 7 751 -336 
3 --- --- --- --- --- 91'2 6 1 -221 
39 --- --- -- - --- --- 1,222 46 -376 
40 --- --- --- --- --· 7 1 649 -132 
41 --- --- --- --- --- 1 607 1,204 -403 
42 --- --- --- --- --- 740 772 T 32 
40 -- - --- --- - -- --- 1 026 783 -243 
44 --- --- --- --- --- 737 551 -1 6 
45 --- --- --- --- --- 72 590 - 282 
46 -·· - --- --- --- --- 1,220 922 -29 
47 --- --- --- --- --- 790 694 - 96 
4 --- --- --- --- --- 690 610 - 80 
49 --- --- --- --- --- 'i87 9 +102 .o --- --- --- 605 55 - 47 

18* 
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Végül még összefoglaljuk a korosztályokat a szokásos főcsoportok szerint„ 
hogy azoknak növekvését vagy csökkenését kimutassuk. Ilyformán a követ
kező eredményre jutunk : 

A népszám növekvése vagy csökkenése 1880-tól 1890-ig·. 

a) Férfiak. 
abso1ut számok százalékokban 

0-15 15-40 40-60 0-15 15-40 40-60· 
éveseknél éveseknél 

Szepes --- --- --- --- --- -1,774 -4,720 -1,554 - 5·4 -15·8 -10·1 
Sáros -- - --- -- - --- --- 6 -4,140 - 336 - O·O -14·6 - 2·4 
Abauj-Torna ___ - -- --- --- +3,456 507 + 798 + 13·4 - 2·0 + 6'6 
Zemplén --- --- --- -- - +7,050 + 07 + 1,304 + 13· + 1·4 + -.7 
Ung ___ --- --- -- - -- - +246 - 109 + 263 +10•2 -0·4 + 2·6 

b) JVők. 

Szepes --- --- --- --- --- -1505 -1304 - 299 - 4·7 - 3·9 - l ·7 
Sáros ___ --- --- --- --- + 225 +1093 + 917 + 0·7 + 3·3 + '"'·9 
Abauj-Torna ___ --- --- --- +3,203 +2,052 + 2,115 + 12·3 + 7·5 + 15·8 
Zemplén --- -- - --- --- +5, 46 +5,6 3 + 2,441 + 11·3 + 9·8 + 10·0 
Ung ___ --- --- --- --- --- +2 231 +1963 + 707 + 9·0 + 7·5 + 6·6 

Az eredmény i·övid vonásokban kifejezve az, hogy a veszteség legnagyobb 
a 15-40 évesek csoportjában, mely az utolsó évtized folyamán Szepes vár
megyében 4,720, Sárosban 4,140 lélekre rugott. Sokkal kisebb mértékben 
nyilvánult Abaujban és Ungban, Zemplénben az erős beköltözés mellett 
kifejezést nem nyer a népesség hiánya. A női népesség csak Szepes vármegyé
ben fogyott meg tényleg, mig a többi vármegyékben kisebb-nagyobb szaporulat 
tapasztalható. E jelenség ismét arra utal, hogy a kivándorlás Szepest pusz -
titja legnagyobb mértékben, a honnan családos nők és kis gyermekek is nagy 
számban vándo1·0Inak ki. 

Mielőtt ezen felette érdekes jelenségek megbeszélését abbahagynánk, 
még egy pillantást óhajtok vetni a kivándorló népességre, összevetve annak 
családi állapotát a korral. Az alábbi felsorolásból, melybe csak a két legjel
lemzőbb vármegyét, Szepe t és Sárost foglaltam, kitűnik, hogy a kivándorlás 
okozta megfogyatkozás mindkét vármegyében a nős férfiaknál, és pedig kivált 
a 31-40 éves ko1·ban a legnagyobb; az ezen korban álló nős férfiak száma 
az utolsó évtizedben Szepesben 2,301-gyel, Sárosban 1, 86-tal fogyott. A többi 
korosztályokra nézve némi eltérés mutatkozik a két vármegye közt · Szepe ben 
a 41- 50 és 26-30 éves nős férfiak jelentékeny számban (1,264- és 1,017) 
csökkentek meg, Sárosban ellenben a negyvennél idősebbek száma csak 
kevéssel (208) fogyott, ellenben jelentékeny a 26-30 éves csoportjának meg
apadása (1,253 lélekkel). Csökkenés mutatkozik a 25 évnél :fiatalabb c aládos 
emberek számában is; Szepesben még az 50-60 évesek száma i némi c e
kélységgel megapadt, Sárosban itt és a magasabb korosztályokban már némi 
szaporulatot találunk. A nőtlen férfiak csakis a 21-25 éve korban fogytak 
meg nagyobb számmal és pedíg főleg Szepes vá1~megyében (1,23 lélekkel), 
mig a többi korosztályok vesztesége csekélyebb. A nőket illetőleg azon rdekes 
tényt konstatálhatjuk, hogy a férjes nők száma erősebben csökkent, mint a 
hajadonoké; a legnagyobb csökkenés Szepes vármegyében a 30-40 ' ve 
férjes nők körében tapasztalható, t. i. 613 lélek. Itt azonban megjegyzendő, 

/ 
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hogy a férje nők számának apadása nemcsak onnan van, hogy azoknak egy 
része tén~ leg kivándorolt de onnan is, hogy az utolsó évtizedben (mint alább 
látni fogjuk) a férfiak nagymérvű kivándorlása folytán az új házasságok köté
sében állott be n 'mi apadás. 

zep s vármeg·y . 

a) őtlen f 'rfiak. 
Népszám Különbség Különbség 1 ) () 1 0 l 

16-20 7 45 7 ,17:3 + 12 6 
21-25 4,222 2,9 3 -1,2 9 - . 11 
26-30 1 1 nl 1,0 )6 65 -1017 
31-4 72'; 606 119 -2301 
41-:-0 2 ; 26 + 3 -1,264 
1-6 147 163 + 16 51 

60-on tul 176 149 27 + 244 

e') Hajadon nők. d) Férjes nők. 
16-20 6 ) 5 6 85i 31 1 241 1,2. 9 -l- 1 
21-25 2,220 2 043 177 4 277 4046 231 
26-30 747 919 + 172 5 9 5 47 4~0 
31-4 ö74 644 30 1 125 9 512 613 
41-""0 3 6 6 1 7 172 7 237 + 65 
51-60 253 252 1 4,014 3,~6:- 49 

60-on tul 149 1-.-.. + 6 1 716 1 57 + 141 

áro vármeg·ye. 

a) Nőtlen férfiak. b) Nős férfiak. 
16-20 6,44 6,941 + 493 11. 3 30 
21-25 3 997 2,ö52 345 1,714 1,269 445 
26-30 56 713 143 4 48 3 595 -1,253 
31-40 395 3.22 73 9~6· 0 7,764 -1, 86 
41-50 226 17 53 7,569 7,361 20 
51-60 126 12"' 4,997 '; ,337 + 340 

60-on tul 101 110 + 9 ,144 3,539 + 39,.. 

e) Hajadon nők. d) Férjes nők. 
16-2 7,190 8,021 + 31 1 476 1 431 45 
21-25 1 616 2, 35 + 419 4,613 4,4. 7 116 
~6-30 521 802 + 281 6, '3"" ,. 31 304 
31-40 44""' 460 + 15 9,G77 9,7 3 + 106 
41-50 2:H 260 + 39 6 306 6 96 + 662 
51-öO 129 14 + 19 3.396 3 1 . 7 

60-on tul 71 9L + 27 1306 14 4 + 17 

v. 
Az előző fejezetekben azon kérdést világitottuk meg, mily befolyást 

gyakorolt a kivándorlás a népesség állapotára. Mint láttuk, a változások, 
melyek a népesség összetételében beállottak, elég jelentékenyek; a népesség 
demographiai tructurája lassanként módosul, ma mái~ bizonyos tekintetben 
term '.szetellenesnek mondható és nem lehet kétségünk az iránt, hogy a három 
·év mulva foganatosítandó új n 'pszámlálás még nagyobbfoku elváltozásokról 
fog zámot adni. Könnyen é1·thető, hogy ezen elváltozások a népesség moz
galmára is kell hogy jelentékeny hatást gyakoroljana.k, mivelhogy a népmoz
galom a legszorosabb összefüggé ben van a népesség állapotával, mondhatnók, 
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annak egyenes folyománya. ·Az erre vonatkozó statisztikai adatok csakugyan 
arról győznek meg, hogy a népmozgalom pizonyos jelenségei szintén módo
sultak, még pedig az esküvők száma, az esküvő párok korviszonyai, a szüle
tések és nevezetesen a törvénytelen születések száma. Ha e változások mind
amellett nem oly élesen fejeződnek ki, mint a népesség állapotának módo
sulása, az onnan van, hogy a népmozgalomra ezenkivül még számos egyéb 
tényező, nevezetesen a gazdasági állapot, a közegészségügyi viszonyok, stb. is 
gyakorolnak hatást, a melyek az előbbi szempont vizsgálatánál kevésb bé· 
zavarólag lépnek közbe. 

Az esketések száma a felvidéki vármegyékben, mint általában egész 
hazánkban, meglehetősen nagy; Szepes, Sáros vármegyében, melyeknek viszo
nyai e tekintetben a legjellegzetesebbek, még a hatvanas években és a het
venes évek elején nem volt ritka eset, hogy évenkint kétezernél több, némelyik 
évben 2500, sőt 2600 házasság is köttetett; a hetvenes évek vége felé ez a 
szám hirtelen leszállott 1700-ra és 1600-ra és azóta folyton alábbszállott, 
1895-ben 1300-zal minimumát érte el. Egyes években kisebb-nagyobb inga
dozások fordultak elő, melyek legnagyobbrészt a termés minőségével állnak 
kapcsolatban. Hogy ezeknek zava1·ó hatását elimináljuk, öt évi átlagokban 
mutatjuk ki az esketések számát. 

Az esketések száma volt: 
zepes Sáros 
vármegyében 

1 66-1 70 --- --- --- --- --- --- 2,012 1,001 
1871-1875 --- --- --- --- --- 1,954 2.007 
l 76-18 0 --- --- --- --- . - -- - 1,509 1.513 
I8 1-1885 ___ ___ __ _ ___ ___ 1,699 1,634 
1 86-1 90 --- --- --- --- --- --- 1,491 1,442 
1 91-1 95 --- --- --- --- --- 1,472 1,445 

Az esketések számának csökkenésével egy másik jelenség is járt együtt. 
A fiatal (24 éven aluli) férfiak mindinkább kisebbedö számban lépnek házas
ságra, ellenben emelkedik azoknak száma, kik 24-30 éves korban nősülnek~ 
A menyasszonyoknál e tekintetben nem venni észre jelentékenyebb változást, 
jeléül annak, hogy nem a :fiatalság házasulási kedve csökkent meg, hanem 
hogy kevesebb fiatal embe1· van jelen, a ki oltár elé léphet. Ez utóbbi jelenség 
ismét összefügg a születések számával. 

A születések számában ugyanakkora csökkenést konstatálhatunk, mint 
az esketések számában. Még a hatvanas évek végén és a hetvenes évek el ej én 
úgy Szepes, mint Sáros vármegyében évenkint átlag 8000 és több sz~letés 
fordult elő; ma e szám már csak 7000 körül van, sőt azon alul marad. üt évi 
átlagokban kifejezve, született : 

zepes Sáros 
vármegyében 

1 66-1 70 ------ --- --- --· - ,188 7 16 
1871-1875 --- --- --- --- --- 7, 22 ,114 
1876-1 0 --- --- --- --- --- 7,685 7,579 
1 1-1 5 --- --- --- --- --- --- 7 480 7 304 
1886-1 90 --- --- --- --- --- 7 149 7 ,679 
1 91-1895 --- --- --- --- --- -- - 6,866 7,370 

E számok jelentősége még fokozódik, ha a törvénytelen zületések szá
mával vetjük egybe; ez utóbbiak száma ugyanis folyton emelkedik és különö
sen Sáros vármegyében igen magasra rug. Előfordult ugyanis törvénytelen 
születés (évi átlagban): 
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A törv 'n. 1telen zületéneknek ilyetén elszaporoclá a mellett a születé
ekben mutatkozó er "s apadá mind a törv 'nye ziiletésekre e ik, m 13 eknek 
sökkené e ilj enformán m 'g jóval nagyobb. törv 'n e zületések száma 

ugyani olt ' i átlagokban : 
zepes áro 
vármegyében 

--- --- --- --- --- --- 7,202 7.194 
--- --- --- --- --- --- . 949 6, 2 

--- --- -- - - - --- --- --- ö 9:-' 7 029 
___ ___ ___ ___ ___ :-- . 703 H OR 

Ezen adatokban D/ rnek kifej zé t a kivándorlá le0 ulyosabb követ
kezmén ei. ok ezer c alád elve zti ho zabb időre fentartoját és törv 'n. es 
fojét · következménye a vad házas ágok erő meg zapor dá a és a családi élet 
ti zta. ágának bemoc kolá a. ok kivándorló, ha több 'vi f: ra ztó munka után 
kere etével hazatér, itt e alá ját meg zaporodva találja. fentebb közölt 
adatok azonban koránt em adnak hű kPpet a c a.ládi élet ti ztaságán esett 
csorba nag3 ságáról, mivel törv 'nyeink , rtelmében a l ázas vi zony töTv 'nyes 
felbontásáig zületett g:\ermekek mind törv 'n. re eknek anyakönyveztetnek. 
A családi kötel 'k meglazulá a, mely az erő kivándorlás al együtt jár, követ
kezmén.\ eiben igen messzire fog kihatni. 

Ime rö id vázlatban az amerikai kivándorlá hatá a a népes ég ö sze
tétel 'nek, valamint a népmozgalomnak alakulására. 

Láttuk, hogy az utolsó két évtized alatt mindkettő igen lényeges átala
kuláson ment át; a n 'pes ég állapotában felismerhető változások legkevésbbé 
em előnyösek a nemzetre nézve de még nagyobb bajnak kell tekintenünk a 

népmozgalom erő degeneratióját a kivándorló vármegyék terület ' n. Az a vesz
teség, melyet hazánk ezen irányban szenved. megmérhetetlen káro követ
kezm 'nyekkel fog járni hac ak idej ' ben gátat nem vethetünk neki! 

5. 

TOYNBEE HALL. 

D1·. F ARJ{A JEN ", közegészségügyi felügyelőtől. 

« What is the use of health or of life, if not to do 
some work the1·ewith? And what work nobler 
than transplanting foreign Thougbt into the 
barren domestic soil ... 11 * Carlyle, 

London egyik páratlan intézményéről óhajtok szólni a következőkben : 
a Toynbee Hall-ról. Ez a név, a mely Angliában, és azon kiv-ül is, sokat jelent, 

* Mire val6 az egészség és az élet, ha nem arra, hogy munkára képesitsen? És 
van-e nemesebb munka, mint másunnan áthozni az eszméket a hazai kopár talajba .•. 
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Magyarországon egészen idegenül hangzik. A nagy közönség jóformán 
semmit sem tud róla 1 és csaknem teljesen ismeretlen előttünk az angol köz-
zellemnek az az új, hatalmas iránya is, a melyre nézve a Toynbee Hall- ban 

folyó működés olyan jellegző. Pedig e század elején Magyarországnak a sike
res reformokban leggazdagabb korszaka legnagyobb részben angol intézmé
nyek mint~jára épült fel. Széchenyi István Angliából hozta haza teremtő inspi
ratióit. S ma, a mikor a közlekedés nagyszerű fejlettsége jóformán megszün
tette a távolságot, a mikor majdnem mindenki utazik, a mikor a leglé
nyegtelenebb, múló énlekű hirt a villamos táviró a sajtó számára csaknem 
képzelhetetlen gyorsasággal röpíti ide : az Anglia társadalmában uralkodó 
gondolatfrányokkal sokkal kevésbbé vagyunk ös zeköttetésben. Mert ha nagyon 
sokan is vannak a kik utaznak, - sokan a kik megírják tapasztalataikat és 
benyomá aikat, - e ok tudó itó között - legalább is relatíve - csak nagyon 
kevés Szemere Bertalan és Széchenyi Lstván van. Sokat, - sokszorta többet, 
mint e század e lej én - tudunk a külföldről, - de e tudásunkra egészen 
ráillik Lord Bacon hasonlata : olyan az, mint a folyam, a melyben az, a mi 
súlyo és értékes elmerül és a felszínén úszva marad a szemét. 

~ 

Ott Londonban, a hol a szinte mérhetetlen gazdagság a legsötétebb nyo
monal összetalálkozik : a City és Witechapel összeérő határán emelkedik a 
Toynbee-Hall épülete. 

Ne vét .rir'nold Toynbee emlékére vi eli. 
Az ő megkezdett munkájának a folytatására alapították barátai, akkor, a 

midőn Toynbee :fiatalon, élete 31-ik évében, az erejét meghaladó munka áldo
zata lett. 

Toynbee egyik gyermekkori barátja, ... 4lfred Wlilner, - jelenleg az angol 
hivatalnoki kar eg, ik maga. állású, kiváló tagja - megragadóan irta le Toyn
beenak, a XIX. század e nagy missionariusánat, életét. 2 

A legjobb képet úgy nyujthatnám Toynbeeról, ha egész terjedelmében 
lefordithatnám lVlil11er munkáját s az ő szavaival mondhatnám el, hogy mikén~ 
szentelte Toynbee minden erejét szegényebb embertársai javának, a neki 
kínálkozó gondatlan, öröm telj e életet ott ha.g va. 

Huszonhárom éves korában, a mikor, az oxfordi egyetemről kikerült, a 
\Vbitechapelba, London legszegényebb részébe költözködött. Erő vallásos 
érzete, a mely azonban felekezetiségtől ment volt, vezette ebben a lépésben. 
Embertársain akart segiteni, azokon, a kiknek a egitségre a legnagyobb 
szükségük van; a kik a gazdag világváro oldalában a legmélységesebb nyo
morban elhagyottan pusztulnak el. 

Már akkor tisztában volt azzal, hogy arra, hogy a társadalom nyomor
ban tengődő alsó osztályain egiteni lehessen az el ·ő feltétel az ő életüknek, 
bajaiknak megismerése ; - " hogy a segités nem merülhet ki az alamiz. na 
nyújtá ban, hanem hogy annak legfőbb feladata azt az o ztály~, a melye_t 
a mo toha körülmények erkölcsében is megrontottak, felemelni; nevelni· 

1 A magyar szakirodalomban Földes Béla (Az angol Egyetemek ?s a l\íu?-ká ügy. 
különös tekintettel Toynbee Halha. Budapest. 1 . 1) és Gaál Jen? Tarsad;tlmi Béke a 

' Közgazdasági Patriarchalismns Alapján. Budapest. 1 96) behat6an.1s_mert tt~k,a To. ,~b,ee 
Hall működését; de a szakemberek szűk körén túl nem sikerült uanta valo erdeklodest 
költeniök. 

2 Arnold 'roynbee. A Reminiscence. London. Edward A.rnolcl. 1 !fö. 
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bátoritani · vezetni· a bennük rejlő erőt a társulás idján megnövelve .ió czél
j aik elérésére hathatóssá ten1 i. 

Ez a feladat Toynbee életét felemésztette. Az ő nagy lelke gyönge szer
vezetbe volt zárva. Különösen az agitatorius működé - a n ilvánosság 
előtt való folytonos ~ zereplés izgalmai rohamosan pusztították el. 

Alfred }Jilne1", a kit ő zinte ba1~átság szoros kötelékei fűztek Toynbeehoz, 
a mikor az ő korai haláláról szól, azt mondja, hogy bárha azt kétségtelenül 
az ő életmódja okozta, - bárha, a mint erről Toynbee-nak :fiatal kora 
daczára jelentékeny irodalmi müködése tesz bizonyságot, - ha a tudományos 
működés terén marad, akkor is kiváló szerepre lett volna hivatott, mégis igaza 
volt, hogy úgy tett, a mint tett. A miért feláldozta magát, az volt az ő igazi 
hi atása, a hol az ő útat mutató példájára az utánna következőknek volt 
szükségük. Előttem szinte úgy tűnik fel, mintha különösen divinatio hatása 
alatt Toynbeeról irta volna Hugo 1883-ban e sorokat: 

. . . Prends garde, i1 faudra que tu meures. 
Tu vas t'u er trop vite a bruler nuit et jour ! 
Tu nous verses la paix, la clémence, 1 amour, 
La justice le droit, la vérité sacrée; 
Mais ta substance meurt pendant que ton feu crée, 
Ne te ·onsume pas t Ami songe au tombeau 1 -

Calme il répond 1 - J e fais ruon devoir de flambeau. 

Bo idareff. az oro z para zt, a kinek a munkáról irt könyvét Tolstoi 
adta ki, annak utolsó fejezetében a következőket mondja: 

cd\tieghagyom a fiamnak, hogy ne a temetőbe temessen el; hanem a 
szántóföld e, a melynek megmunkálásával zereztem mindennapi kenyeremet. 
Arra kérem, hogy termő földdel tölt e meg a iromat, és hantot ne rakjon 
föléje, é ne jelölje azt meg s mmivel. Ve se be azt a helyet buzával. Igy ő, 
's azok, a kiké lesz az a föld ő utána, siromról életet fognak aratni.» 

<1 Az ilyen sirt többre bec ülöm minden ir mléknél. » 
Toynbee- nak i ilyen iremléket állitottak. Azon a helyen, a hol műkö

dött, a Whitech apel-ben e~y nagy zabású intézetet hoztak létre, hogy az az ő 
megkezdett munkája folytatóinak otthona legyen. 

Ti'"'ztelendő • ámuel A. Barnett, a St. Judge's hurch - a zegények 
híres temploma - lelké zétől származott ez a gondolat, s az ö kezdeménye
zésére vá árolták meg a t. J uclge Church közvetlen szom zédságában - sehol 
méltóbb helyen nem lehetett volna 1' - a szükséges telket melyen gyorsan 
fel 'pült a Toynbee Hall. 

Az angol egyetemi életnek biz nyos tekintetben a középkori zárdai 
életre emlékezt tő voná. ait kell ismernünk, hogy ez intézmény zervezetét 
m g 'rthe ük. Toynbee Hall arra szolgál hogy az oxfordi é cambridgei 
eg. retemekből kikerült - a tár adalom előkelő 0 ztályaihoz tartozó s jelen
tékenyebb közszer pl' re hivatott - emberek az angol gyetemekben szokott 
módon együtt él e, kizárólag a l?örülöttük lakó zegén} lakosság életének 
tanulmányozásával azok or ának javitásá\al foglalkozzanak. 

* Ha van való ággal szent hely úgy ez a templom az a hol a zegényekn ek hir
deti!· az evangeliumot. 



282 

15 lakás, ebédlő és tá1~salgó termek állanak a benn lakók rendelkezésére ; 
nagy könyvtár, a mely különösen nemzetgazdaságtani és társadalomtani mun
kákban igen gazdag, s előadó termek szolgálnak a tudományos mií.ködés és 
az oktatás czéljaira. 

A 1896 .évben megjelent, tizenkettedik évi jelentés~ következő sorai 
némi betekintést nyujtanak a Toynbee Hall- ban folyó működé be: 

«A Toynbee Hall minden lakója bizonyos specialis ismereteket sizerez 
a körültök élő szegény nép gondolkozásmódja vágyai, életmódja tekintetében 
s ez ismeretek a Toynbee Hallban lakók közös tulajdonává lesznek. 

Az egyik például, a ki az iskolaügygyel foglalkozva közvetlenül érint
kezik a tanitókkal, a gyermekekkel, szülőkkel : megismeri oktatásügyünk erős 
és gyönge oldalait és sokat tudna beszélni arról, hogy némely dologban a 
takarékosság több vesztegeté sel jár, mint a bőkezűség. 

Egy másik, a ki a városi tanácsban és bizottságokban keresett szerepet 
s a választókkal baráti viszonyban áll, arról tud valamit, hogy például 
miért van olyan rosz vizellátása London keleti részének, s hogy az itteni lakos
ságna ~ miért olyan alacsonyak a tisztaság, rend és csin iránt való igényei. 
Tudja, hogy az önkormányzat mire képes, és hogy mire nem; hogy a jóté
konyságnak hol van üdvös szerepe, és hogy hol káros az. 

Mások, a kik a felnőttek tovább képzése utján azon munkálkodnak, hogy 
a szegény lakosság számára egy új gondolatvilágot nyissanak meg; a kik a 
jótékonyságnak most divatban lévő módjainál jobbakat igyekezik létrehozni, 
s ez által érdemelni ki az ő hálájukat; vagy a kik a szegény lakosság clubjai
ban működnek, - részt vesznek tanácskozásaikban, vagy a munkásügyi moz
galmak beható tanúlmányozásával foglalkoznak : sok olyan ismereteket szerez
nek, a melyek bölcs törvényhozóinknál és a szakiróknál hiányoznak. Ez nem 
minden. 

Mindazok, a kik a Toynbee Hallhoz tartoznak s igy az Eastend zegény 
lakóival barátságot kötöttek, mélyebb emberi érzésre tettek szert. Van valami 
fogalmuk a mindennapi munkában töltött élet küzdelmeiről, - a munkás 
sorsáról, a ki a nap fáradsága után szomorú otthonába megtérve, jó, ha ott 
pihenést talál, - lelki felüdülést bizonyosan nem. Megismerkednek a mun
kás erényeivel és hibáival; megtudják. hogy miben van igaza és miben nincs. 
Találkoznak az élet feláldozásáig terjedő köteles ég teljesitésnek, a siker ide
jén aló elbukásnak, a becsülésnek, n. reménynek a szeretetnek szinte a felis
merhetetlenségig sajátszerű példáival. 

Ezek isme1~etei- és érzéseiből alakúl, a Toynbee Hall levegője. Ezt 
szívják be mindnyájan. 

Igy azután azok, a kik a Toy n bee Hallal összeköttetésben vannak, s 
különösen a bennlakók, tudják, hogy minő a város közigazgatásának igaz képe, 
hogy melyik az üdvös és melyik a káros jótékonyság, hogy mily jelentősége 
van a munkás-osztály egyesületeinek és azokban a kérdésekben, a hol a gaz
dag és a szegény egymással szemben áll, ők azt is tudják, a miben a zegén. 
embernek van igaza. 

Talán mindez nem sok, - de mégis mindenesetre sokkal többet érő, 
mint a sok szakmunkában é a parliament tanácskozásaiban napfényre kerülő 
tudatlanság . . . 

* Toynbee Hall. Whitechapel. The XII-th Annual Report of the Universitiés 
' ettlement in Ea t London. London. 1 96. 
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A Toynbee Hall munkálkodásának eredménye nem merül ki a tanfolya
mok sikerében, a clubok, könyvtá1·ak megte1·emtésében, a stati ztika gyűjtésé
ben: hanem a fő becsét az adja, hogy a jó módú a szegéHyt s ez amazt meg
ismeri; hogy a közöttük létrejövő barátság azokat a távo"lságokat a miket a 
vagyon és a nevelés kiilömbözősége létrehoz, áthidalja · hogy f elkqlti bennünk 
azt az érzést, hogy a társadalom egységes egész, a melynek az érdeke közö . » 

-+e 

A Toynbee Hall mintájára alkotott intézménynek a mi viszonyaink 
között ma nem volna jövője. A környezet sem olyan, - de különösen azok 
hiányoznak, a kikből a Toynbee Hall lakói kikerülnek. 

University' s Settlement, angol mintára, nálunk csak nevével utánozhatná 
a Toynbee Hallt és társait, 1' de lényegét tekintve azokhoz nem lehetne hasonló. 
Mert a mi egyetemeink nem bocsáthatnak ki ilyen gyarmatokat, - nincs 
kiket oda küldeniök. Sem a tanárok, em a hallgatók nem alkalmasok erre. 
Angliában, a University's settlementek haz~jában senki sem gondol arra, hogy 
azt a feladatot hallgatók vagy tanárok telj esit ék ; a már végzett, le az egye
tem kötelékeiben megmaradó független emberekből állanak ezek. Ilyenek 
pedig a continensi egyetem mai szervezetében nem foglalnak helyet. 

De azért útmutatóul kell, hogy szolgáljon előttünk a Toynbee Hall. 
A mint Angliában a meglévő szükségből, a kínálkozó eszközök felhaszná
lasával fejlettek ki a külömböző társadalmi osztályok ös zekötésére hivatott 
intézmények, épen úgy nekünk is gondoskodnunk kell - nem angol minták 
utánzatairól, de a mi viszonyainknak megfelelően ugyanazon czél szolgá
latáról. 

A legbecsesebb dolog, a mit Angliában tanulhatunk, és a miben őket 
utánoznunk kell, az, hogy ők nem utánoznak senkit, hanem hazai viszonyaik
ból fejlett intézményekkel érik el irigylésre méltó eredményeiket. 

-+e 

Sehol sincsen nagyobb szükség arra, mint nálunk, hogy a társadalom 
egységének érzete közös öntudatunkká váljon. 

Mi reánk illenek Ruskin szavai : 
c1Milyen szerte-szét szaggatott nemzet! Az egyik résznek az volt volna a 

kötelessége, hogy vezesse a másikat. Ki vétkezett súlyosabban : az-e, a ki nem 
tanitott, vagy az, a ki nem tanult; kik a bűnösebbek, azok-e a kik elkárhoznak, 
vag:v a kik elkárhozni hagyták őket?» 

A nehéz kérdések egész sora vár sürgős megoldásra. S e megoldás csak 
az állapotok valóságos ismeretén alapúlhat. 

Ismerjük-e a legnyomasztóbb bajokat? KeTestünk-e közvetlen, i·okon-
zenves érintkezést azokkal, a kikre ezek legsúlyosabban nehezednek? Gon

doltunk-e ana, hogy valahányszor egy-egy c éplőgép vagy gőzeke egy sereg 
ember munkáját fölöslegessé teszi, nyíljék számukra másutt kenyérkereset? 
Tudjuk~ e, hogy hogyan él, hogyan táplálkozik a föld népe ? Hogy minő öreg-

, g vár az elaggott munkásra? Tudjuk-e, hogy mi üzi a vidék népét a nagy 
városokba ? Hogy mi lesz itt belőlük? A mikor uton útfélen emlegetjük 
Széchenyi szavait az apagyilkosok megkegyelmezéséről s arról, hogy milyen 
kevesen vagyunk: nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk-e, hogy megóvtuk 

* Hasonló intézmény most már számos van Angliában. 
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az elpusztulástól az ártatlan gyermekeket? Hogy gondoskodtunk-e minden 
erőnkkel, odaadásunkkal, hogy azokból emberek, magyar emberek nőjenek? 

iC 

Nagy .veszedelmek fenyegetnek, ha nagy mulasztásainkat sürgősen 
helyre nem hozzuk. 

Nem Toyn bee Hallra van szükségünk, - de arra a szellemre, a mi ott 
uralkodik. Nem intézményekre, de emberekre. Arra, hogy mindenki tegJ e 
meg a kötele ségét. 
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AZ OETYLEN 
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TILAGITAS. 

Dr. RI ·' r J ' z 'EF-t61. 

A mindennapi be zédben úgyszólván közhelylyé vált hanyatló száza
dunkat a felfedezések kor zakának ne ezni, mert a tudomány minden terén 
c ~ aknem naponként ujabb é ujabb felfedezések hir ' ről érte ülünk, a melyek 
nem csak a tudomán zempontjából, hanem a gyakorlati életre nézve is 
kiváló fonto ságuak. A buvárok egész serege fáradhatlan buzgalommal, leg
több zör önző czélok nélkül törekszik arra, hogy valóság legyen az ma, a mi 
tegnap még e ak sejt ' volt és hogy az exakt tudományok terén elért vi~má-

. nyok a gyakorlati életben i értéke ithetők, ha.: zno ithatók legyenek. Epen 
ezért bármely felfodezé , látszassék az bár az első pillanatban még oly kicsi
nek i , ma már nem tűnik el nyomtalanul, hanem alkalmazásra talál c akha
mar az iparban és megteremt eg uj iparágat, vagy tökéletesít egy már meg
lévőt, ha znot hajtva, boldogulá t zerezve az emberek ezreinek. 

Előadásom keretén nagyon is kívül esnék, ha csak névszerint i felso
rolni akarnám századunk nevezetesebb felfedezéseit, vagy az exakt tudomá
nyok egyes ágainak óriási haladását, de a mennyiben előadásom körét érinti, 
legyen zabad legalább röptében rámutatni arra a nagy haladásra, mel3 a 
világitás technikájában történt. 

A legrégibb időknek néha még ma i használatos szerény mécsétől, az 
intenzi v fényű, kényelmes és· elegáns villamos világitásig milyen óriási a 
haladás! zázadok multak el, mig annak bágyadt fényét felváltotta a «mode
rateur» olaj lámpának aránylag szerén fénye mel. még pár évtizeddel ezelőtt 
1 használatos volt. zázadunk lépett a haladás utjára a világitá technik~já
han is, midőn a stearin gyártA sával egy virágzó uj iparágat teremtett meg, a 
melyet nem okára a petroleum iparnak óriási fellendülése követett. De a 
legnagyobb haladás volt e téren a gázvilágítás felfedezése 1 12-ben, mert 
ez által lehetővé vált nem csak nagyobb termeket, hanem egész városokat 
központból látni el világitó anyaggal. A folyton tökéletesedő technika ujabb 

\.l uj abb szerkezetű gázlámpákat szerkesztett, mignem eljutott az Auer-féle 
izzó lámpáig, mely a vilagitási technika legnagyobb vívmányának, az elek
tromos világításnak i napjainkban hatalmas versenytársa lett. E hatalmas 
·ersenyben részt kér magának pár év óta az acetylén világitás is, a melyről 

szólani óhajtok a mai alkalommal. A különféle világitási módok alapja -
ide nem zámitva a villamos világitást - az égés, az a chemiai folyamat, mely 
hő és fény fejlé sel van egybekötve. Ugy is mondjuk, hogy a meggyujtott 
pbosphor, gyert a, petroleum, gáz stb. égnek, mert e folyamatokban egyidejű
leg hő és fény tüneményeket észlelünk. Nem véletlenségből, de készakarva 
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mondottam, hogy a meggyujtott phosphor stb. égnek, mert az éghetö anyagot 
elöbb bizonyos hőfokra kell fölheviteni, közönségesen szólva: meg kell gyuj
tani, hogy éghessen. Az égés létesüléséhez azonban nem csak bizonyos 
hőfokra - a gyulás hőfokára - való fölhevités, hanem az is szükséges, hogy 
az éghető test olyan legyen, mely a levegőnek is alkatrészét képező elemmel, 
az oxygennel, egyesülni képes. Röviden szólva tehát az égé nek elmaradhatlan 
két feltétele a gyulás hőfokára való felmelegités és az oxygennel való közvet
len érintkezés. Ha e két feltétel egyidejűleg adva van, az égé minden körül
mény között bekövetkezik, de ha e feltételek bármelyike is hiányzik, égés nem 
áll elő, vagy megszűnik. 

Ha a gyufának is alkatrészét képező phosphorból kis darabkát a levegőre 
kiteszünk, noha érintkezik az oxygénnel mé_g nem ég, mert nincsen a gyulá& 
hőfokára, körülbelül 60° C-ra, fölbevitve. Es viszont ha kis darabkát ug. an
ezen testből 70- 0°-u vizbe dobunk, az edény fenekére szállva megoh ad, de 
nem ég, mert itt meg az oxygénnel nem érintkezhetik. Ismervén az égésnek 
imént emlitett két feltételét, előre megmondhatjuk mi fog történni akkor, ha az 
igy felmelegített phospho1·hoz gáztartóból vékony csövön oxygén-gázt veze
tünk : a viz alatt is vakitó fénnyel fog égni, mert az égésnek mind a két fel
tétele egyidejűleg adva van. 

Ismervén az égés feltételeit, feltehetjük azt a kérdést, hogy égéskor 
miért világítanak a különféle anyagok. E jelenség megmagyarázására a jelen 
század elejéig az a nézet volt elfogadva, hogy a fény nem egyéb, mint a 
fén rlő testből kisugárzó rendkívül finom anyag. Ma azonban a phisikai bu vár
latokon alapuló undulatio vagy rezgési elmélet szerint a fényt úgy kell felfog
nunk, mint a világűrnek minden részét betöltő rendkivül rugalmas anyagnak, 
az u . n. étei-nek rezgő mozgását. Mikor tehát a testeket igen magas hőfokra 
hevítjük, akkor a testeknek legkisebb i·észecskéi: a molekulái és atomjai rend
kivül heves mozgásba jönnek, e mozgás hullámzásba hozza a térben mindenütt 
előforduló étert és ez szemünkben a fény érzését kelti fel. Ha a testeknek 
hőmérséklete egy bizonyos határt tullép, az imént elmondott oknál fogva a 
sötét te tből világitó lesz és igy láthatóvá válik, még pedig először is vöröses 
szinben; a hőmérsék további emelésénél e szin mindinkább élénkül, átmegy 
ugyanis a narancsszinbe, azután a sárgába, végül a fehérbe, mikor aztán 
a test vaki tó fényű lesz, mint a Nap. A testek általában véve mintegy 525 ° -on 
kezdenek világitani, de ez a sajátság a különféle testekben külömböző méi·ték
ben van meg és az illető testnek chémiai természetén kivül, főképen halmaz
állapotától függ. Az átlátszó folyékony, gáz vagy gőz alaku testek magas 
hőfokon is rendszerint csak kevéssé világitanak. Igy pl. alig észrevehetően 
világit a hydrogén-gáz is, ha azt platina végű csövön gyujtjuk meg, mert mikor 
a hydrogén a levegőn elég, a lev'"egő oxygénjével egyesülvén vizet képez, de ez 
a lángban gőz alaku, tehát átlátszó lesz és ezért a láng alig látható. Gyengén 
kékes lesz a láng még akkor is, ha e lángba keskeny csövön át tiszta oxygén
gázt vezetünk, bárha e láng hőmérséke olyan magas, hogy a beléje tartott 
platina megolvad, pedig a platinának olvadáspontja mintegy 2500° e. és az 
aczélrugó forr is benne, sőt egyes i·észei el is égnek és valóságos szikra esőt 
idéz elő. 

Mig azonban a gáz alaku és folyékony testek magas hőmérsékleten is 
csak alig világitanak, addig a szilá1~d testek, kivált ha teljesen átlátszatlanok 
igen magas hőmérsékletre hevitve intenziv fényt lövelnek ki. Ezért az imént 
emlitett alig világitó kékes szinü láng is vakitóvá lesz, ha e lánggal égetett 
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m · z darabot bevitünk, mert az égetett mész el n m párolog még e rendkivül 
m,tgas hőmér ékleten sem és e mellett átlát zatlan. Aue1· von vVelsbach bécsi 
chemiku ret' jött na, hogy e sajátsággal fokozottabb mértékben birnak 
n 'hánJ elemnek az oxydjt i, zért e ritka elemek oxydjaival prreparált háló
sipka alakn . zövet a jóval alacson "abb hőm 'r ékletü gáz- vagy borszeaz-láng
ban i,, vakitó fényű le. z. Az égetett me zbez ngy a néhány ritka elem oxyd
ja.iboz ha onló szerei et ját zik a közön~éges világitó lángokban a :finomul 
elo zlott sz 'n rpely a le5magasbb bőmór ékleten sem párolog el és átlát-
za tlan mnirad. Epen ezért a b) drogén lángját világitóvá tehetjük az altal is, 

ha a h„Tdrog 'n-gázt olyan ü ege ö-vön v zetjük keresztül, a melyben benzin
nel megnecfre itett pamut van. Az el1 árolgó benzin gőze ugyanis a b:ychogén
hez elegyed ·k és e maga hő mér ékleten alkotó részeire hydrogénre és zénre 
bomlik fel mely utóbbi mint finom korom a láng belsejében eTősen izzóvú, 
lesz é ig, 1 fényt lö el ki. Hogy a különf ' le vilá5 itó lángokban csakugyan 
finom nl elo zlott sz 'n van, bizonyitj a az bog r n, f · mkanállal le borított láng 
egé'"'zen bel-ormozza a kanalat. 

Ilyen formán, leginkább ben olgőznek hozzá elegyítése által szokás a 
gázgyára l\ ban is a Yi1ágitó gáz fényerejét fokozni é · ezt nevezik a világi tó gáz 
«Carburálá n-ának. 

Egy z rü megfontolás a]a.pján az eddigi kísérletek megfigyelé éből is 
köYetl, eztefüetjük, hog3 a lángok ülágitó erejére nagy befolyással van azok-

, nak hőmérséklete i. , mert világo dolog, bog) minél magasabb az 'gésnél 
keletkező hőmérséklet., annál erősebben fognak izzani é. igy annál erő . ebben 
fognak világitani a lángban uszó zén i 'szecskék. Az égés hőm.ér ékletét 
pedig fokozhatjuk az által, ha az égé tg' orsitjuk, mert ekkor vezcté é sugár
zás által a képződő melegnek sokkal kevesebb része -rész el, mint különben. 
Ezért mig a levegőben, melynek csak 1 /s része oxygén, a gyertya csak lassan 
ég, addig tiszta oxygénnel telt lombikban ~zemmel láthatólag gyorsabban de 
eg, szersmin 1 fényesebben i. ég. 

A közönséges lámpákban gyor itja az égést és igy fokozza a láng fény
erejét az állandó é8 erő . légvonat, a melyet alkalmas szerkezettel é a kör
alaku láng fölébe helyezett lámpa üveggel idéznek elő; a Siemens-féle gáz
lámpákban pedig fokozzák az égés hőmérsékletét az áltaL hogy a mele5 égési 
termékeket használják fel a gáz és annak tökéletes elégéséhez zükséges 
levegő előmelegítésére . 

:Minthogy e különféle világító anyagok égésükkor meleget é a levegő 
oxygénjének rovására főleg szénsavból meg vizgőzből álló égéstermékeket 
fejlesztenek, könnyen belátható, hogy egészségügyi szempontból legalkalma
sabb, legmegfelelőbb lesz a lámpa, a mely legkevesebb meleget sugároz ki és 
legkevesebbet fejleszt egészségre ártalmas égé termékekből. Ezért e tekintet
ben az elektomos izzólámpák messze maguk mögött hagyják a többi lámpákat, 
mert ezekben a szénfonal légtől mentes üvegtekében izzik, tehát semmi égés 
terméket sem fejlesztenek és aránylag legkevesebb meleget sugároznak ki. 

Valamelyik szellemes franczia iró mondta, hogy a legérdekesebb könyv
nek is van egy unalmas része : a bevezetés, és nekem mégis előadásom tulaj
donképeni tárgJ a az acetylén világítás ismertetése helyett az elmondottakat 
előre kelletett bocsátanom, mert épen úgy szükségem volt erre, mint a franczia 
iró szellemes könyvének a bevezetésrn. 

Az acetylént - ezt a legujabb világító anyagot - tulajdonképen Davy 
angol cbemikus fedezte fel 1836 és alkatrészeiből u. m. szénből és hydrogen-
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ből legelőször Berthelot franczia kémikus állitotta elő akként, hogy elektromos 
fényiven alkalma.· k , szülékben hydrogent vezetett keresztül e renclkivül magas 
hőmérsékleten a hydrogen a szénnel acetylénné egy{3sült. E f lfedezé~ után 
zámos buvár foglalkozott aiz acetylén előállitási módjának megállapításával, 

de ezeknek körülménye és költ éges volta miatt az acetylénnek gyakoTlati 
alkalmazására csak akkor gon<lolhatt~ik, mikor egy másik testnek a Wöhler 
által 186~-ben felfedezett calciumcarbiclnak nagyban való készitését megálla-
1 itották. 

Ez 1 '94-ben Mofa an és Willonnak sikerült, a kik kimutatták hogy 
a calciumcarbid az elektromos kemenczében 3000 - 3500° -on köz' etlenül 
:zénből ' mé zből k<· zitbető. 

A calcinmcarhi<l - e szénből és calciumhól álló érdeke vegyület -
átlátszatlan, barna Jn·istályos test, mely kerek zámban szólva körülbelül 21/2 
szer olya.u nchér,, mint a viz ( fa,jsul:v~ henzínben meghatározva ::. · ?26) . Száraz 
levegőn nem változik meg még ha hevítjük is, de ha oxygén-áramban izzítjuk, 
intenziv fény mellett elég és ekkor alkatrészei közül a szénből a jólismert 
szénsav, a calciumból pedig calciumcarbonát, közönséges néven kréta lesz. 

edves levegőn azonban csakhamar megváltozik, felülete mindig világosabb 
lesz és e közben átható, kellemetlen szagu gázt fejleszt. A gázfejlődés roha
mos á válik, ha vizzel érintkezik és épen ebben rejlik a calciumcarbidnak 
rendkívüli fontossága, mert a fejlődö gáz: acetylén. Ezért ha kétfuratu dugó
Yal bezárt palaczkba néhány darabka calciumcarbiclot teszünk és a dngó egyik 
nyilásába illesztett csapos tölc érből vizet csepegtetünk n, calciumcarbidboz, 
nzonnal heves pezsgés áll elő és a fejlődő acet_rlén a dugó má ik nyilásába 
erősitett gázvezető csövön elillan és vizkádba állitott ü vegbengerbe gyül össze, 
egyidejűleg pedig fehér test a jóli mert oltott mész képződik. 

Könnyen belátható, hogy ilyen készülékben állandó gázáramot nem kap 
hatunk, mert a palaczkba tett calciumcarbicl rövid idő alatt elfogy. Az acety
lén fogyasztáshoz m 'rten vannak azonban olyan kisebb -nagyobb és könnyen 
kezelhető készülékek, a mel ekbe egy zerre nagyobb mennyiségű calciumcar
hid tehető és ebhez a, viztartóból kis nyíláson juthat a viz ugy, hogy a gáz · 
áram bosszu időn át állandó es egyenletes. E fejlesztő készülékek rendszerint 
megfelelő nagyságu gázometerrel vannak összekötve a melyben nagyobb 
mennyiségü acetylén gáz g:vül össze egyforma nyomás alatt. 

z acetylén szintelen gáz, valamivel könnyebb mint a levegő (sűrűsége 
ugyanis 0·91) · 0° 0.-ra lehütve 21 ·5 atmosphera nyomással színtelen folya
dékká sürithető meg, a melynek sulya körülbelül fél akkora (pontosan 0·451) 
mint ugyanekkora térfogatu vizé. ieggyujtva lánggal ég és ekkor alkotórészei
ből a szénből szénsav, ni hyclrogénből peélig viz képződik, a szénnek egy része 
azonban égéskor kiválik, a mitől a láng erősen kormozó lesz. Levegővel keverve 
a meggyujtáskor rendkívül hevesen robban, sokkal hevesebben, mint bármely 
éghető gáz. 

Körülbelül olyan mérges, mint 7- % -os szénoxydot tartalmazó világító 
gáz, de ez nem adhat igen nagy aggodalomra okot, mert átható kellemetlen 
szaga miatt elviselhetlen már akkor i , mikor a szervezetre még ninc mér
gező hatással. Chemiai szempontból felette érdekes, bog) ha az acetylént 
lúgos ezüst vagy réz sók oldatába vezetjük, csapadék alakjában az acetylén
nek ezüst illetve Téz vegyülete keletkezik, a melyek hevité kor sőt üté re is 
igen könnyen é heve. en robbannak. 

Mellőzve az acetylénnek egyéhb, reánk nézye kevésbbé érdekes saját· 
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·ágait főleg azokat emelem ki, a melyek a világitás szempontjából fontosak 
és ennek fol3 tán világitásra kiválóan alkalmassá teszik. 

Az imént említettem, hogy valamely lángnak világitó erejé1·e a legna
K robb befolyá sal van a lángban kiváló szénnek a mennyisége és az égő gáz~ 
nak égési melege. E tekintetben az acetylén minden más gázt nagymértékben 
felülmul; mert égési melege sokkal nagyobb, mint az általánosan használt 
világító an 1agoké, majdnem háromszor akkora, mint a világi tó gázé és e mel
lett égé ko1· olyan sok szenet választ ki, hogy ez a közönséges égőkben a nagy 
égési meleg daczára nem éghet el tökéletesen, a miért is a láng kormozóvá 
válik. Ezért, hogy a láng kormozását megszüntessék, kezdetben határozott 
mennyiségű levegővel elegyítve égették, manapság azonban inkább olyan égő
ket használnak, melyekből a gáz erős nyomá sal nagy felületre szétoszolva 
ömlik ki, minek folytán elegendő mennyiségű levegővel éTintkezhetik és töké
letesen eléghet. 

Egy ilyen láng fényereje, ugyanakkora gáz fogyasztás mellett, átlag 19-
zer nag obb, mint a közönséges pillangós gázlángé, sőt a rendkívül intensiv 

Auer-féle izzófényt is háromszorosan felülmulja. Kiváló nagy előnye e lángok
nak még az is, hogy a pillangos lángnál 5-szörte, a lapos petroleum lángnál 
4-szerte, a köralaku petroleum lángnál · -szorta kevesebb meleget és vala
menn. ri lángnál a legkevesebb égési terméket (szénsav és vízgőz) fejle zt ugyan
azon fényerőség mellett, tehát valamennyi láng között a legkevésbbé rontja a 
levegőt, a mi egészségi szempontból felette fontos. Ezeken kivül a világításra 
alkalmassá teszi még az is, hogy egyszerű és könnyen kezelhető készülékkel 
bárhol is előállítható és a pinczében, kamrában stb. elhelyezett fej le ztő készü
lékből a gáz vas vagy ólom csövekkel bárhova is elvezethető. E körülmények 
kiváltképen alkalmassá teszik az acetylént nagyobb termek, kereskedések, 
lakóházak stb. világítására. 

Hanem lássuk mint mondani szokás az éremnek a másik oldalát i ! 
A felsorolt kiváló jó tulajdonságokkal és előnyökkel szemben azonban olyan 
nehézségek is állanak, melyek általános elterjedését az idő szerint legalább 
is megnehezítik. 

Első sorban is lá sunk a rentabilitását. Az acetylén világítás a calcium
carbidnak mai magas ára mellett is (Budapesten 100 kg. 40-50 frt) olcsóbb 
a közönséges gáz világításnál, sőt még a petroleum világításnál is. Mert mig 
egy 16 gye1·tya fényü pillangós gázláng körülbelül 2 kraj ez árba, a petroleum 
világításnál pedig 1 ·3 krajczárba kerül, addig ugyanekkora fényerejű acetylén 
láng 0·8 krajczárba kerül kerül (Budapesten). Az Aue1·-féle izzófénynél azon
ban jelenleg még körülbelül 2·5-szerte drágább, mert ennél egy 16 gyertya
fény költsége csak 0·32 kra1jczár. A világitásnak ezt a módját tehát, mig csak 
a calciumcarbid ára a mainál jóval alacsonyabb nem lesz, kiszorítani alig 
fogja. Remélhető azonban, hogy miután manapság már nem csak Amerikában, 
hanem Németországban, Svájczban, Olaszországban is vannak calciumcarbi l 
gyárak, sőt tudtommal alakulóban van egy hazánkban is Hunyad.megyé
ben - az üzleti verseny következtében a calciumcarbid ára fokozatosan ala
csonyabb lesz. Ez idő szerint e versenyben előljár Amerika, mert ott a Nigara 
esésének czélszerü felhasználása miatt a calciumcarbid készítésénél nélkülöz
hetlen elektromos áramnak előállítási költsége olyan alacsony (1 elektromos 
lóei·ő óránkénti költsége 0· 112 kr .), hogy ezt csakis a behozatali vámnak 
jelentékeny felemelése által lehetne ellensulyozni. 

Az acetylén használatát némileg aggodalmassá teheti az a körülmény is, 
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hogy robbanóbb mínt a vüágitó gáz, mert mig a világító gáz nem robban fel 
a meggynjtáskor, ha 15-ször akkora térfogatu levegővel van keverve, addig 
az acetylén még akkor is felrobban, ha 30 annyi levegővel elegyitjük. Sőt fel
robban a levegővel nem elegyített acetylén gáz tulhevülés következtében, ha 
2·2 atmospheránál nagyobb nyomás alatt áll. Kellő elővigyázat és óvatosság 
hiányában e veszélyes körülmények beállhatnak az acetylén fejlesztésekor is, 
ha kevés viz jut a calciumcarbidhoz, mert ilyenkor a tömeg erősen felmeleg
szik és ha valamely ok folytán egyidejűleg a nyomás is a 2 atmospherát tul
lépi. Ovatosságra int az a körülmény is, hogy az acetylénnek említett robbanó 
rézvegyülete képződhetik, ha az acetylén a fejlesztőben vagy a gáztartóban 
huzamosabb időn át rézzel érintkezik, mert ez a vegyület gyujtókupakként 
szerepelvén, hevesebb ütésre közönséges nyomás alatt is felrobbanthatja az 
acetylént. 

Szembe állítva az acetylén-világitás előnyeit és hátrányait egymással, 
arra a következtetésre jutunk, hogy az acetylénvilágitás, az electromos világi
tást kivéve, hatalmas versenytársa lesz a többi általánosan használt világítási 
módoknak, mert a gondos tanulmányok és a rohamosan haladó tudomány 
módját fogja ejteni annak, hogy az említett hátrányos és gátló körülményeket 
kiküszöbölje és hogy az ismeretes veszedelmekkel sikeresen megküzdhessen. 
Az emberiség hasznára irányuló e nemes versenyben is, mint mindig, győzni 
fog a jobb! 

2. 

AZ X-SUGARAKRÓL. 

Dr. Kis K.ÁROLY-tól. 

D1\ Kiss Károly tanár, az üvegtechnikai intézet iga,zgatója, népszerű 
alakban, sok kisérlettel illusztráltau ismertette a Röntgen-féle felfedezés mai 
állását. 

Alig két éve annak, - mondja Kiss dr., hogy e nagy horderejű felfedezés, 
a mely eredetében «magyaru, de megnevezésében német embei~ nevéhez fűző
dik, lázas izgalomba hozta a világot. 

A láz, ugy mint minden hasonló esetben, az idők folyásával alábbhagyott 
és helyet adott a komoly munkának, melynek feladata azt a tudomány és gya
korlati élet mezején értékesiteni. 

Előadásában, mellőzve a tudomány minutiosu részleteit, az alapismere
tek előrebocsátásával a gyakorlati élet teTére vezette ballgatóit azért, hogy 
saját szemeikkel láthassák, mi és mennyi az a haszon, melyet Rö >t tgen és Lénárd 
utján a tudósok és technikusok nagy száma az emberiségnek adott. 

Előadása elején bemutatta és megismertette az x-sugarak előállitására 
szükséges eszközöket. Megmagyarázta a katód-sugár és x-sugár közötti különb
séget s az azok lényegére vonatkozó legujabb nézeteket. 

Bemutatta fotografáló hatását, melynek segélyével az x-sugárr· l pár 
másodpercz alatt is jó képet lehet készíteni ép és beteg testrészekről. 

Azután az x-sugarak iránt érzékeny « báryumplatinacyanür» ernyő 
alkalmazá áról és az úgynevezett «átvilágitás»-ról beszélve, azzal kezdte ki ér
leteit, hogy testének egyes részeit átvilágította x-sugarakkal. 

Majd számos fotografia seg 'lyével bebizonyitotta, hogy a Röntgen suga1·a-
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kat diagnosztikai czélokra föl lehet használni az emberi szervezetben történt 
elváltozások felisme1·ésére. 

Felemlitette, hogy a testben levő ólomgol ró képe fekete, babszemnagyságu 
folt alakjában vetődik az érzékeny ernyőre. Pontos módszerek léteznek a golyó 
vagy pl. varrótű fekvésének meghatározására az emberi testben, a mi által az 
orvos előre megtudja, lehet-e s érdemes-e az operácziót megejteni. Az anato
mus az emberi csont mozgását, fekvését, üregeit és szövetét ma már élő 
emberen tanulmányozhatja, s azt a képet, a melyet csontokról a Röntgen-sugár 
k 'szit, a legügyesebb rajzoló sem képes visszaadni. 

A csontok tö1·ésénél, ficzamodásainál és tuberkulotikus megbetegedé
seinél a Röntgen-sugarak biztos alapot szolgáltatnak a baj megállapitására. 
A tuberkulotiku csontok szivacsosak, foltosak, almosódott és összefolyt képet 
adnak. A Röntgen-sugár segélyével az orvo a beteg testrészt összehasonlit
hatja az éppel. 

Hogy a csontokat biztosabban és ideálisabban lehessen összeilleszteni, a 
testbe hatott golyóra, tű- és egyéb fémszilánkokra biztosan lehe sen reámet-

zeni : Kiss d1·. olyan berendezést állitott össze, a mely ennek kivitelét meg
könnyiti. Az előadó hangsulyozza, hogy nem az operáczió előtt é után kell a 
beteget megvizsgálni, hanem a sugarak segitségével kell a beteget megoperálni. 
Az általa összeállitott berendezéssel az orvos világos szobában ejtheti meg a 
Röntgen- sugár alkalmazásával az operácziót. A készülék egy colluloid -lappal 
fedett operáló asztal, mely alá elhelyezhető a minden irányban mozgatható 
Röntgen-lámpa. A vizsgálatnál a beteg az ágyra fekszik, az orvo pedig egy, 
kriptoskop néven ismert kis dobozt illeszt a fejére, illetve a szemére, a mely 
mint a pápaszem mozgatható és segitségével v~lágosan látja az orvos a törött 
csontok fekvé ét, a testben levő golyót, tűt stb. s arra direkt reá is metszhet 
késével. 

Az inyben maradt fogak és fogtövek, valamint az azokba beletörött fém, 
vagy orvosi müsz rek darabjai is felismerhetők. 

Előadó ezután a mellkas és hasüreg szerveinek vizsgálatairól értekezett. 
A gyomorba jutott idegen testeket is föl lehet ismerni, a szív nagyságát, va -
tagságát, lüktetését és elváltozásait; sőt a szívnek a rekeszizommal való össze
függését meg lehet állapítani. 

A köszvényes végtagokban lerakódott mészképződést, a mely az ízületek 
mozgását gátolja, valamint a hólyagköveket határozottan föl lehet ismerni. 
Ujabban a szülészet terén is kisérleteznek Röntgen-sugarakkal, egyes esetek
ben kitűnő eredménynyel. 

Törvényszéki esetekben is kiváló szolgálatokat tehet a R.öntgen-vizsgálat. 
A katonaságnál a szimulánsok nagy számát megtizedelte a Röntgen-sugár. 

Kellemetlen hatásai js vannak a x-sugaraknak: a szőrt kipusztitják, a 
bőr felületét és a körmöket leperzselik. A kipusztitott szőr egyes esetekben 
újból kinő, más esetben nem. Maga a művelet semmi kellemetlenséggel nem 
jár, az emberi bőrre és körmökre való hatá t Kiss dr. a saját kezefején mutatta be. 

Előadó ezután újból ba.ngsulyozva a fölfedezés fontosságát főkép az orvosi 
gyakodatra, felhi vta az orvo okat, hogy g akorolj ák be magukat a vizsgálati 
módszerekbe. 

A vám vizsgálatoknál a franczia találékonyság és udvariasság alkalmazta 
először e csudás sugarakat. Ma már minden franczia batárállomá on, sőt 
nagyobb központokban is működésben van a Röntgen-gukker, vagy mint 
némelyek, nem czélzatosság nélkül nevezik, a lorgnette humaine. Mindnyájan 
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emlékezünk - szólt az előaaó - a fiuánczok garázdálkodásaira, főleg n, határ
állomásokon. Békével kellett tűrnünk, hogy gondosan csomagolt podgyászunkat 
fölforgassák. Ezután már nem lesz reá szükség, hogy podgyászunk kulc. át az 
állomáson előkeressük. A titkos sugár áthat a csomagok takaróin is átjá1·ja 
zsebünket, sőt a női ruhák ránczait is; és bizony nem ritkán ki fog tűnni az 
utazók turpissága. Kiss dr. érdekesen illusztrálta a vámvizsgálatnak e módját. 
:B1elmutatott egy közönséges faládikát, melyben forgács közé kalapács és 
fogó volt elcsomagolva. 

A Röntgen-sugár a becsomagolt tárgyak képét élénken vetítette az érzé
keny ernyőre. A vizsgálat nappali fény mellett is egy kriptoskopnak nevezett 
eszköz segélyével könnyen megejthető. 

3. 

VÉDEI\.EZÉS A TUBERKULÓZIS ELLEN. 

Dr. PÁVAI VAJNA GÁBOR, a pozsonyi magyar kir. állami kórház főorvosa, s az országo 
közegészségi tanács tagjától. 

I. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai nap szerencsém lesz Önöknek eg3 
mindnyájunkat nagyon is közelről érdeklő tárgyról, a tüdővészről, tuberkuló
zisról és az ellene való védekezésről szólani. 

Kétségkívül alig van betegség, mely nagyobb figyelmet érdemelne nem
csak az orvosok, hanem sokkal inkább maga a társadalom részéről, mint éppen 
a tuberkulózis. 

Vi?'chow berlini orvostanár és anthropologus 1 4 november lió 28-án 
tartott egyik nagy szabású előadását igy fej ez te be : «Az eniberi. ·ég /'elaclata 
'ino ·t 11iár a lLtberkulózis legyőzése a ni-int hogy a skorbútot is legyő~te. » 

A nagyhirü tudós e meszszekiható nyilatkozatával már ez időben ujabb 
irányt kivánt adni az orvosi tudományos búvárkodásnak és mintegy fel akatta 
rázni az emberiséget százados lethargiájából. 

Az orvosi statisztika fájdalom! kérlelhetetlenül a mellett bizonyít, hogy 
a tiiclővész és alkoholizmus a munkabíró életkornak két legnagyobb ostora, 
mert elvitázhatatlan tény, hogy e két betegség, cle különösen a tüdő1.'é z, tuber
kulózi. ·, rnég mai napig i tömege ·ebb álclo::.atot követel, mint a legnagyobb 
mértékben <lühöngő kolera, vagy a többi ferlőző betegs~qek együtt véve rnind. 

Hiszen a tüdővész az a veszedelmes, emberirtó fertőző betegség, mely 
Angolországban évenkint 50,000, a német birodalomban 20U OOO, Au ztriában 
pedig átlag 80,000 ember életét oltja ki. 

Hazánkban az 1896-ik évben megjelent belügyminiszteri hivatalos jelen-
tés szerint tuberkulózisban meghaltak: 

1 .., 92-ben 46,097-en. 
18~)3-ban 46, 930-an. 
1 94-ben 4 ,954-en és sajnos! tetemesen emelkedve, 1 95-ben már 

33,()90-en, i< míg ugyanez évben az ös zes fertőző beteg égekben, mint kanyaró, 
tífusz, szamárhurut, influenza, himlő, vörheny, pokolvar, \érhas \eszett ég, 

* A legujabb kimutatás szerint pedig lc96-ban · i.; 97-cn. 
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g ermekág1i láz, csak 41,120-an, vagyis 12,;70-el kevesebben mint tuberhu
lózi ban. gyancsak ezen belügyminiszteri jelentésből kitűnik azonban egy 
fü·vend tes tény is, hogy tudniillik a tuberkulózissal szemben a többi fertőző 
beteg égek halálozá i zázaléka éYről- évre csökken, mert mig a megelőző évek
ben a fertőző beteg égekben elhaltak az összes haláleseteknek 24-25 %-át 
tette ki, a tnberkulózi pec1ig c ak 9-10 perczentjét, addig a fertőző betegsé
gek halálozási százaléka 1 95-ben már 9 perczentre szállt alá, míg ugyanez 
évben a tuberkulózisban elhaltak száma 120/o-ra emelkedett. 

A fertőző betegségekben elhaltak százalékának e rendkivüli csökkenésé
nek oka, vélemén3 em szerint, a fertőző betegségek tovat6l'jedé ének meggátlá
sára czélba vett óvóintézkedéseknek szigoru és pontos alka.lmazá ában, nem
különben a Behring-féle difteria ellenes avó kedvező hatásában keresendő. 

Ha tehát ily nagyszerii erPdmény volt elérhető a többi fertőző betegsé
gekben, rniérl ne volna 'ugyanez Plérhető a tuberkulózi nál i , rnel11 szintén 
f e1~tőző betegség? 

Megemlitem még, hogy a tuberkulózis Európában átlag a balálozások
nak 1/io re zét teszi és hogy a meghaltak jelentékeny része kevésbbé a gyer
mekkorra, mint sokkal inkább a leghasznosabb és legtevékenyebb 25-50 éves 
korra jut é hogy túlnyomólag a férfiakat tárnaclja meg. 

Azt em érdektelen tudni, hogy ez idő szerint a tüdővészes betegek számH, 
J\'érneto1· :.ágban átla.g 1 9200.000, ~lagyaror·. zágban 400.000, Budapestell 
pedig 15.000, továbbá, hogy a tüdővé zben elhaltak száma évró'L-évre f'o/10-
"'alo ·an emelkedik Magyarország minden nagJ obb vá1·osában. 

Igen tanulságos, ha végül idevágólag felemlitem a pozsonyi m. kir. állami 
kórházban, az utolsó 13 év alatt (1884-1896) ápolt tüdővészes betegek fel
tűnően nagy számát, a többi fertőző betegségekkel szemben. Ez idő alatt 
ugyanis a vezetésem alatt álló belgyógyászati osztályon 1513 f ér:fi és 72D nő, 
vagyis összesen 2242 tüdővészes beteget gyógyitottam, míg ugyanez idő alatt 
az intézetben az öszszes fertőző betegségekben együttvéve csak l 041 beteg volt 
ápolás ala.tt. 

A tüdővészesek közül meghalt összesen 956 vagyis 595 férfi és .361 nő, 
mig az összes fertőző betegségekben megbetegedettek közül csak 159. -
Ugyan ilyen a viszony magában a városban is, mert Pozsonyban évenkint 
tuberkulózisban meghalt átlag 350-360 egyén, az összes fertőző betegségek
ben azonban csak alig 220. 

A statisztika továbbá még azt is kimutatja, hogy 20 éven felül átlag min
den 3-ik halálozást a tuberkulózis okozza. E jelentős körülmény már önma
gában véve is elegendő arra, hogy a tuberkulózis kérdése folyton napi renden 
maradjon, és hogy a közérdekeltséget felkeltse és ébren tartsa nem csak az 
orvosi körökben, hanem a társadalom minden rétegében is mert nem szaba<l 
soha szem elől tévesztenünk azt a nagy igazságot, hogy az egé ·zsége ernbeJ·
anyag ban fekszik az ország legdrágább kincse és ereje s a tá1·sadalorn le!J
főbb java. 

A fentebb felsorolt adatokból világosan kitűnik tehát, hogy a kolera, 
tifusz, vörheny, himlő, diftéria stb. mindössze is csak gyenge járvány ezen a 
közöttünk állandóan meghonosult és lassan, de annál biztosabban öló' já1·
vánnyal szemben, mint a tuberkulózis, vagyis mint K01 ányi tanár a tüdővé sz 
elleni védekezés tárgyában a belügyminiszteriumboz 1897 május hó 13-dikán 
benyujtott kimeritő felterjesztésében igen találóan mondja, hogy «a tüclővé. ·z 
a míivelt világ legelte1:jedtebb é legpu ztitóbb betegsége.» 



Ha kolera, pestis, him1'ő, difteria, vagy ha kiilönö ·en állatjárvány tör ki 
hazánkban, akkor egy egész hivatalos nagy apparátus jő mozgásba, mely éjjelt
nappalt egygyé téve, lázas szorgalommal dolgozik a járvány leküzdésében, de a 
tüdővész rohamos terjedését összetett kézzel, közönyösen nézzük, ennek ked
véért még csak egy pincze· lakást sem üritettünk ki. 

Ha egy jó ismerősünk tifuszba vagy difteriába e ett, megdöbbenve ves zük 
a lesújtó hírt, de ha azt halljuk, hogy ugyanazon ismerősünk vért köp Yagy 
hogy talán már a tüdeje is sorvad, bizonyos megadás al és minden reménytől 
megfosztva sóhajtunk fel: Szegény 1 vajjon meddig viheti még? Senki sem 
gondol arra, hogy e beteg talcin még meg is volna meuthető, hanem mind nki 
némán és a közönytől mintegy megdermedve, tehetetlenül vesztegel e roha
mosan pusztító kórral szemben. 

A család s az ismerősök lassankint megbarátkoznak ama lesujtó gondo
lattal, hogy övéiket kérlelhetetlenül elragadja a tüdővész , s mikor a haldokló 
szemeit lP,zárják, mintegy megkönnyebbülten sóhajtanak fel : csak hogy nem 
'Zenved többé. 

Pedig a társadalom most ecsetelt felfogása és álláspontja a tüdővész ·zel 
szemben a legnagyobb mértékben téves, hogy ug, r mondjam bö.n, rnert a tüdő
vész, különösen perlig éppen kezdeti zakában, rna már a bi..,to an gyóguit
ható betegségek J·özé f artozik. 

Hogy ez valóban tény, azt legjobban bizonyitják a kórboncznokok, 
klinikusok é a tüdővészes betegek zámára berendezett gyógyintézetek - sza
natóriumok - orvosai, mint a tüdővész gyógyitá a terén nagy érdemeket 
szerzett Breh mer és JJettweiler tb. kiknek ezt illetőleg nag3 on js ,bő alkalmuk 
\olt és 'an minden két éget kizáró tapasztalatokat gyüjteni. En magam i 
elég számos tü<lővészes beteget gyógyitottam meg, kik a tár adalomnak mai 
napig is munkás polgárai, családjuknak pedjg szeretett gondozói. 

Tehát, Hölgyeim és Uraim l félre a csüggedéssel dobjuk el valahára ez 
mberirtó fertőző betegséggel szemben, a társadalomban századok óta meg

rögzött azon előítéletet, mintha a tildővé ·z gyógyithatatlan volna, mert ez, 
hála az orvo i tudomány haladásának, ma már nem áll, sőt ellenkezőleg 
flnnak bizto tudatában, hogy a tüdővé z valóban gyógyitható beteg ég 
tegyünk meg vállvetve és erőegyesit e mindent e legpusztilóbb járvány iJ·e-
res leküzdésére. . 

Eddig igaz, hogy a társadalom, a közegészségügy, őt maga a kormány 
is tehetetlenül nézte, hogy mint l'agadja el a tüdőYész évente 50-60 ezrével 
hazánk legszebb és a legmunkabiróbb korban le\·ő lako ait, kiszámíthatatlan 
károkat okozva ezzel ugy a tár adalomnak, a családi életnek, mirit az m·szág 
népesség é erőgyarapodá.·ának, mit legjobban bizonyitanak a katonai ható
ságoktól összeállitott, valóban elszomoritó stati ztikai adatok, a melyekből 
kitűnik, hogy a végletekig lefokozott igények rnelletl i , a hadképe.~ek, száma 
évről-évre fogy. 

Szerenc e, hogy nálunk éppen jókor ragadta kezébe a zcíszlót két ve::.ér
(érfru, t. i. dr. Korányi Frigye;:; egyetemi tanáré clf. Chyze1· J{orw'l mini zteri 
tanác ·o ·, mindkettő a tettek embere é orYosi rendünk diszei, kik belátva. 
hogy a mindinkább megdöubentő mértékben pusztitó tüdőr , z nemzet0 ,1zda
sági szempontból mily óriási csapá t mér hazánkra, magns állá ukban, 
egyike a tudomány lángoló szövétnekének, másika pedig a v · grehajtó hatalom· 
nak birtokában, mindketten a legnemesebb ember zeretett ., l; thatva, kiadták r1 

j el ·zót a liidőt•b;z ellen való k'ii désre ' or zág zerte meginditottak amaz 



üclvö · mozgalmat mel3 nek bizto sikere nem maradhat el, különösen az eset
ben nem, ha a társadalom ma.ga is átértve a két férfin messze kiható és áldásos 
eszméit, azok megvalósitására vi · za nem riadva 1nég az anyagi áldozatoktól 
sern, szíve és lelke mélyéből, soha nem Jankadó erélylyel é kitartással törekszik. 

Igaz! hogy a küzdelem a tuberkulózissal szemben~ különö en kezdetben 
felette n héz, mert e téren ' nagy közönség százada előítéletét és dermesztő 
k"' zön. ·ét megtörni Yalóban nagy feladat, de ha évek multán, mindinkáb 
felbátorítva az elért sík rektől, a társadalomnak megingathatatlan meggyőzö
d · sév ', hogy ugy mondjam mintegy vérévé vált ama biztos tudat, hogy a 
tüdővész csaku~yan gyógyítható betegség, és hogy ellene éppen ugy, mint más 
fertőző betegségek ellen, az alább felsorolandó óvóintézkedések lelkiismeretes 
és pontos végrehajtásával sikeresen lehet küzdeni : akkor e küzdelem nagyon 
is fényesen megtermi gyümölcsét. 

Hi zeu Jenner-nek is 100 évig kellett várni, mig az álta.la 1796-ban 
felfedezett himlőoltás az emberiség legnagyobb üdvére világpolgár jogot nyert, 
de mégis megtörtént és igy fog megtörténni ez a tüdővész, tuberkulózis legyő
zésével i . 

Csakhogy mi a helyett, hogy gyorsan a cselekvés terére lépnénk, sajnos ! 
régi bűnünk elő zör gondolkozunk, aztán tanulmányozunk, majd ánkettezünk 
és végTe nem te zünk semmit, nagyon i igaza van 1vfadáclz-nak ((Az ember 
tragédiájan halhatatlan költőjének hogy «minden tett halála az okoskodás n. 

Tehát, gyorsan tettre fel 1 Hölgyeim és Uraim! é ne feledjék soha, hogy «az 
emberszeretet a leg. zebb erény a tudomány perlig a legnagyobb hatalom.» 

II. 

E rövid bevezető után most már átt 'rek kitüzött tárgyam fejtegetésére a 
tüdővészre, tuberkulózisra, annak lényegére, okaira és az ellene való v ·de
kezésre . 

A tüdővész, tiidőgiirnől ór, tuberkulózis, tudományu ik niai állá :pontja ze
rint fertőző-ragadós betegség, melyneJ okoz~ja, a Koch Róbert, berlini tanár
tól 1881-beu felfedezett élőscli, a bacillu.c; tuberkulózis, vagy gürnőpálc,.,,ika. 

Koch volt eg,, uttal az is, ki az általa felfedezett bacillusok segélyével 
minden kétséget kizárólag bebizonyitá, hogy az emberek é állatok gürnőkórja 
"Perl ucht» egy é. · ugyanazon betegs~g hogy mindkettő f ertő...,ő és átoltható. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Alljunk meg itt egy ki sé és tekintsünk 
issza, habár csak eg; pillanatra i , a tuberkulózisról szóló tan fejlődésének 

történetére. 
E rövid áttekintés adja kezünkbe ama vezérfonalat, melynek segítségével 

a /{och- féle felfedez és értékét és nagy hordeTejét kellően méltányolbatjuk de 
megtanít egyúttal arra is, hogy valamely jelentékeny felfedezés teljes befeje
zését nem egyes embernek köszönhetjük, hanem hogy a felfedezések száza
dokon át mintegy előké zittetnek, é zleltetnek, sőt legtöbbször sokkal előbb 
csak sejtetnek, mig végre eljő ama szerencsés halandó, ki az elszórt adatok 
ös zeg) üjtésével, az u ttörő lődök zavart fogalmait ti ztázva, végre felde
riti az annyi tudo tól még csak sejtett igazságot. Ebben fekszik éppen Koch
nak elvitázhatatlanul nag, T érdeme. 

K 'ti égtelenül áll, hogy a tüdővészt ugy Hippokrátes, mint a nagy Gale
nv · ism i t 'k, s ők azt a tüdő és mellhártya genyedésének tartották. Azonban 
e két nag_ ·bfrü Ol'"\OS halálával az egé z tan mintegy 1500 évig szendergett 
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bölcsőjében, 1650-ben Del iboe Syluiu Frcmci~cus volt az el ő, ki ide vago 
müvében tüdőfekélyekről és tüdőgümőkónól tesz emlitést, tovább fejle1 ztet
ték e tant a 17-ik század vége felé Willis, Val ·alva, "Wlorgagni, .. .11oJ'lon é más 
orvos-természetbuvárok. Még nagyobb lendületet adtak az egész tannak 1803-
ban Vetter Bécsben, de különösen Bayle, ki 1810-ben megjelent művében 
már a tuberkulomokat is Jeirja és azokat skrofulás anyagból képződött kis 
daganatoknak tekinti. 

Laennec a, zseniális franczia orvos ( 1 19) volt az el ő, ki a gümőkór 
tanával elődeinél sokkal behatóbban foglalkozott. Ő volt az, ki a mai napig 
is érvén} es «tuberkulózis» elnevezést, a gümőkór okozta összes kóros folya
matok jelzésére a kórtanban meghonositá. Azonban ő a tuberkulomokat rák
vagy más daganatokhoz hasonló új képleteknek tartotta, a melyek közelében 
az állati szövetek legtöbbnyire sajtszerüen beszűrőclve szétesnek. 

Rokitánszky a pozitív orvo-,i tudomány megteremtője, a 40-es években 
megjelent műYeiben csatlakozik Laennec nézetéhez, de ennél tovább menve 
kimondja, hogy a tuberkulózi.s és skrofulózis - görvélykór - ikertestvérek, 
vagyis, hogy mindkettő eg, és ugyanazon bántalom, mit Cohnheim ide vágó 
kisérletei a 70-es évek vége felé igazoltak is. 

1\lajd Vfrchow lépett fel s igyekezett az annyi búvártól meglehetősen 
összebonyolitott kérdésben a kivezető Ariadne-fvnalat megtalálni. Azonban 
z neki nem sikerült. Virchow szerint a gümőkóroknak két alakja van : egyik 

a heveny-gümőkór vagyis az igazi tuberkulózi , midőn az egé z zervezetet, 
de különösen a tüdőket ezer é ezer mákszemnyi gümő lepi el, a másik 
pedig a lassan lefolyó tüdővész, mely szerinte nem volna egyébb, mint egy 
ol; an tüdőgyuladá , melynél az izzadmány sajtszerüen elváltoz a szétesik. 
Vi?'clww mo ·t kifejtett nézetének 1 iernayer a tübingeni eg Tetem jeles klini-
ku a igyekezett az oi-vosi gyakorlatban érvényt szerezni. Szerinte a tüdővész 
huruto tüdőgyuladásból és gyengébben fejlett s mellé rosszul táplált egyé
neknél tüdőgyuladásból is fejlődhetik. A tüdővérzést, illetőleg a habos vérkö
pé. t egyenesen a tüdővész kezdeti szakának tartja. 

A Virchow-1\ iemayer-féle nézet azonLan mely az orvosi körökben 
körülbelül 1 73-ig volt irányadó, nem fejti meg azon vi zon 1t, a mely a aj
to termény és gümőkór között van. E kettő pedig annyira egymás társaságá
ban fordul elő, hogy közöttük az oki ös zefüggést elvitatni lehetetleu. 

A rfrclww-1\iemayer-f ' le nézet letünte után Buhl müncheni orvo -
tanár __ észle]ete érdemel különösen kórboncztani 7empontból na~yobb fiK el
rnet. 0 ugyanis kimutatta, hogy ha a szervezetben bárhol ajtszerüen elvál
tozott izzadmány vagy krofulás mirigy van, akkor ez minden való zinü. éggel 
bakteriumok utján, az egész szervezetet megfertőzteti vagyi ' gümőkóro. sá 
teheti, ennélfogva ő a Virchow-tóllefrt heveny-gümőkórt ilyen fertőzés okozta 
beteg égnek tekinti, különben zerinte a tüdővésznek két alakja an, t. i. egy 
fertőző termé zetű é egy lobo eredetű. 

Buhlután Rindflei ch, a Virchow-1\iemayer-félenézettőlegészeneltérőleg, 
c ak egy féle tüdővészt, a gümőkóros tüdövészt - phthisis tuberculo a -
Ye z fel ez tényleg a mai nap uralkodó felfogá nak legjobban meg is felel. 

zerinte a gümőkóros tüdővész nem más, mint egy krofulás tenné zetű gyu
ladás, s igy minden skrofulá egyén - é kiválóan ezek - abban a' eszede
lemben forognak, hogy gümőkóro okká lesznek s ebben őszintén megvaJfra, 
f'<lrligi tapa ztalataim folytán Rinclflei. ·r.J1-nek e akugyan igaza i. \an. Ennél
fogva minden szülőnek, kiknek g_ ermekök e ak legkevé bbé is skrofulá , lelki-



ismerete. en ajánlom és mintegy Rzivökre kötöm hogy törekedjenek az orvosi 
tudomán;vnak rendelkez, sre álló min len e zköz 'vel oda hatni, hog_ gyeTme
keik krofu1atól menn 'l előbb gyökeresen megszabaduljanak, hogy igy a 
skrofnla kiirtásával megszűnjék a zen ez~t a tuberkulózis fejlődésének ked-
. ző talajt nyújtani. 

Rinclflei.·r-h szerint a tüdővész a tü löc ,úcsok hurutjával kezdődik, 
n kie a gyakorlat e téren zintén igazat adott. En ugy gondolom ti ztelt Höl
gyeim és "Craim ! alig találkozn 'k közülünk csak egy is, ki a <<> pitzenkalmTh » 
tüdőcsú1 -hurut ki fej ezé t ne hallotta volna már : tü lőc úc. -hurut korai 
feli. meré:e orvo gyakorlati z mpontból pedig rendkiYül fontos, mert az tény 
hogy az ilyen betegek czél zerü magatartá és on o i felüg Telet mellett a 
gümőkór kif jlőd 'sétől legtöbbször megmenthetők. 

Uég ismert lény hogy a tüdővé.·z, luberkulózi bizonyo. fokban ntgaclós, 
nem ugyan a közvetellen érintkezé által mint ez a vés"'h irnlőnél vagy difteriá
nál, folto.· tifu:zllál :lb. történik hanem, a tiidővé ·ze. betegekkel való huzamo 
egyhttlét é~ egyiift laká„ által. 

Jvlorgagui, f.Joni ·, Laenne ·, a n ' lkül azonban, hogy nézetöket be is 
bizonyíthatták volna, már r 'gen oda nyilatkoztak, hogy a tuberkulózis f ertöző 
és igy ragadós b tegség. Ide vágólag Laennec, ki maga is a tuberkulózisnak 
esett áldozatul, felemliti, hogy a. gümőkór ragadós voltáról saját zemélyén 
Yolt alkalma meggyőződést szerezni, nevezetesen egy tüdővészben elhalt egyén 
tetemének bonczolásakor megsértette magát s a sértett helyen egy csomócska 
kel tk zett. melyet ő gümőnek ta.l'tva kiégetett s éppen innen kifolyólag ugy 
Laenne ·, mint a híre klinikus Anclrál is, a tüdővesze betegek ápolásával 
foglalkozóknak a legnagyobb óvatosságot és tisztaságot ajánlották, é ebben 
nekik, tudományunk mai álláspontja szerint tökéletesen igazuk i volt. 

A túdőgümőkó1· ragadós volta rnellelt bizonyi'tanak továbbá rtz olyan 
háza· f')l k is kiltTiek gyif·e tüdővé ·zes, niert ettől la ankint megkapja a .... t a 
rná:ik ir. 

Dobbel (London) ki a ti.i.d "vész oktanával kimeritőleg és alaposan foglal
kozik, azt állítja, hogy oly egyének, kik tüdővészes betegekkel huzamo abb 
időn át egy szobában töltik az 'jet, feltűnően gyakran e. nek gége orvaclásba. 
Ko1·ányi tanár c1a tüdővé zrőln irt kitünő művében szintén közöl oly alapo an 
megfigyelt eseteket, m lyek tapasztalatilag a tüdővész ragadó voltát minden 
k 't . , gen kívül hel Tezik. 

Jakoui emliti hogy egy kutya tüdővészben szenvedő urának köpését 
11 ralogat~ án zintén megkapta a tüdővészt. 

Ide rágólag felemlitPm, hogy Olaszországban 17 3-ban eg. ápolyba 
kelt rendelet zigoruan m ghagyta, hogy a tüdővészben elhalt egyének ruhái 
· f hérnemüi elegetessenek. Ccmtani előadá aiban mindig hang. ul "ozz, 
a tüdő ' z ra5 adós voltát és hozz: teszi, hogy ez ma már Ola. zor zágban 
ált, lános megg, "Őződé . . 

mo t fel orolt e etek tapa ztalatilag bizonyitj; k ugyan a tü lögümőkór 
ragadó· voltát, d legkevé. bbé em fejtik meg azt, hogy mi módon történik a 
fert "zé , . 110g3 tulaj clonképpen mi e. z a fertőző anyag, a mi a ra0 ályozást 
k „ z . titi? 

tüd ''y Cl z ragc. dó: voltának kisérleti uton történt felderité ével vala
mint , nm k az állat kra való átolthatóságá al e század elej 'n már többen, 
cl minden iker n 'lkül fár, dozfa k. Ig, „ Klencke volt az el ő, ki 1 4 -ban a 
gümökór f rtöző \Oltát ki 'rl ti alapon kimondta. Azonban Yillemin franczia 
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búvárnak 1865-ben megjelent s az orvosi irodalomban valóban korszakot 
alkotó műve volt mégis csak az, mely a tüdővész ragadós voltának kisérleti 
uton történt bebizonyitására uj fényt deritett. 

Később Klebs kisérletei nyomán azon rendkívül jelentős felfedezé re 
jutott, hogy a szarvas marhák gyöngykórj át ugyanazon fertőző anyag okozza, 
mint az emberek gümőkórját, vagyis, hogy az állatok gyöngykó1:ja é · ctz 
emberek tuberJ ulózisa, egy és ugyanazon betegség, és hogy mindkettő fe1·tőző 
. igy ragadós. Ugyancsak Klebs volt az, ki górcsövi vizsgálatai alapján 1 77-
ben azt állitotta, hogy a tüdőgümőkór éppen olyan bakteriumok okozta fertőző, 
ragadós betegseg, mint a kolera, vészhimlő, va~y difteria. Azonban a fertőzést 
közvetítő bakteriumok természetét és életfeltételeit ő még nem ismerte. 

Gerlach a szarvasmarhák gyöngykóros csomóival végzett kísérletei köz
ben a !: özegészségiigyre nézve arna valóban nagy horderejii tapasztalatra 
jutott, hogy a gyöngykóros teheneknek nemcsak a teje, hanem még azok husa 
is okozhat giimökórt. 

Mai előadásom az általam kitűzött czéltól nagj on is messze térne el, ha 
mind fel akarnám sorolni ama számtalan tapasztalati tényeket és kísérleti 
adatokat, a melyek a gümőkór fe1'tőző és ragadós volta mellett bizonyító érv 
gyanánt felhozhatók. De e helyen nem hallgathatom el Cohnheirn-nak a kitűnő 
búvárnak nézetét, ki ugyanis kísérleti eredményeire támaszkodva, jogosultnak 
tartja a társadalomra nézve ama nagyon is fontos következtetést, hogy a skrn
fula és a tuberkulózis egy és ugyanazon betegség és hogy mindkettőnek egye
düli oka a fertőzés. Hogy azonban a fertőzést mely anyag és mi módon köz
vetíti, ez még Coh1 heim előtt is teljesen i meretlen volt. 

Igyekeztem, tisztelt Hölgyeim és raim ! mintegy dióhéjba szoritva meg
ismertetni mind ama nézeteket, melyek a tuberkulózis tanában egészen a 
Koch-féle felfedezésig, búváraikkal egyetemben jelentékenyebb szerepet ját
szottak. Egy nagy könyvtárt foglal el ma már a tuberkulózis irodalma s éppen 
azért a sok jeles közül is csak azon legkiválóbb búvárok nézeteit ismertetém, 
kik uttörő munkálataikkal Aoch felfedezésének mindinkább előkészítették a 
kedvező talajt. 

A most felsorolt adatokból kitűnik tehát, hogy a tuberkulózis lényegé
nek és ragályanyagának felderítésével már mennyien foglalkoztak eredmény
telenül s pedig azért, mert a gümőkórt okozó és a fertőzést közvetítő legpa
rányibb szeTvezetekkel szemben, az eddig ismert vizsgálati és festéiü módszerek 
mind cserben hagyták a kutatókat, de másrészről nem sikerültek ama kísérletek 
sem, melyek a gümőkór fertőző anyagának elkülönítését és minden rnás fer
tőző anyagtól mentes további tenyésztését tüzték ki feladatul. 

E nagy feladat megoldá a végre Koch Róbert-nek Berlinben 1881-ben 
minden tekintetben sikerült, mert ő a górcsövi készítmények általa feltaláilt 
festési módszerével nemcsak a tüdővészes betegek köpés ében, hanem azok 
más gümős szerveiben is kimutatta amaz élősdieket - parazitákat, bakteriu
mokat - a melyeket előtte még senki nem látott és a melyekről oltási kisér
leteivel l élségtelenül bebizonyitá, hogy azok csakugyan oka ói a tuberkuló
zisnak. 

J{och 188~ márczius hó 25-ikén a berlini élettani társulatban előadta, a 
gümőkór fertőző anyagának felfedezésére vonatkozó alapvető vizsgálatait. Alig 
volt még orvos-természetbuvár, kinek felfedezése a tudományos világban oly 
szellemi forrongást idézett volna elő, mint éppen a J{oché, mert az ő felfede
zése halomra döntötte az eddig uralkodó nézeteket s egyuttal a tuberkulózis 
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lényegének és a fertőzés módjának felderitésére, uj viz gáJati mód zereket 
teremtve, egészen má irányba terelte a betegség természetéről eddig divó 
felfogást. Igy Koch felfedezésével a tüdőgümőkór az uj képletek é. mindenféle 
gyuladás okozta beteg égek sorából törölve lett és mint bacillu ok okozta 
betegség a fertőző-ragadós betegségek csopor~jába lett jogosan felv 've. 

J{och zámtalan észleleteire és az állatokon végzett ki erletrire tárna z
koclva ebizonyitott ténynek tar~ja, hogy az általa felfedezett bacillusok ugy 
az emberek, mint az állatok tuberkulózisában a megtáma lott . ·;.Je1'vekben 
mindig kimutathatók é hogy azok legnagyobb ·,..,ámban forrlulnnk eló' a 
tüdó'vé ;.Jes betege} köpésében, különösen a betegség tetó'pon~ján. 

nnak bebizonyitására pedig, hogy a tuberkulózi~·nak cBakugyan e bacil
lu ok az okozói: szükséges volt, hogy a bacillusok a beteg testéből lfrrálasztvn, é 
elkülönitve ti zta tenyésztő talajon addig és annyiszor tenyé. ztessenek tovább, 
mig a zervezetből származó minden kórnemző anyagtól mente. en, egyerlül 
és tisztán álljanak. Az igy nagy fáradsággal és sokoldalu körültekintés el tisz
tára tenyé ztett bacillusokkal végzett aztán Koch oltá i kisérleteket . bacil
lu ok a beoltott állatokat mindannyiszor gümőkóros. á tettPk éppen ugy, mint 
azt a természetes uton fejlődött gümős anyag beoltása is tette. /{oth bebizo
nyította továbbá azt is, hogy az oltás folytán keletkezett gümőkben <1 bacillu
sok nemcsak mindig ki voltak mutathatók, hanem hogy ezek i · a ti. ztára 
tenyészté után i ·mételten és ismételten beoltva, eredeti fertőző k 'pe égöket 
mjnd végig megtartották. 

Koch kis 'rletei alapján jogosultnak tartja tehát ama fontos kö,Tetkezte
té t, hogy a gümó'J óros anya.gol:ban állandóan kimutatható bacillu ok nem
csak ki ·érői a giimó'kóros folyamatnak hanem hogy azok okozói i ·, és hogy 
toi1ábbá az általri felf'edez tt bacillu a g ·imó'kórnak peci{ilm fertőzó' 
anyaga. 

Miután Koch-nak mindannyiszor ikerült e bacillusokat nemcsak a 
heveny köles gümőkórnál, tüdőv 'sznél, a bél és mirigyek tuberkulózi ánál, a 
gyöngykórnál, hanem állatoknál még az oltá után fejlődött gümőkórnál is 
kimutatni: e1inél fogva ó' múidezeket - é pedig joga an -- egy é. · ugyn nazon 
beteg ~gnek tar~ia. Ezért ·zólunk tehát ma már mi is egy gyűjtő név alatt 
o zefoglalva: tüdővészről tüdősorvadásról, tuberkulózi ról. gümő kórról, gümő
kóros tüclővészről stb. holott mindezen a közéletben váltakozva e lőfor luló elne
v z ':ek alatt, csak egy é ugyanazon betegség értendő t. i. a tüdőknek az a 
betegs · g , melyet a bacillus tuberkulózis okoz. 

Az nban ne méltóztassanak feledni, hogy a tüdé!k kezclődó' ·orvadá;·ával 
eg !J iclejüleg, az egé. ·z szervezet i. · beteggé le z a testi rők mindinkább hanyat
lanak, mig végrr az egész szervezet a hiányos táplálkozás miatt kimerülve 
elhal. 

Igen rrdeke , hogy gyakorlati szempontból mint gondolkozott l och a 
maga felf edezé ének nagy hord rej éről. 

«Eddig - ug rmond l o h - aboz voltunk zokva, hogy a gümőkórt a 
tár a lalmi nyomor tükörképének tartottuk s a társadalmi vi zonyok javu
lá ától \'"ártuk ab tegség csökkenését s éppen azért a közegészségügy nem ismert 
speciális intézk déseket a gümökónal szemben. jövőben azonban az emberi 
nem e borzasztó ostora ellen való harczban, már nem egy ismeretlen valami
vel állunk zemben hanem egy megfogható élősdivel, melynek él tfeltételei 
nagy részt ismerete ek é még tovább kutathatók. Azon körülmény, hogy e 
parazita életfeltét leit csakis az állati zervezetben találja fel, azonkívül pedig 



a rendes természetes viszonyok között nem él meg, a vele való harczban 
különösen kedvező kilátást nyújt a sikerre. Mindenek előtt, a mennyire hatal
munkban van, azon forrást kell elfojtani) a melyből a gümőkór fertőző anyaga 
s ármazik. E források egyike és peclig éppen a fő a gümőkóros betegek köpése, 
ennek ártalmatlanná tevéséről még eclclig nem gondoskodtak, ennek a meg
tevése pedig alkalmas f er·tőtlenitő szerekkel nem, nehéz, holott e,.., által meg 
volna smnmisitve a güniőkór fertőző anyagának legnagyobb ré. ze. E mellett 
természetesen még :figyelemre méltó a gümőkóros betegektől használt ruhák 
és ágynemüek stb. fertőztelenitése. » 

<1A gümőkóros fertőzés egy másik forrása a házi állatoknak, de különösen 
a tehenek gyöngykórj a. Itt tehát a közegészségügynek kell állást foglalni és 
eldönteni a gyöngy kóros tehenek húsának és tej ének ártalmas voltáról való 
kérdést. A tehenek gyöngykórja azonos az emberek gümőkórjával és az emberre 
átvihető. Bármily nagy vagy kicsiny a veszély, a mely a gyöngykóros tehenek 
húsának vagy tejének megevé e után támadhat, elég az, hogy veszély és igy 
el kell kerülni. A lépfenés húst is sok ember sokáig ve zély nélkül eheti, de 
abból nem következik még, hogy azt árulni is lehessen.» 

Megiegyzem, hogy J(och most kifejtett nézetének különösen ama pontját 
nem helyeselhetem, mintha a tüdővész kifejlődésében társadalmi nyomoraink
nak ne volna meg nagyon is a lényeges szerepök? 

Elvitázhatatlan tény, tisztelt Hölgyeim és Ui-aim! és ezt a legujabb sta
tisztikai adatok is bizonyítják, hogy a tüdőgümőkór kifejlődésében és továbbter
j edésében, a modern társadalmi életvi zon. oknak, fájdalom! nagyon is meg 
van a maga oroszlán része. Az ujabb kor mindenféle gyára, a bányaművelés, 
a nag_ „ városok fertőzött poro légköre, a szegény munkások dohos, sötét, ned
' es, tultömött pincze-lakásai, igen sokszor a legszükségesebb élelemhiány, 
kimeTitő munka stb. mind oly jelentős tényezők, melyek soha nem tevesztik 
el hatásukat és kérlelhetetlenül megkövetelik áldozatjaikat. 

Ezen tényezők javítása legyen a humanizmus legszebb feladata, itt fejtse 
ki az jótékonyságát annyira, a mennyire azt a fennforgó viszonyok és körülmé
nyek megengedik. Igaz ! hogy e tekintetben egyesek áldozatkészsége csak 
gyenge fénysugárt bocsáthat vigaszul a nyomor sötét éjjelébe, de kell, hogy az 
állam a társadalommal karöltve tegyen meg mindent, a mi a munkás és sze
gény népnek most vázolt sor át enyhítheti, javíthatja s így közvetve a tuber
kulózis tovább terjedését is csökkentheti. 

III. 

Most Iá suk, hogy néznek ki, ennek az emberirtó tuberkulózisnak az 
okozói és melyek az életfeltételei ? mert sikeresen csak akkor küzdhetünk 
ellenök, ha őket min<len tekintetben ismeTjük. 

De ezt megelőzőleg, legyen nekem megengedve, hogy néhány szót zól
j a.k a bakteriumokról általában. 

Az orvosi tudomány mai álláspontja szerint, a fertőző vagy ragado 
betegségeket, a legalsóbb rendü növényi szervezetek, parányi gombák, mikro
bák vagy bakteriumok okozzák. Ezek tehát élő lények, melyek a hasadás áltnl 
szaporodó gombák osztályába tartoznak, nagy. águk néha alig egy ezred milli
méternyi és csak 500-1200-szoros górcsövi nagyítás mellett láthatók. A bak
teriumok el vannak terj eclve mindenütt s a nagy termeszet háztartásában nz 
erjedésnél, rothadásnál, nemkülömben a fertőző betegségek előidézé ében e 
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tovább terj eszté ében, igen jelentős szerepök van, s éppen ezel' a láthatatlan 
lények a mi legnagyobb ellenségeink a rnelyekJ·el zmnbe11 olt·szo1· tehe
etlennek bi onyult a twloniány minden fegyvere. 

Ezen bakteriumoknak önálló élete van s ha a megélheté ökre alkalmas 
talajba jutottak, akkor élénken mozognak, gyorsan fejlődnek és mondhatni 
néháJ:!y óra alatt milliókra szaporodnak, s e közben bizonyos mérges vegyi 
anyagokat, toxinokat termelnek, melyek az emberi vagy állati szervezetre nagy 
fokban életve zélyesek. 

A ]{och-féle g ·imőpálcz'kák (bacilli tube1·kulózi) olyan parazita vagyi.· 
e'lő di bakteriu,rnok, a 'melyek ak az élő sze1·vezetben élhetnek és szapo»od
hatnak, vékonyak, vonal alaknak s alig nagyobbak egy milliméter ezredré zé
nél és a zük 'ges megfesté után, csak 600-800- zoros nag '"Üás mellett lát
hatók, életképe égök rendkívül szivós, a, mennyiben ezt n.z álln,ti szervezeten 
kivül hónapokon át sem ve ztik el, mert ha meg is száradnak, vagy ha rothadó 
folyadékokban vagy nag) hidegen tartjuk is, fertőző képes égöket még 150 
nap mulva is megtartják, t. i. állatokba beoltva azokban kifejle ztik a 
gümő kórt. 

Azonban c ak 30-40° Cels. melegben zaporoclnak s ez magyarázza 
meg aztán azt hogy miért tenyésznek legjobban az állati szervezetben. 
A gümőpálczikák legnagyobb inennyiségben ford'ulnak elő a WrZővészes bete
gek köpé ·ében, ugy hogy e köpé. el· m.ég 100,00() higitá 'ban is fertőzik az 
állatokat, sőt még akkor is, ha eNeket be ~áradá · után s..,éfpol'lasztua belég
zik az állatok. 

A tüdőkön és köpé. eken kiYül a bacillusok kimutathatók az emberi test 
mindazon zervében, melyet a gümőkóros folyamat megtámadott; így a cson
tok és izületek.„a mell és hashárt~HL, az agy, máj, vesék, torok, nyelv, gége, bőr, 
tápcsatorn~ é ivarszervek tuberkulózi ában, nemkülömben az el ajtosodott 
izzadmányokban é skrofulá mirigyekben, végül a gyöng; kóro tehenek tej e
ben és hu ában stb. 

Kérdés, hogy jutnak be a . zervezetbe a /{och-féle gümőbacillusok, és hogy 
mikor és miként fej tik ki abban romboló hatásukat ? 

A betegségeket okozó bacillu ok általában csak kétféle módon juthatnak 
be szerrezetünkbe, vagy egyenesen direkte p. o. piszkos eszközökkel történt 
sebzés, tyukszem-vágá , mará . harapás, csók, oltás, vagy legyek és polo kák 
csípése után, V<tgy kö..,1 1elue indirekte a levegővel, vízzel és tápláló zerekkel, 
szóval őket belégezzük, megesszük é megi szuk. 

A gümőbacillu ok különösen az emberi szervezet 37-4-0° C. melegében 
fejlődnek és szaporodnak legjobban, s itt bizonyos fokig kifejlődYe, a köpések 
vagy más váladékok u~ján, millió és millió számra hagyják el naponkint a 
szervezetet, azonban a tüdővésze betegek kilégzett levegőjében eddig kimutat
hatók nem voltak. 

A köpésekkel kiürített bacillusok a legkülönfélébb tárgyakhoz, mint 
szobapacUóhoz ruha-, ágy- és fehérnemü.ekhez, szőnyegekhez, falakhoz, butor
darabokhoz, az utczák kövezetéhez, a nyilvános helyek, sétaterek, \endég
lők, kávé- és színházak, iskolák, továbbá a különféle közlekedési eszközök pado
zatához és üléseihez, végül a tüdővészes betegektől használt mindenféle edé
nyekhez tapadva, la sankint megszáradnak, szétporlanak s idő multán igy 
szabaddá válva, a légáramlás fol; tán a körlevegőbe zállanak s innen légzé 
utján ismét bejutnak az emberi zer~ezetbe, hogy azt fertőzzék. 

Ezeket tudva, lehetetlen, hogy Onök, ti ztelt Hölgyeim és Uraim! önkén-
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telenül is ne jöjjenek arl'a a gondolatra, hogy ha ezek a gümöbacillu ok oly 
annyfra elterjedtek és fertözök, és hogj azokat talán most i · belégezzük és 
ennek daczára még sem leszünk mindannyian tüdövészesek ; m 'ltán kérdhe
tik, hogy miben rejlik ennek az oka? Mindnyájunk megnyugtatására mond
hatom, hogy a ragadós betegségeket okozó bakteriumok, tehá.t a gümőpálczi
kák is, e ak akkor fertőzik a szervezetet, ha ennek talaja továbbf jlődésükre 
és szaporodásukra alkalmas, ha nem alkalmas, a szervezet meg lesz óva a 
ragadós betegségektől, igy a tüdövésztöl is . 

A közéletben ilyenkor azt mondjuk, hogy az egj ik embernek meg Yan a 
diszpozicziója vagy hajlama erre vagy arra a ragadó betegségre a má. iknak 
pedig nincs, vagyi , hog_ az egyik ember szervezete a fertőző betegs 'geket 
okozó bakteriumokkal szemben ellentállóbb, edzettebb, mjnt eg, T másiké, le 
hogy ezen hajlam melyet tagadni nem lehet, micsoda szöYeti, vegyi ' élettani 
változásoktól függ, ma még nem tudjuk. Azonban az tény, hogy az egészséges 
szervezet a belégzett mikróbákkal szemben önmagában bírja ama hatalmas 
védőerőt, mely a bakteriumok okozta romboló fol:Hlmatnak ellent áll. Ezt 
igen érdekesen és szellemesen fejtegeti a Jfetsclmikoff- féle elmélet. 

A most jelzett diszpoziczió vagy hajlam a tüdő-résznél kétféle, u. m. 
veleszületett vagy öröklött és szerzett. 

A:: öröl lé· az élettan leghatalma abb tör,Tényeinek egyike. mert az tény, 
hogy az egyén előnyös tulajdonságai\al ésjelességeiYel eg. ütt, hibái é beteg 
ségei is átszármazhatnak az utódokra. Ide v ágólag Jladffrh a nagy költő is 
igen találóan festi ez átszármazást következő soraiban: 

Ha. vétkezél fiadban bünhöclöl. 
Kö. zvényeclet ő benne folytatod, 
P). mit tapasztalsz. érzesz é tanulsz 
Evmilliókra lesz tuln.j<lono1l. 

A mi specialiter a tüdővész öröklékenységét illeti, e tekintetben még 
eltérők a nézetek. A tapasztalat azonban, mely nemcsak az emberi élet min
den terén, hanem az orvosi tudományban is a legnagyobb mester, azt bizo
nyítja, bog, T a tüdöv 'sz egyes családokban, utódról-utódra szállva, mondhatni 
otthonos, de továbbá az is tény, hogy alig van gümőkóros beteg, kinek e alad
jában egyik vagy má ik tagnál ne for lult volna az elő . 

E tapasztalati tényekkel szemben a vita, e. ak a körül foroghat, hog) ez 
esetekben, a hajlamot örökli-e a szenTezet vagy peclig magát n. kész gümő
kórt? a mely lappangva évekig fennállhat a nélkül, hogy má ban nyíl vánulna, 
mint a gyenge, satnya, beteges testalkatban, és a meJy csak alkalomra vár, 
hogy kitörjön, de külömben az sem lehetetlen, h gy az ilyen vézna testalkatu 
gyermekek, tű lővészes szüleik vagy test,~éreik körében élve, las ankint igy 
lesznek meg fertőzve . 

Véleményem és tapasztalatom zerint, egyes ritka esetektől eltekintve, 
a gyermekek tiidővé ze. · . .... üleiktől nem ·magát n tüdővé zt. hanem e akis 
egyedül a hajlarnot öröklik. E,., az öröklött hajlam pedig a tüdővé. ·z · kiU. ő
ben nyilvánul. 

Az il3 en gyermekek bőre halvány, puha, kéke en áttünő véredényekkel, 
testalkatuk feltűnően vézna, a csont és izomrendszer gyengén fejlett, a mell
kas bosszú, keskeny és lapos, a nyak zintén hosszu é vékony, a lapoczka
csontok zárnyszerüleg szétállók, a fogak szépek, de gyor an romlanak, e 
melJett a zemekben bizonyos szokatlan fény ragyog, az arcz különösen e ten-
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általában az egész szervezet ellentálló vagyis védő ereje, a külső ártalmas befo
lyásokkal szemben tetemesen csökkent. 

A tüdővész kifejlődésére az öröklékenységen vagyis a veleszületett haj
lamon, mint a legfó'bb o'1 on kivül, mindenesetre nagyon is jelentékeny sze
repe van a szerzett liszpozicziónak, a mely abban áll, hogy a test egyes szervei 
és szövetei kiállott sulyos betegségek folytán meggyengülnek, sérülékenJ eb
bekké válnak, vagyis, hogy a fertőző betegségeket okozó élősdiekkel szemben 
már nem képe ek több' olyan ellentállást kifejteni, mint azt egy minden 
tekintetben ép szervezet: ennélfogva még a legerősebbnek lát ·zó ember i 
lza p. o. tüd~je valamely betegség folytán elveszt tte ellentálló képességét, a 
gümőpálczikák belégzése után nagyon is könnyen kaphat tüclővészt, különösen 
pedig akkor, ha tüclővésze betegek között él. 

A "'ZÖveteknek és szerveknek most említett hely~eli diszpoziczióját Hle
töleg egy példa talán legjobban fogja felvilágosítani Onöket. Ha p. o. gümő
kóro betegek ápolásával foglalkozik két ápoló, kik látszólag egészségesek 
ugyan, de a tüzetesebb vizsgálatnál kiderül, hogy mig az ápolól· egyikének 
tüdeje tökél tesen ép, addig a másiké hu1·utos állapotban van: akkor jogo 
ama következteté. , hogy a tüdőhurut már önmagában véve is olyan szöveti 
dispozicziót teremt, melynél fogva, ha a két ápol' a körle egővel egyenlii 
mértékben leheli is be a levegőben eJterj eclt fertőző anyagot, jelen e etben 
mondjuk a gümőpálczikákat, a belégzett levegő az egyiknél egészen ép szövetú, 
a másiknál azonban már a huruttól megtámadott tüdőbe jut s igy semmi sem 
természetesebb, minthogy az ép szövettel biró tüdő, a belehelt gümőbacillusok 
okozta fertőzésnek ellent áll, a hurutos tüdő pedig a gümőbacillusok tovább
fejlődésére, a huruttól feltételezett helybeli dispoziczió következtében, ked
vező t~lajt fog nyujtani. 

Eppen azért ebből kifogólag lelkiismeretes kötelességünk, hogy a tüdő
vészes betegek ápolására ugy a magánéletben, mint a kórházakban, mindig 
ép tüdejű egyéneket alkalmazzunk. J(iernelern továbbá, hogy ugy a fertőzé~ 
közvetitésében, mint a gümőkór kifejlesztésében és tovább terje ztésében, nem
kiilöniben a tüdöszövetének helybeli diszpoziczi~jáHak ernelésében, a rossz, 
ti ztátalan s poros levegőnek nagyon i.·jelentékeny szerepe van, azért szükséges, 
hogy azon szobákat, melyekben tüdővészes betegek dolgoznak, vagy feküsznek, 
a lehető legjobban szelőztessük és pormentes é tegyük. 

E helyen felsorolom még mindazon betegségeket és káros hatányokat 
melyek a tüdőszövetének, a tüdőbacillusok fel vételére és továbbfejlődésére 
szükséges helybeli dispozicziój át kiválóan emelik és végeredményeikben f e?'

tőzé · esetén elég gyc kran giimőkórra is vezetllel' s igy természetes, hogy mind 
ezek a betegségek és káros hatányok a tiiclővész kóroktanában nagyon is jelen
tékeny zerepet játszanak. 

Ilyen betegségek és káros hatányok a következők : a kanyaró után vissza
maradt tüdőhurut, görcsös köhögés, továbbá a meghűlések folytán keletkezett 
különféle hurutos bántalmak, mint gége-, hörg- és tüdőhurut, a mell- és hasbár
tyagyuladás után visszamaradt izzadmány, tüdőgyuladás és tüdővérzések; 
a krofula, különösen pedig az elsajtosoclott skrofulá. nyirok-mirigyek, a 
melyek a gümőbacillusoknak mintegy fészkeit képezik é a rnelyekből a szer
vezet elég gyakran önmagát fertőzi meg oly 1nódon hogy a gürnőbacillu ·ok 
a uéráramba futván, a tüdőkben vagy más szervekben megtelepednek. 

Ide tartoznak továbbá a te tünket kimerítő sulyos betegségek, mel. ek a, 

XXIX. VáDdorgyülé Munkálatai. 
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szervezet általános táplálk~zási viszonyait tetemet>en csökkentik, mint p. o. 
az évekig tartó czukorbetegség, a tífusz, valódi himlő, difteria nagyfoku vér
szegénység és elhanyagolt sápkór. 

A tüdők, nemkülömben az egész szervezet ellentállási képességét csök
kentő káro hatányok: a rosz és ki nem elégítő s e mellett czélszerütlen táp
lálkozás, különösen a gyermekkorban, továbbá a nagy mértékben hamisított 
tápszerek 6s italok, a friss, tiszta, pormentes levegőnek és éltető nap ugárnalr, 
az emberiség két legnagyobb kincsének nélkülözése, a szabadban való mozgás 
hiánya, mit legjobban illusztrálnak a börtönök, lelencz és árvaházak, kolo -
torok, elmebajos intézetek, túltömött laktanyák és mindenféle gyárak tb. 
melyek a ti zta és pormentes levegő hiánya miatt, mindmegannyi meleg-

gyai a tüdővésznek. 
E csoportba tartoznak még a tulcsigázott testi és zellemi munka, ülő 

életmód, hosszas álmatlanság, a ned\ es és tulzsúfolt lakások, búbánat. em · sztő 
gondok, mindenféle kedélyi izgalmak és lelki gyötrelmek, erős füzé , a mell
kas sérülései, nehéz é sok szülés, a tüdővé zes vagy skrofulá. nő teje, a hos zan
tartó szoptatás, iszákosság, a légutakat állandóan izgató poros levegőben való 
minden foglalkozás, mint a milyenek a molnárok pékek, kefekötők, fazeka
sok, asztalosok, bányászok, köszörüsök, Teszelő,·ágók, kőművesek matráczo
sok, üvegfúvók, kőfaragók takácsok, utczaseprök stb. m stersége, éppen 
azéTt szükmellüek és általában gyengén fejlett, vagy eppen még tüclövé. zes 
családból zárma.zó egyének, a mo t felsorolt mester ég ket 8zigorúan kerül· 
.l ek, külömbe11 fertőzés esetében elébb vagy utóbb a tü lövésznek e nek 
áldozatul. 

A fentebb említett káros tényezők az életben sajno. ! nag, on j sok e et
ben együttesen fordulnak elő igy érthető aztán, hogy mindazon esetekben, 
hol a tár adalmi nyomor nagyobb, ott a gümőkór i fokozottabb mértékben 
pusztit. Megemlítem még, hogy Ring berlini orvos szerint, a dohányzás is 
lehet a tüdővész terjesztője és pedig azért, mert a szivarokat legtöbbnyire bete
ges, satnya és sokszor tüdővészes nők sodorják kik akár hányszo1· az utolsó 
pödrésnél a szivarok végét meg is n3 álazzák, ily módon aztán a zfrarok végére 
tapadt bacillusok könnyen fertőzhetnek, ennél togva czél zerü, ha a dohánygyá
rakban nem alkalmaznak tüdővészes nőket, a fogyasztó közöns 'gnek pedig taná
csos. hogy ·a szivarokat szipkákból szívj a. 

Végül idevágólag lehetetlen meg nem emlékezni Lion azon jelentő. 
tapasztalatáról - a mely sajnos eddig egé zen kikerülte a figyelmet - tu<lni
illik, hogy a kölcsön könyvtárakból kivett könyvek is lehetnek terj esztöi nem
esak a tüdövésznek, hanem még más fertőző betegségeknek is. Lion ugyanjs 
kimutatta, hogy a betegektől olvasott könyvek lapjaira tapadt bacülu. ok közül, 
ni tuberkulózis, a pokolvar éR a tifusz bacilln ai még záraz állapotukban i 
okáig megtartották fertőző képes égüket. 

E tapasztalatból kifolyólag tehát okvetetlenül szükség , hogy jövőre a 
kölcsönkönyvtárakból kivett könyvek vi szahozá után, mielőtt még i mét 
helyökre tétetnéne k, azonnal alaposan fertőztelenitte senek erre legczélsze
rűbb a formalin gőz, és pedig azért, mert z a könyveket nem rongálja s 
mellett olc. ó é alkalmazá a i k 'nyelmes eg,vuttal a hacillusokon kiYül 
elpuszti~ja még c-tiz ócska könyvekben található má parazitáka.t é rovarokat ÍR. 

New-Yorkban a nyilvános könyvtárakból kivett könyvek 111{ r ily m · don 
clezinficzit'ltatnak. Bár mielőbb nálunk is meghon so<lna, e y·:tlóban üdvö~ 
c·liárás. 
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Fleb · l-'"erlach, Tous ·aine · má, ok kimutatták, bog a gyöngy kóros 
teheneknek neme ak tej e, hanem, hogy még azoknak a húsa is okozhat 
gümőkórt, kiváltk 'pen azoknál, kiknek tápcsatornájában megva.n ene a szük-
éges helybeli di l oziczió. Ez pedig különösen megvan a kisdedeknél és a 
fejlődésben lévő gyermekekn 'l; ennélfogva mindazon esetekben, hol az anya 
ki g_ ermekét saját maga bármi oknál fogva nem táplálhatja, vagy pedig 
állandóan tökéletesen egészséges dajka nem kapható, a gyöngykóros tehenek
nek tejét nyer ·en adni nern Alabad, miv l több mint va lószinü, hogy a gyöngy
kóm teheneknek fel nem forJ'alt t~je, fertőző hatásánál fogva a) is gyerme
k knél könnyen bélgümőkórt vagyi· bél orvadást okoz, de nemcsak ezeknél, 
hanem mé5 az erre di ponált f lnötteknél is, kivált akkor, ha egyidejűleg a 
teheneknek tőgyén gümős fekél, ek vannak. 

Minthog, a gyöngykóro tehenek tejében lévő fertőző anyagot, a gümő
bacillusokat vag~ azok termékeit a toxinokat, forralással meg. emmisithetjük: 
ennélfogva tanácsos, hogy a tejet nyersen, illetőleg forratlanul csak akkor 
igyuk, ha biztosan tudjuk, hoay az egé zsége t héntöJ származik, ellenben 
kétes e etekben, vagy nagyobb városokban, a hol nem tudjuk, hogy milyen 
tehéntől kapjuk a tejet, maga az óv tosság is azt parancsolja, hogy a tejet 
fonalatlanul oha ne igyuk. Ki gyermekeknél e czélra igen alkalmas a ~ 'oxhlet
féle készülék, mert ezzel a tejet elég gyor an sterilizálha~juk azaz bakterium
mentessé tehetjük. 

A köznép tüdővészes betegeknek bizonyos előszeretettel adja a frissen 
fejt kecsketejet és pedig helyesen, mert eltekintve attól, hogy a kecskéknél 
tuberkulózi a legnagyobb ritkaságok közzé tartozik a kec kék teje nagyobb 
zsirtartalmánál fogva táplálóbb is mint a tehéntej. 

A vaj, túró é tejföl ártalmas volta éppen ugy jtélendő meg mint a nye1·s 
tejé. Azonban az aludt tej és a sajtfélék, véleményem szerint, már sokkal keve
sebb veszélyt rejtenek magokban és pedig azért, mert a ké zitésök alkalmával 
keletkezett erjedési folyamatok, a gümőbacillusok életképess, gét minden való
szinüséggel már tönkretett 'k. 

A nagymértékben gyöngykóros disznók é szarvasmarhák busa az 
egészségre határozottan ártalmas, ennélfogva a közegé z égügy szem
pontjából okvetetlenül szüJ'séges, hogy a te.jtermelő telepeken lévő tehénistállók 
rnmkiilömben a vágóhidak a legszigorubb ellenőrzé alá helyezte.·.·en k és a 
hús vizsgálatá1·a alaposan képzett és e mellett lelkii ·merete zakértők alkal
maztassanak. 

Mindenesetre orvosi szempontból tanácsos, hogy ugy a marha, mint a 
disznóhúst i , soha ne együk félig véresen, «angolosan», h~inem mindig jól 
megfőzve és megsütve, mert igy nemcsak a bélgümőkór veszélyétől hanem 
sok más élősditől is, mint a galandférgektől, a trichinától stb. megszabadulunk. 

A fentebbiekből kitűnik tehát, hogy a gümőbacillusok közvetetlenül bejut
hatnak a szervezetbe e ók, beoltás, szivar, nemkülómben a poloskák csípése 
folytán, mint ez utóbbit Dewéwre esete is bizonyitja, továbbá az ivarszervek 
gümőkóros megbetegedései következtében, közvetve pedig - é ez a leggyako
ribb - belégzés utján, a gégébe és tüdőkbe, továbbá a gyöng)kóros állatok 
húsának és tejének evése és ivása után. Az igy támadt veszély legnagyobb a 
gyermekkorban, különösen akkor, ha egyidejüleg a gyomor i beteg. 

Az egészséges savi hatásu gyomornedv a táp zerekkel bejutott bakteriu
mokat legtöbbnyire megemészti, vagy legalább is fertőző képességöket teteme
sen csökkenti, de ha beteg, ugy tág kaput nyit a bakteriumoknak, hogy azok 

20* 
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a bélcsatornában akadálytalanul megtelepedhessenek és kifejleszszék a belek 
és fodormirigyek gümőkórj át. 

JYliután belégzés utján legtöbb gümőbacill'us juthat be a szervezetbe, ter
mészetes, hogy legelső sorban a tüdőkben fogja kifejteni romboló hatását és 
tényleg a tüdővész oly gyakori, hogy ezzel szemben a többi szervek gümőkórja 
elenyészőleg csekély számban fordul elő. 

Legyen nekem megengedve, hogy röviden elmondjam azt, hogy a gümő
bacillusok micsoda változásokat okoznak a tüdőkben ? 

A bacillusok az esetben, ha nekik a szervezet védőereje ellent nem áll, 
ugy a tüdők legfinomabb hólyagcsáiba bejutva, ott megtelepednek, szaporodnak, 
s egyuttal állandó ingert képezve, a sejtek táplálkozási viszonyait lassankint 
megváltoztatják és pedig oly módon, hogy azokban gyuladást okoznak, mely
nek termékei a sejtcsoportokból álló mákszem-, egész kölesnagyságu gümők, 
s ezek aztán mindinkább szaporodva összefolynak és elsajtosodnak. E folya
mat következtében a tüdő szövete mindinkább sorvad és pusztul, mig végre 
borsó-, mogyoró-, egész almanagyságú sőt még nagyobb üregek is - kaver
nák - képződnelr, s igy fejlődik ki aztán a tüdővész, mely annyi millió ember
nek ássa meg korai sírját. Megjegyzem, hogy a tüdővész nem egyedül helybeli 
betegség, hanem, hogy már fejlődése kezdetén egyidejűleg az egész szer
vezetet is megtámadja, s pedig azért, mert a most vázolt folyamat mindinkább 
kiszoritja a tüdőkből az éltető levegőt, a gümőkóros tüdő pedig nem képes a 
szervezet fentartására elegendő levegőt nyujtani, mine.K következtében az 
egész szervezetnek szintén meg kell betegedni és lassankint el is sorvaclni. 

~ 

A tüdővésznek orvos-gyakorlati szempontból 3 szakasza van, u. m. az 
1-ső a hurutos, a 2-ik a gümőkóros beszürődé vagy elsajtosodás, a 3-ik pedig 
az üregképződés szaka. 

Az első szakaszból a gyógyulás kedvező körülmények között feltétlenül 
biztos, a második szakaszból gyakori, a harmadikból azonban a legritkább 
esetek közé tartozik. 

Hogy azonban ez a gyógyulás mi módon jő létre, ez még mai napjg is a 
mindenható természet titka, de hogy tény, ezt bizonyitj ák a tüdőkben talált 
elmeszesedett góczok, mint a gyógyult tuberkulózisnak kétségbevonhatatlan 
biztos jelei. A természet titka daczára azonban annyit mégis biztosaJl tndunk, 
hogy a ti"idővész gyógyulását elősegitő leghatalma. abb tényezők: a tiszta, vag!Jis 
po1· é bakteriurnrnente levegő s a napfény, mint a:::; élet és .f ó egész. ·ég legel ·ő 
alapfeltételei, továbbá mennél több mozgás a szabadban, .fó és czéls:::.erü táp
lálkozá , mértékletes életrnód rend é·· feltétlen tiszta ág túdőgynina:,.Jtiku · 
végül minden tekintetbeH megfelelő klimatikus é. jó hygieniku vi. ·::;onyok. 

A mi a tüdőgümőkór lefolyását illeti, ez kétféle, t. i. heveny é idült. 
A heveny alak néha csak hetekig, máskor hónapokig is tarthat ez a közelet
ben mint virágzó, vagy rohamos tüdővész, «galoppirende Schwindsucht» 
ismeretes, a másik alak pedig az évekig tova huzódó a szervezetet napról
napra sorvasztó, idült vagy kró 1ikus tüdővész. 

A tüdő-vész legtöbb esetben a tüllőcsúc okban kezdődik, mivel a tüdő
c. úc ok a bacillusok megtelepedésére a legkedvezőbb támpontokat r...yujtják 
pedig azért, mert a légzési mozgásokban alig vesznek r 'szt, különösen pedig a 
férfiaknál n m, ebben rejlik aztán egyik fő oka annak is, hogy a férfiak sokkal 
g_ yakrabban kapják meg a tüdő,észt mint a nők. N őkn 1, a férfiak al 'Ó mell-
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ka i légzési fo1·májával szemben, a felső mellkasi légzés lévén az uralkodó 
tipu , a tüdőcsúcsok sokkal erősebb légzési mozgásokat végeznek, ennélfogva 
e hel en a bacillusok i sokkal kevésbbé telepednek meg. 

A mi a tüdővész elterjedését illeti: el van az terjedve kisebb-nagyobb 
mértékben a földke1·ekségén mindenütt, csak az a megdöbbentő, hogy ez az 
emberirtó beteg ég, mintLancereitxmondja, «ma rnára czivilizá zió betegsége», 
mert tény hogy a tuberkulózis a kultura fejlődésével és előhaladásával min
denütt lépést tartva, kérlelhetetlenül szedi áldozatjait. 

Azonban meg kell említenem, hogy a tüdővész az erdős magas hegyek, 
na.gy tavak vagy tengerek közelében vagy azok partjain, nemkülömben a fen
sikokon é az északí sarkhoz közel eső tájakon, sokkal ritkább, mint más helye
ken, ennek oka a légnyomási viszonyokon kívül mindenesetre a levegő tiszta
ságában, annak gyorsabb áramlásában, továbbá a m1· fő, por- é bakterium
mentes égében ke1'e enclő. Sőt az is tény, hogy az ilyen vidékeken lakók között 
még kedvezőtlen ipari és gyári foglalkozás mellett is, csak nagy ritkán fejlődik 
ki a tüdővész és pedig azért nem, mert a tiszta, p01·mentes s e mellett éleny
d ús levegő, a fertőző mikróbák legbiztosabb pusztítója, a tüdőknek pedig az 
egész szervezettel egyetemben a leghatalmasabb táplálója. 

Az orvosi statisztika még azt is bizonyitj a, hogy különösen az erdőktől 
körn ezett falvakban a tüdővész alig, vagy szembeszökőleg ki ebb mértékben 
fordul elő, mint a művelődési központokat képező tulnépes városokban, mely
nek kulturáli. gőzköre, távol tartja lakosaitól a pormentes, tiszta levegőt. 

A mi végül az eletkort illeti, a tuberkulózis mondhatni előfordul min
den korban és minden szervben. Igen gyakori kis gyermekeknél mint bélsor
vaclá bélgüJ}lőkór, de leggyakoribb a tüdővész mégis a 20-50 éves korban, 
azonban a maga abb korban em éppen ritka. 

Eddig nemcsak a nagy közönségben, hanem ro ég az orvosok között is az 
a téves nézet uralkodott, hogy a tüdő ész az öregebb korban már nem for
dul elő. De Bariés, párisi orvos ezt alaposan megczáfolta 1895-ben közzé 
tett kimutatásában, a melyből kitűnik, hogy Páris 10 nagy kórházában 10 év 
alatt 2202 olyan egyén halt meg tüdővészben, kiknek kora 60-92 év között 
váltakozott. Bariés tapasztalatát én is csak megerősíthetem azon számtalan 
bonczlelettel, melyet ide vonatkozólag az állami kórházban elhalt idős egyé
nek bonczolásakor találtam. 

A fentebbiekből kitűnik tehát, hogy a gümőkór egy lassan lefolyó fer
tőző-ragadós betegség, melynek kitörését é · tovaterjedését, a veleszületett haj
lamon kivül, nagy mértékben támogatják a mindenféle társadalmi· nyomor 
é · ros z hygienikils viszonyok. 

IV. 

Habár igaz, hogy a Koch-féle felfedezés a tüdővész orvosságos gyógyí
tását nem is vitte előbbre, de egyet elvitatni tőle még sem lehet, és pedig azt, 
hogy megismertetvén bennünket a betegség lényegével, okaival és terjedésének 
módjaival, ezzel az ellene való védekezésben hatalmas fegyvert adott kezünkbe, 
a mely fegyver egyiránt fontos ugy a mlí.ködő 01·vosra, mint különösen a köz
egészségügy javulására nézve is. 

A tüdővész ellen való védekezés a következő főbb pontokban foglalható 
ös ze: 

1-ször. A gümőkór fertőző anyagának, a gümőbacillusoknak ártalmat
lanná tevésével lehetőleg korlátozni az uj megbetegedést. 



310 

~-szor. A gümőbaeillusok romboló hatásával szemben, az egész szerve
zetet mennél ellentállóbbá, edzettebbé tenni s igy a fertőzés fránt való h~jla
mot tetemesen e ökkenteni. 

3-szor. A tüdővészes betegeket, a tudomány mai követelményeinek min
den tekintetben megfelelő és külön e ezélra berendezett intézetekben, szana
tóriumokban onTo olni. 

Ezen fő alapelvekből kiindulva, lássuk a védekezést részleteiben is. 
mint tudjuk, a tüdővész okozója a Koch-féle gümőbaeillus, mely 

a. szaporodására szük éges életfeltételeket csakis az emberi és állati szervezet
ben találja fel. Legnag;vobb mértékben a tüdővészes betegek tüdejében forqul 
lő innen a köpé. ekkel milli' és millió- zámra távozik, hogy a megszáradás 

után ism 't a levegőbe jutva, más egyéneket fertőzzön, ennélfogva ci tüdővész 
továbble1:jeclését ugy akadályozha~jnk rneg legbizto ·abban, ha a fm·tőzés egyik 
leg f ob b f'cwrá ·át a Wdővész bet gek köpés él minden renrlelkezésiinkre álló 
e. ·z/·özzel lc>l kii meretesen meg. ·emmi itjük. 

Ez azonban nem oly könnyű feladat, mint az az első pillanati-a lát zik, 
mert sok idő kell még csak ahhoz is, hogy a tüdővésze betegekkel megértes ük 
azt, hogy embertár aink érdeke és a közegészségügy követelik meg feltétlenül 
hogy ne köpkö Uenek rninrlell/'elé é rnindeniltt, de különösen ne az utczákon, 
sétatereken, i ·kolákban, nyilváno helyeken, va utakon, hajókon és társas 
kocsikon, mert az ilyen köpé ek idő multán má embert is veszélybe dönthet
uek. Ennélfog a okvetetlenül szűk éges, bog, a tüdő észes betegek köpéseiket 
mindig egyke é vizet tartalmazó köpőesé zébe ürít ék pedig azért, mert tud
juk hogy mindad ig, mig a bacillu ok valamely folyadékkal vannak ö zeke
vere 1ve addig a levegőbe nem juth tnak ig) nem fertőzhetnek. 

z ös zegyüjtött köpé eket aztán karbol av vagy korroziv-oldattal történt 
fertőztelenité után a csatornába vagy árn 1ék z 'kekbe önt ük, a köpcsészéket 
pedig forrázzuk ki. z otthon, kórházakban vagy gy' gyintézetekben ápolt 
betegeknél, a köp· ek il 'etén ös zegyüjte é meg emmi it 'se nagyobb nehéz-
1 égbe alig ütközik, le járó betegekn 'l ez ok nehézséget okoz pedig eg 1 kis 
jóakarattal ez i. el v Ina h~ ritható, mert ma már e czélra egészen e inos és_ 
alkalmas «Z eb-k„pöe észék» annak forgalomban. és ezek ha ználata a fal
kensteini, görber dorfi, lavo i tb. zc natóriumokban kötelező i . 

Igen ez élsz rü volna, ha a zabadon járó tüdővészes betegeink mindnya
junk 'r lekében nálunk i mielőbb m gbarátkoznának ez egé zen esino ki , 
vastag, sötetkék üvegből k' zült «z eb-köpőe ész 'vel» d ennek forgalomba 
hozására határozottan zük 'g s, hogy a tár adal m maga i belá a ez intéz
kedés me sz kiható hord rejét mert külömben az illető b t g köpőc é zéjé· 
vel együtt k gúnyo megj egyzé nek lehetn kit ve. 

gy odailrnza, mint kulönö en nyilvános bel3 eken ok tetl nül zük éges, 
bog_ mennél több, vizzel f 'lig telt köpőtálak legyenek f lállitva. A vízzel t?.l· 
tött köpőtálak sokkal czél zerübbek, mint a fií.részporral vagy C en n, 1 tol
töttek, mert ez utóbbiakb n a köpé ek g rorsan szétporla.nak. 

A köz gészs 'gügy é1·dek 'ben nagyon ez 'l zerü volna m 'g ama h~t' ag1 
intézked ' , mely zigoruan meghagyncí ' erre kifügge ztett táblákon folyto1~ 
:figyelmezt tné nagy köz„n 'get hogy nyilváno. hely k n, a .közlekedé. i 

eszközöl ön, a padozafr" vagy a föl<fre köpni ba,nteté terhe alatt tilo ... . 
Ide vág' lag f lemlit m, hogy midőn 1 fn -.ben Ri ~Io z~ "á?~n tartott 

I-ik nemzetközi orvo i k ngr szu t lkalmá al Fmn i· zagba i ~iran<lultam? 
megl p tv láttam, h gy neme k a vá1·óterm kb n, lrnn m m ~ a "asuti 
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koc ikb n is mindenütt, igen czél zerüen szerke ztett é vizzel telt köpőc ' zék 
... , ltak alkalmaz a, pedig elegendő mennyiségben, és nagyon i megn , zték 
azt az uta t a ki esetleg megfeledkezett volna szükség esetében a köpőc ész 'k 
igén> be vétel röl. Hát nálunk nem volna-e ez a való an czélszerü int' zked ' s 
mindny.' junk egész ·ég érlek 'len végrehajtható? 

z n tüdővészes betegek kik kö] éseik felfogá ára z ebkendöiket hasz
nálj: k, tanác. o , hogy azokc: t, ielőttJ nem dezjnficziálták, ne dobják a ruha
kosárba, mert külömben a zsebkendőkre tapadt köpés k me · záradva, n mosó
nők t vag, „ ruha álogat 'kat fertőzhetik. 

z űg fonto ága megköveteli, b gy az orvos tüdő é ze beteg ' t é 
ann k körny zetét, a fentebbiek szük éges voltáról megg,yőzze és bog) őket 
azok lelkii meret .· végrehajtására i m ' telten szorgalmazza is. 

Jól tudom 'n azt, hogy lőadá . om e r ' ze nem 'ppen zalonba való tár
algá ~ , d ne f ledjük, h g_ „ ((naturalia non sunt turpia» é. legyen egyuttal 

ment , gem az tu lat, hogy a füdővé ·zes betegek köpé ·einek rnegsemmi ·itésé
vel a."' embeti.·ég legHagyobb o. toninak okozóit pu. zti~jul·. 

l mer te, hogy e ' k utján többf ' le beteg ·'get lehet kapni, ez uton ter
jedl.J t a tüdőv ' sz i . Yülönö en látjuk zt oly tüdöv 

1

sze. anyáknál, kik kis 
gy rmek~ikct folyto1 ókolgatJák jg, T juttatják aztán azokba a lassan öl " 
mérget. Altalá an tüdővé . z . betegek csókolgat.á a bárkire nézve is könnyen 
Y 'gz t s válhat, különös n ha még ztl\ a fogai i. annak az illetőnek mert 
~zek ig n alkalma gyülek ző helyei a min enf 'le bacillu. oknak: ennélfogva 
tanác: s, b gy beteg embereket egyáltatában ne e~ ókolga sunk, nagy n i itt 
Yolna már az i lej e, h g 1 ezt a ros z és g "'akran veszedelmes szoká t a tár a-
dc lom miel "b églegesen kikü zöbölné. 

Az n zobákban, hol a tüclöv ' sze betegek tartózkodnak a sepré é 
porolás nagyon vato an történjen, nehogy a fel vert porban leYŐ gümőbacil
luook i méta légáramba k rüljenek, ezért legtanácsosabb, ha a seprést é poro
lást ki é nedve. itett k fe. eprövel ' törlő ruhával végezzük é pedig azért, 
mert Cornet kimutatta, hogy az ilyen szobákban a falakról butorokról é pado~ 
zatr 'l vett porb( n mindig vannak f ertözőké1 es bacillu ok, de ug) ancsak Cornet 
kimutattam ' g azt is, hogy ott, hol a tüdővészes betegek köpé eiket k''pőcsé
sz ' kben ponto an „ ·szegyüjtik, a zobák porában nincs bacillus. A mo t 
elm n lott okokból az utczák seprése szintén csak előzetes fellocsolás után 

ng dendő meg. 
tüdővé ze. betegek szobájának ~ blakai a mennyire azt a időjárás 

meg ngedi, kellő vigyázat mellett éjjel-nappal nyitva tartandók, 1e ne feleljük, 
hog, ·:t jó szellőzés m llett a szobát gyuttal menn 'l pormentesebb ' is tegyük. 

Nem utolsó feladat annak a. kérdé nek a gyakorlati megoldása sem, hogy 
a tüclővésze betegek t mi módo,11 h lyezzük el oda haza ? 

A tuborkulózi mint már Onök az eddig elmondottakból tudják ragadó: 
beteg ég nern ugyan a közveletlen érintl'ezé által és nem is olyan mértékben 
mint azt a vészhimlőnél. difteriánál vagy folto tifusznál látjuk, hanem a 
tü lőYé ze betegekkel való huzamos együttlét és együttlaká által, a mikor 
is a leYegőbe jutott bacillu ok közvetítik a fertőzést: ennélfogva lengedhetet
lenftl ziik. ég esnek tadorn hogy a tü lővé. ·ze betegek az egész ége. ·ektől, vagy 
kórház,akban má betegektől elkillönitte:senek. 

En a poz onyi állami kórház belgyógyá zati osztályán ezt már meg i 
tettem, cle nem oly könn ü ez a magángyakorlatban, a hol az ily irányu 
int' zked ' a e aládi 'let annyi min lenf éle érdekébe mélyen 1'elényúl, de meg 
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a beteget is lehangolja az a t\H1at, hogy ő csakugyau oly nl. To ntgc cl' beteg 
hogy még övéitől is elkülönítve kell élnie. Azonban meg Vc gyolT arról g ·ő
zőclve, hogy ez, l·ellö tapintat , gyöngédség mellett, kül „ nö ·en jobb módu 
és művelt családoknál kere ztül lesz vihető, mert ismerve a heteg.· g len:Yegét 
é okait, ng. - maga a beteg. mint a család is, saját jól felfogott ér lekükben, 
lassankint be fogják látni ez intézkeclé. helyes Yoltát. 

Ha il:ven nehéz égek be ütközik a.z elkülönité.· a jobb módn · aH doknál, 
1 át akkor hogy lesz az kere. ztül vihető ~zegény ember knél, kikuek néha alig 
Yan fekhel~ ök nemhogy elkülönítő "zobájuk? éppen azért ezekről /,·ell gon
doskod/LUl'Lk a niegf'eleló' speciá/i.· inté~etek mielőbbi f'elál!ilá ·áual. 

En e ak azt c.·oc1álom, bog, r ma már alig van ono:·, ki ne Yoln, meg~. rő
ződ ve a tüdővész ragct<lós 'oltáról, és ennek dacz·íra me~ a legtöbb kórházban 
mindig más beteg kkal eg, ·ütt feküsznek a tüdő' é. zes beteirek ezt már jövőre 
megengedni többé nem ~zaun. rl, mert vagy rrtg<tcló~ a tu lő,·é::;z Yagy nem, de 
miután biztosan tudjuk, hogy ragadó ·, akkor az c·lkülc·nité-.; eppen ul'.)y mint a 
ti„bbi fertőző bete@'ségeknél nem csak jogo ult, hanem feltetlenül szükséges is. 
E téren még meg kell törni a jeget, aztán menni fog minden a maga rendjén. 

Igen czélszerü továbbá, hogy a tüclővé zes betegek odahaza külön evő
<·. zközöket, poharakat és asztalkendőket használjanak. 

A tüdővész tovaterj eclésének meggátlására szüksége , hog. T koronkint a 
betegek lakását, ruházatát, butorzatát és az ágynemüeket az el "irt zabályok 
szerint clezinficziáljuk. Jól tudom, hog,~"T egyelőr ez még csak <1pium de. icle
rium» marad. mert általánosan köteh~zővé tenni nem lehet é pedig azért nem, 
mivel a betegség hosszas lefolyása é, nagy elterjed, e miatt több zör kellene 
ismételni, mi kissé költséges volna, de a költséget nézetem szerint bőven kár
pótolná az a tudat, hogy a f ertőzes veszélye így a e aládtól el van hárítva. 

Azonban a szigoru dezinfekcziót már most feltétlenül kötelezővé kell 
tenni, minden halála an 'Vég,.,őrlő tiidővé ·z esetébeu s pedig azért, mert a tüdő
vész utolsó szakában a bacillusok is legnagyobb mennyiségben ürülnek ki a 
köpé ekkel, mel. ekkel az ágyban fekvő súlyos beteg a körötte fekvő tárgyakat 
biztosan megfertőzi. 

Egyébiránt ol} an lakásba melyben tüdővészes beteg feküdt vagy meg
halt, senki be ne költözzék a nélkül hogy azt újra ne festes"'e vagy meszelte. se. 

Miután tudjuk, hogy egyes ritka esetekben úgy a legyek, mint a polo -
kák is lehetnek a ragályzás közvetítői : igen tanácso hogy laká unkat, a leg
kisebb részletekre is kiterjedő figyelemmel tisztán tartsuk, mert azt elvitatni 
nem lehet, hogy a minden irányu feltétlen tisztaság és rend a legdrágább, de 
egyuttal a legegészségesebb fényűzés is. 

* A gümőkóros fertőzés másik forrását képezik a gyöngykóros szarvas-
marháknak a húsa és tej e. 

Ezek káros hatásáról, nemkülönben az ellenök való sikere védekezésről, 
már fentebb tüzetesen szólottam. de a gyöngykóros marhák húsának kiméré
sére vonatkozólag legyen zabad e helyen pótlólag még egyet-má t elmondani. 

Ismeretes, hogy a gyöngykóros állatok húsát már az ókor népei is ártal
masoknak tartották, sőt .lvfó;:,es a orvadásban szenve lő zarva marhák húsá
nak megevését egyene en megtiltotta. 

A XIV-ik században a würzburgi é müncheni búsviz gálati szabályok 
büntetés terhe alatt megtiltották a gyöngykóros tehenek hú ának kimérését. 

Legújabban Gallia kimutatta, «hogy a gümőkóros állatok izomnedve 



m 'g akk r i fert"z ", h( n, g_ Tobh foku <1 a f rrá. pontot el n lll érő hőmér
'knek , n kit· ». I ül „nbeu ni m: r az felt 'tl nü.l be van biz nyitva, hogy 

ni ümőkóro m, rhák hú { rn k tet' e '- g, 'é e fertőz ' t okozhat. 
A pári i ·ü "kór-k ngres zu 18 " -ban azt ajánlotta, hogy minden 

g „nK""kor marhán k a hú át me0 kell emmisiteni, de ez a túl.,zigoru eljá
r· ... n m ak , m zög11zd, ágnak okozna kiszámíthatatlan k ' rokat, hanem 
még a hú t i ann ira m gdrágitaná hog zegény mher e legf nto abb táp-
zerh z m ír nem i.' jutlmtna. 

a,lunk a g, öng kóro marhák hú. ának kimér ; c. ak akkor nincs meg
enged e, ha mar az izmokban i -vannt k gümők, ez k pedig, mint Gracsányi 
főfelügyel ., állator o tól tudom, a legnag obb ritkc ágok közé tartoznak. 
G1 a 'Únyi ezen tapa zt latával "Z mb n azonban Galtie1· ki 'rlet i l imutat-
ták, «hogy a tubukuló...,i. ban .·-euv dő állatok hú„nedie gümőbaczillunJJ,·at 
tartalma-hat m 'g akko1· i._·, ha <l'"' izm kban ninc ·ellel.· is gilmők. ,, 

Ezt tud' a, a közeg ', z egügy érdekében okvetetlenül zük éges, bog „ a 
nag3 obb mert 'kben gyöngykóro á11atok húsát nálunk em volna szabad 
kim 'rui, legfeljebb c ak akkor, h lev{ gá után az ilyen hú , a A~ohrbeck-féle 
gőzfertőtlenitö k · zülékk 1 azonnal bakt riummente R' tétetett agyis sterili
záltatott. 11 m 'c1on aztán még a szeg · n~r embe1· i olc óbb hú. hoz jutna.~ 

Yéleményem zerint getö zük ég tehát hogy a maga kormány az ide 
vonatkozo allat gész égi tör-rényeket é a hús-kivágást zabályozó rendeleteket, 
a tudomány legújabb \ivmányai szerint módosit.·a és mennél szigorubbá tegye. 

Az ez irányban kö tendö zi'Oorubb eljár' , mint azt Rácz fdvá11 tanár 
helye en irja, <1még az állategész ég üKrének és itS' a közgazdaságnak i javár~ 
zolgálna. Ez i ő zerint a gazdaközönségnek nem áll érdekében a betegség 

terjedé e ellen küzdeni, mert kár e ak kivétele en háramlik i·eá belőle, ellen
ben ha a gümőkóro zarva m rhák hú at nem 'rtéke ithetné min<len esetben 
's így e etlege e zte · g fenyegetn ', akkor ez impulzu lenne arra, hogy a 
betegség ellen igyekezzék maga is véd kezni és küzdeni.» 

Ennek pedig a tuberkulózi ellen való Yérlekezésben me sze kiható ered
ményei 1 nnéoek. 

A védekezésnek további feladata, hogy a tüdőY ' szre való hajlalllot, 
legyen az vele zületett 'agy zerzett, csökkentsük, sőt ha lehet, egészen ki i 
irtsuk az j által, hogy a gyeu~éb szervezetet erősit ük é ell ntálló erejét 
emeljük. 

A vele zületett hajlamra igen találóan jegyzi meg 'ch1>öfter tanár, hogy 
«a zülők meg\ála ztá--á an soha nem lehet az ember eléggé ó atos.» Ebből 
következik, hogy oly családok arjai, kiknek családjában a tü lővé z otthono , 
azok egyáltalában ne házasodjanak, már csak azért sem, mert ezután ab teg
ség legtöbbnyire rohamosan halad előre. Azonban LZ is 013 an társadalmi kér
dés, melynek megoldá a zerfelett nehéz és a melynek iaazságát, e ak sok 
keserű tapasztalás árán, későn iátják be az emberek. 

De ha már megtörtént úgy a gümőkóros anyának, bog, r gyermek ' t 
önmaga táplálja, megengedni semmi áron nem szabad, mert ki van mutatvft, 
hogy ha az ilyen gyermeket egészséges d~jka-tejjel táplá\juk, úgy megmenek
szik a tüdővésztől. 

A beteges é. idősebb szülőktől zármazott g, rermekeket a claj kától korán 

* Legújabban Budapest szék- és főváros tanácsa i ily módon akarja a lakosság 
szegényebb részét olcsó hússal el1átni. 
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elválasztani nem tanácsos, a~nyival kevésbbé mindenféle lisztp 'pekkel táp
lálni, tehát a terhelt családok gyermekeinek meunél erőteljesebb egészséges 
dajkát és czélszerü táplálékot adjunk . 

. 1\Iiután tudjuk, hogy a tüdővész kifejlődésére, magát az öröklékeny éget 
sem veve ki, a tiszta, por- és bakteriummentes levegőnek. nemkülömben a 
kellő izomtevékenység és szabadban va.ló mozgá. nak hiánya a legkedvezőbb fel 
tételeket képezik, oda kell törekednünk, hogy az ilyen gyermek . zobája men· 
nél tágasabb legyen é mi fő, napo , továbbá ti zta, száraz gyakran é jól 
szellőzött. 

A gyermek sokat legyen a zabadban, tápláléka pedig czélszerü jó és 
kielégitő . A te t erőteJje ebb fejlődésére a rendszeres testgyakorlat, a mellkas 
izmainak fejleszté ére a tüdőgymna~ ztfüa a. bőr edzésére pedig a.hideg lemo
ások okvetetlenül zükségesek. 

Az ilyen gyermeket k0rán tanulá ra. befogni nem ezabad, \alamint nem 
tanácsos a gyermekkertek látogatása sem. Hiszen az J]yen gyermekkertekben 
c ekély kivétellel, minden 'an, c ak kert ninc , a g3 ermekek legtöbbnyire 
összezsufol\a, órákat ülnek zárt le-vegőben, hozzá méb talán . zellemileg meg 
is erőltetve; e mellett innen akárhány~ ~or a különféle f rtőző betegsegek csi
ráit czipelik haza; eléggé ismerete , hogy a kan ra1„Ó, YÖrbeny, himlő, difteria 
< z ilyen g Termekkertekből indulnak vándor-utjokra, épen az 'rt 'n csak az olyan 
gyermekkertnek agyok barátja, mely valóban kert, é · a hol a gyermekek kellő 
felügyelet mellett a szabadban, m nnél többet mozoghatnak ' ját. zhnitnak. 

' „ 

A tüdővé ze csa.láclból zármaz' egyenek fejlődé i:ik beálltával minden 
tekintetben m 'rtékletesen éljenek a káveházak 's vendéglők poro, , fü. tös és 
bűzós levegője b l_vett okkal inkább kere ék f l az i(jusági ját z '-tereket és 
gyakorolják a testedző különféle sportokat mint a labdajátekot. vivá t kor
csolyázá. t, ú zást, e-rezé t tb., a kerckpározá t nem ajánlom mert nem tar
tom egé z éges sr ortnak. A leányok szintén ezen alapelveket kövessék, a him
zést, varrógépel 'st, horgolá t és az órákjg tartó zongoraját. zást, nemkülönben 
az erfü~ fűzést 's tá nczot kerüljék, ellenben mennél többet legyenek a za
badban. 

A tüdő észe e aládokból . zánnazó eg_ T 'nelynél a helyes 'letpálya meg
választása is ren 1kivül j l ntős. E tekintetben az orvos tanác. a minc1ig ki 
volna kéren lő, azonban aj nos ! hogy ezt illetőleg, az 01To t legtöbbn} ire meg 
sem kérdezik, vagy ha meg i kérdezik, tanác át úgy em kfrrntik . z ilyen 
ifjak legJzél zerübb, ha olyan pályát vála zfanak, a hol egé z napj kat zabad
ban tölthetik, mint tengerészet, gazdá. zat, erdé z t, kerté zet tb . 

A terhelt e aládok K ·ermekeinél a még oly c ekélynek lát z · l 'gző zervi 
bántalmakat is, a legnagyobb gonddal gyógyit uk. 

A vele zületett hajlam leküzdé 'ben, a terhelt c aládokt 'l zármazó, 
szegény, skrofulás, ang lkóro., vér ze0 'n. gyerm kekn 'l, már eddig is szép 
e1·edmények t 'értek el a legutóbbi időbe a. főváro. ba.n a t: r adalomtól i oly 
melegen felkarolt ~zünidei gy rmektelep k. okan ugyan ezt luxu nak tartják, 
de tudom, hogy Onök nem igy gondolkoznak. Hát a3 a tiszta pormente 
levegő és éltető napsugár csak a 5azdag embernek \Olna kizár 'lago tulaj 
dona ? A zegény ember gyermeke mft.r azt nem is élvezhetné? 

Hiszen a nemzeti rő gyarapodá ánal~ legelemibb követelménye az 
hogy jó 1 vegővel, j' táplálékkal ·s gon ltalan zabad mozgá s~ 1 a hazának 
és tár adalomnak megment. ünk ann. 'i zegén. gyermeket ' , nnyi leeurlő 
munkást, a m nnyit c ak leh t mert az tény, b gy c1 n, szer tet é jótékony ág 
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gy korlásával i e ak nemzeti ér l keinket moz 1itjuk elő» tebá~ áldá , °' eli -
meré ki. érje aj 'tevőket és kez lem 'nyezőket . Törekedjenek nök i , hogy 
ennek a szép és magaszto. ez ··lnak, batá .. k „rük en menn ·1 több I e. rtfog · t 
, zer zz nek. 

Iiután a krofula é tuberkulózi kóroktanilag egy ' ugyanaz n idült 
f rtőző tegség termé z te., hogy ennek alapján l . ·krof'ulát úgy h 11 tekin
teni, mi1 I egy lctppa ngó gümőkód, mely csak kedvez" alkalomra „ár, hogy 
kitörjön: ennélfogv a kr fulá gyermekek testi nevelésére már korán a leg
nagyobb gondot kell forditani, ' ebl en a legjelentő ebb tény zők, az egé z-

ége , . záraz, napos laká jó és czél zerü táplálék t. i. hú , tej tojá liüve
lye vetem 'nyek, or mennél ke e ebb tészta és burgon. 1a, továb e' ti ztt 
pormente levegő, zabadban való ok mozgá. a te. t e lz .·. ér t rnc zá 
bid g lemo. ások stb. 

zerzett hn.jlam leküzd'. éb n leg izt abb f egyv rek n. mind -'11 tekin
tetben m gf lelő, jó hygieniku ' 'letrendi vi ·zony k. Ezek k „z„tt mind n
es tre ls ·· h lyen áll az egé zsége , . záraz, tága é j '1 . z 1 lőzh tó ne po. 
lakás. 

e lehet tagadni, hogy a lakásnak, mel. ben 'letünknek mc j lne f l 't 
töltjük. nat;y befol ásct an eme ak az ember egé. zségér , han ·m meg annak 
jell mére 's morális 'letére i . Hiszen a nedve szűk alac on~1 , lobo. leve
gőj ü '. a napot nélkülöző túlzsufolt le kások, min<l megan yi mel aáK 1ai a 
kr ful 'n k é. tüdő '. znek az ilyen lakásban rnég a lege»ő.·ebb enibcr i.· 

:)krofulá · '. · tüdó'ué.·ze.· le ·-.J. • gen i mert ola z közmon<lá hogy az « lyan 
le kú ·ok an, hol nincsen ti zta lev gő '. napsugár, ott a beteg ég az rvo.· 
müu.le1n1c pi „endégek» tehát mennél g ·, z ége ebb laká t kül"nö f'n a mnn
k ·s kna,k, mert a laká · mizeri: i, monrlbt tni zeket ujtják le jobb:;n . 

... z 6e· zs' g s é e mellett olc ó munká. laká ·ok épite ét ma mar toYább 
1 elázni nem 1 het, ann i al ke\7 

• bb ', mert nézetem sz rint e"" uolna 
egyllfletl egyi/,· leghatcilma · tbb védó' fegyuel' ?mm r·.·ak a fllber!t·illó 7 i.· ltaH m 
mé!J a .·zo ·-iáli'""mll · l 1:j d '"e é.· az r>rköl . i biillölt:ég ellen i:. 

E t · r 11 z D) ban ."ifchulpe György földbirtoko ·t a legtelje e bb li lL.e-
r · ill ti m g m rt " Yolt az el. ő, ki hazánkban mc' r korán belátva az eg' z
. · g . i unká l· káso]~ · g tő ~zükségét, z k é1 itését vára. unkban m gkezute 
: m· 1ár g, 1 miutn. 'Zerf · pitett munká t lepen „ k ember áldja a nagy -
l lkü uttöröt. ár Dennél t''bl n kovetnék z ő nemes p lch'ját. 

l z rz tt h, jlnm leküzd' 'ben a !t ká 011 kivül jelentő t 'nyez ''k : m n-
n 'l t„ b mozg: a . zc t lban, m 'rtéklete · letmó l, r nd feltetlen ti zta ág 
< d bá p~á.· 'r. 'kl' e er 'lye izommunka, iz i .... íJ·o::ágna/,·, nn k a te -
t t ' j 11 m 0 yar-·nt t··nkretév" zerenc"'étlen z nYed 'lynek. nemkülönben 
a hm riW te ti é" z 11 mi munkám k k rül '. e, t ább~ a jelenleg u ralkocló 
i. kolrti !úllerl1el '· > 1eg: iinlelé: az i~ju ~ g rend z r te tin v l' e az let-
pc' 1) t h ly s g ·ála ztá. a a f gh 'zak, kol , t rok i ·kolák, l ktanyák · 
mind ni ·1 g~·arak hy i nih1 Yi z nyain< k n mc k álland · ' g_ "öker . ja i
tá a, hnn i z k ' T hajtú áfütk zigoi-u ellen "riz · e i., külön ... en zük · n 

< g_ ·á1't k ( n, h 1 munká ok ezrni ncllic tni, éjjel-na.pi al zárt hel:i égek-
n <1 1 znnl· t úbb: az i ·k lák e n hol a te nnlók '1 p n a f jlő 1 ·. éveib n, 

ok, üln k „ zegörny 1t 11 a por 1 t'.'többn. ir ro. zul zell "z"tt 
te t rm Vi) 



További tényezők az egészségtani ismeretek mennél behatóbb tanítása 
és mennél szélesebb körben való terjesztése, különösen pedig a gyári és ipari 
hygiena fejlesztése, helyesen mondja Beaconsfield, a nagy angol államférfi.u, 
c1hogy az egészségtani ismeretek terjesztése többet ér a közegészségügyi tör
vényeknél». A testi ei1ők fejlesztésére és megedzésére szükségesek a tiszta, 
pormentes levegő, a jó ivóvíz, az erőteljes, kellő mennyiségű és nem harni ·i
tott olc ·ó táp zerek · azonban sajnosan kell bevallani, hogy ez utóbbiak nálunk 
ma· holnap már a nagy ritkaságok közé tartoznak és még sincsenek ellene 
szigoru, megtorló törvényeink, továbbá a rendszeres t01·názás, ffu·dés és hideg 
ledörzsölések, de végül a mindenféle poros, füstös levegőjű korcsmák, ven
déglők és kávéházak kerülése, mennél több mozgás a szabadban és tüdő
gimnasztika. 

Egészségök érdekében sokkal hel.vesebben cselekednének a munkások 
is, ha a munkát befejező záróóra után nem a korcsmákba mennének, hol ccpipa
szó » és rossz bor mellett órákat ülnek, hanem e szerencsétlen szórakozás 
hel ·ett sokkal inkább ki a szabadba tiszta levegőt szívni vagy tornázni, lab· 
elázni, gurigázni stb. 

Megemlítem még, hogy az olcsó nép- és iskolafürdők, népkonyhák, 
leves- és theaosztó-intézetek, melegedő szobák stb., mindmegannyi jelentős 
eszközök a test edzésére és a szegény nép nyomorának enyhítésére. 

A fentebbiekben nagy vonásokban felsoroltam mindazon tényezőket és 
mód zereket, a melyeknek lelkiismeretes végrehajtásával sikeresen védekez
hetünk a tuberkulózis kitörésP és továbbterjedése ellen. Azonban sajnos, hogy 
ez a védekezés legelső ·sorban a mi társadalmi viszonyainkon szenved hajó
törést, mert kishitűség, megrögzött előitélet, babona, a tudomány vívmányai
nak félreértése, kicsinylése vagy épen nem hivése, kuruzslás tb. még mindig 
lebilincselve tartják a védAkezéshez szükséges tetterőt, pedig a társadalom a 
tüdővész okozta rendkivüli halálozással nagyon is pazarul fizet vétkes mu
lasztásáért. 

A védekezés nem kevésbbé fontos feladata a tüdővész gyógyitá a, 
régi törekvés, mely már századok óta foglalkoztatja a legjelesebb orvosokat 
de még mai na.pig is teljesen meg nem oldott feladat. 

Koch felfedezése a gümőbacillusokat illetőleg igaz, hogy mai napig is 
megdönthetetlen maradt, de a remény, mely orvos-gyakorlati szempontbol e 
felfedezéshez fűződött, eddig még e ei·ben hagyta az orvosokat, mert ő zintén 
be kell vallanunk, hogy e felfedezés óta - a védeke,.,és, profila.k zi kivételé
vel - a tüdővész orvosságo gyógyítása, daczára a számtalan új gyógyitó
szernek és ajánlott módszereknek, egy lépéssel sem haladt előre, őt az 
188 -ik évben Párisban tartott tüdővész-kongresszu sem lenclitett azon egy 
haj szálat sem. 

A Koch elméletére alapitott antiparazitikus vagyi bakteriumellenes 
gyógyitómódok egyedüli czélja abban áll, hogy oly biztos mód zer birtokába 
jussunk, mely a tüdővé. zt okozó bacilli okat uagy niár magábaJl a tüdőben 
1neg ernmi itse, vagy legalább azokat vagy az általok tennelt to. inakat ártal
matlano'1 ká legye. 

Ez alapon a legjelesebb orvosbuvárok, időt és fáradságot nem kimélve, 
a legkülönbözőbb antiparazitikus módszereket é eljárásokat ki érlették meg, 
hogy a bacillusokat vagy az általok termelt toxinokat magában a szervezetben 
elpusztitsák, de sajnos, eddig minden igyekezetök hajótöré t zenvedett, a 
szerves világ ez olyan kicsiny lényeinek szívós életképességén. 
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S m Koch régibb és újabb tube?'kuli1~ja, sem Maragliano tüdővész elle
n sz 'ruma- melyet c ak olasz orvo ok dicsérnek - a hozzáfűzött remények
nek eddig m · g 'ppen nem feleltek meg pedig J(och tuberkulinja, mondhatni 
1891-ben már mintegy örömmámorba ringatta az egész világot, mely zentül 
hitt , hogy nincs többé tuberkulózis, különben régi igazság, hogy minden 
tulcsigázott remén nek rendesen nagy csalódás és szomoru kiábrán<lulás a 
követk,ezménye. 

En voltam talán a legelsők egyike, a ki berlini tanulmány, im alapján, ide 
vágó értekezé emben a - tuberkulózis gyógyitásáról ~ och rend zere szerjnt
ki mertem nyiltan mondani azt, hogy az egész J{och-féle gyógyitómód rnég 
e. ak ki érlele""és és nagyon is itt volna az ideje, hogy ez ügyet a r klám pia
czáról levennék. Sok idő kell még, ezen az emberiség t oly mél. ·en érdeklő és 
megmérhetetlen jelentős' gü gyal orlati kérd' s biztos megoldására. 

Eltekint·rn a mindenféle belégzési, befecskendez 'si és operativ gyógyitó
módoktól, mely knek felsorolása 's kritikai méltatá a mai előadásom keretét 
nag:„on i tulbaladná, csak a tüdővész orvossága g, ógyitásáról kivánok egyet
má t még elmondani.~ 

A mi ni tüdőv '. z belső orvoslását illeti, e téren az a.jánlott és megkisér
lett orvo ·zerek száma egész l 'gió. Megpróbáltak már ez irányban az ub'.)rl?'1-
létől a kéksavig, a Buchner-től annyira magasztalt arzéntől a jodoiormi .~ . 
minden orvosszert, de általában csekély eredménynyel. Mo t a kreov)t es 
guajacol van 1ivatban, azonban ez sem uj, mert a kreozotot a tüdővész ellen 
a francziák már 18~9-ben alkalmazták. 

Én meg vagyok arról győződve, hogy mindezek az orvosszerek és fentebb 
jelzett gyógyitómódok nemsokára a jól megérdemelt feledé. ·be jittJlak. Osz
tályomon, hol a tüdővészes betegek száma évenkint meghaladja a 200-at, az 
~jánlott g, 7 ógyitómódok majdnem minclenikével éveken át tettem lelkiismeretes 
megfigyele en a.lapuló kisérletet, mert, szerintem, ha az orvostudomány gya
korlati feladatait nem akarjuk szem elől téveszteni, akkor az orvosnak a 
betegágynál lTell kere ni a megismerés és haladás kimerithetetlen forrását, 
nem pedig a házi nyulak és tengeri malaczok kórtanában. 

Az is tény, hogy a bakteriumokat teny 'szt" talajokon elért ere iményeket 
nem lehet minden kritika nélkül az emberi szervezetre, mint élőtenyésztő 
talajra alkalmazni s épen azért, sajnos ! hogy a betegek ágyánál, több mint 
két évtized óta szerzett tapasztalataim nyomán kell nyíltan bevallani azt, 
hogy a lilclővé. ·z ellen ez idő. zer·int még megkö~elitőleg .·iuc. enek biztos orl'o ·
::;ze1·eink. Idevágólag J(orányi tanár maga is úgy nyilatkozik: hogy «a tüdő
vé zes betegek gyógyulását egyes gyógyszerek hatásától várni még ma i 
utópiának tekintendő.» Különben régi igazság, hogyha valamely betegsé5 0llen 
nagyon sok az ajánlott gyóg} itómód é agyondicsért orvosszer, akkor egyik 
sem felel meg a ezélnak. Egyébiránt a gyógyszerek meg a különféle gyógyitó
módok és elméletek bősége orvosgyakorlati szempontból még nem egyértelmű 
a biztos eredménynyel s az orvosi tudomány előhaladásá\al. 

Ez csak ferde kinövése a mai nap minden á1on gőzerővel újat produ
kálni akaró divatos szellemnek és egyes vegygyárak «szabadalommal azonnal 
biztosi tott » lelkiismeretlen üzérkedc)si hajlamának. 

Én tehát jelenleg olyan bel ő vagy külső orvos.·zert, mely a güniőbacil-

* Idevágó1ag utalok "A tüdővész gy6gyitóm6djának mai állásáról» czimü miívemre. 
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lusokat, a ·zervezet nagy f oku' érté ·e ne'lkül, magában a tüdőkben meg ·emmi
sitené vagy CfZ általok termelt to. inat at vegyileg megkötné, nem ismerek. 

Most Onök, tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha csak némi figyelemmel i 
voltak szivesek kisérni eddigi fejtegetéseimet, azokban látszólag bizonyos 
ellenmondást találnak, tudniillik alig néhány perczczel előbb mondám, hogy 
a tuberkulózi · ellen belső orvosi szer nincs és ennek daczára már fentebb is 
többször hangsulyoztam, hogy a tüdővész, különösen pedig annak első és 
elég gyaki·a.n még a második szakában i biztosan gyógyitható, hogy kell ezt 
érteni? 

A tüdővész, ismételnem kell, ma már a biztosan gyógy itható beteg ·égek 
csoportjába tartoziJ, de ebben nem az orvossága gyógyitásna'1 jut a főszerep, 
hanem legelső sorban az ellene való véclekezésnek vagy profilak zisnak, 
továbbá mindazon alkalmas é megfelelő hygieniku. viszonyok csopo1 1los.ztá á
nak, mely el az egé z szervezet háztartá ánakl javitá ával egyidefiileg, azt a 
gürnőbacillusok romboló hatásával szemben ellentállóbbá teszik, vagyis a 
szervezet védőere,j ét emelik. 

A tüdővész sikeres gyógyítása, tudományunk mai álláspontján csakis 
az e czélra berendezett speciális intézetekben, zanatóriumokban lehetséges. 
Brehmer, a görbersdorfi intézet megteremtője és lelkes vezetője volt az első, 
ki hosszas tapasztalatai nyomán kimondotta, hogy a tüdővész gyógyítható és 
ma már alig van számottevő orvos és klinikus, ki Brehrner fentebbi állitásá
nak igazsága m 9llett lándzsát ne töi·ne. Maga Leyden, Berlin egyik legj ele
seb b orvosta.nára is teljesen csatlakozik Brehme11 nézetéhez és kimondja, hogy 
<(a tüdővé zes betegek sikeres gyógyitásában csakis az e czélra berendezett 
zárt intézetekben való kezelésnek, - mely a minden tekintetben megfelelő 
hygienikus 's czélszerü életrendi gyógymódból áll, - van jelene és biztos 
jövője» stb . 

.dz intézel'i kezelésnek fő czéUa az egész szervezet erősbitése é ectzése, 
hogy a gümőbacillusok okozta romboló folyamatnak ellentálljon, elő iyei: 
mindenekelőtt a szép, erdős, hegyes vidék, a megfelelő hygienikus és czél
szerü életrendi viszon;;ok, a melyeknek jótékony hatását nagyban emelik a 
tiszta pormentes levegő, bő napfény, kellő nyugalom, váltakozva elegendő 
mozgással és szórakozással, dus táplálkozás, a testet edző különféle fürdők és 
más gyógyeljárások alkalmazása, állandó orvosi felügyelet és ellenőrzés, 
továbbá a tisztaságnak, rendnek és czélszerü magatartásnak megszokása, nem
különben a köpé ekkel való elbánásnak és a védekezésre szükséges óvórend
szabályoknak elsaj átitása. 

Ez utóbbiaknak kiszámíthatatlan haszna akkor fog nyilvánulni, ha az ilyen 
betegek az intézetet elhagyva, visszatérnek övéikhez, a kik között aztán az 
intézetben megszokott rendet, tisztaságot és megtanult óvórendszabályokat 
folyton te1·jesztik és, mint Ko1 1ányi tanár mondja: «megteremtik azon köz
szellemet, a mely ezen a világ legelte1·jedtebb betegségéből származó csapá t 
enyhiteni képes.» 

Az intézeti kezelés emlité re méltó előnye még, hogy a tüdővészes bete
gek ide minden kiséret nélkül nyugodtan jöhetnek, míg ellenben a déli klima
tikus helyeken a költséges kisé1·et, csekély kivétellel, alig nélkülözhető, mert 
a betegek itt nem lévén állandó felügyelet alatt, legtöbbnyfre azt teszik, a 
mi nekik tetszik. 

Az intézeti kezelés talán egyetlen hátránya a beteg részéről nyilvánuló 
ellen zenv és az a tudat, hogy ő most már egy olyan intézetnek le z állandó 



lakója, mel5 n k homlokzatán mindig a « gyóg_ ithatatlan » szót látja lebegni. 
Azonban ne m 'ltóztassanak feledni, hogy az ilyen szanatórium nem fogház, 
hane et:,y ol. T<"m áldásos intézet a mel:Y ben a tüdővé. ze beteg megtalálja 
mindama k 'nyelmet és a gyógyulására szükséges eszközöket, a melyeknek 
csoporto itá a ai magán' letben még nagy an ragi áldozatok mellett is alig 
lehetsége . 

IgJ a beteg napról-napra javuh a, önmaga gJ'Őző lik meg a beteg ég 
gyógyítható ágáról, minek folytán az intézettel szemben eleinte érzett ellen
szenve la ankint a legtelj e. eb 'J bizalommá változik és belátja azt, hogy az 
itteni tartózk lásnak egyik czélja a K) ógyulá , a másik pedig hozzátartozói
nak vagy családjának a ragályozástól való megvédése. 

Az intézeti kezelé. ellen sokan ellenérv gyanánt azt szeretik fel
hozni, hogy az itt nagy számban ö szesereglett tüdővé zes betegek köpéseik
kel neme. ak az intézetet hanem még a környező vidéket is megfertőzik, 
továbbá, hog_ 1 annyi tüdövé z s beteg között az illető betegsége még rohamo-
a.bban fog előre haladni, miután újabbi fertőzésnek napról-napra mind

inkább ki an téve. Azonban ez az állitá érvényét ve zti a.z által, hogy az 
ilyen beteg k télen-nyáron mindig a szabadban tartózkodnak, mi mellett 
a köp' ek felfogására ~ megsemmisítésére a legnagyobb gond van fordítva, 
továbbá még az által i hogy az ilyen intézetekben úgy az orvosi, mint az 

poló személyzet legtöbbnyire meg van kimélve a ragályozástól. 
Az intézeti kezelés áldá os voltát le5jobban bizonyítja Anglia példája, 

hol az idevágó ismereteknek terjedése, a társadalom min len rétegébe való 
behatolása, a szrmatóriumok tekintél, es zárna, a mely ma már 7000 beteg 
elhelyezését teszi lehetővé, azt eredményezte, hogy a tüdővé z okozta halálozás 
csaknem felér e szállt alá. 

A tüdövé z intézeti gyógJ itásában a fődolog, hogy a beteg mennél koráb
ban, lehetőleg a betegség első szakában jöjjön orvoslá alá, mert akkor a 
g3 ógyulás fel tétlenül bü~to . Azonban nálunk az az eléggé nem ostoroz ható 
ferde szoká uralkodik, hogyha valaki megbeteg ·zik, a környezet a helyett, hogy 
mindjárt ~1 betegség kezdetekor, a beteg érdekében szakavatott orvos tanácsát 
kérné ki, megkerdez minden javasasszonyt és ha az általok nyujtott minden
féle undort keltő keverék nem idéz elő j a,vulást, akkor megki értik egymás
után a naponkint hirlapilag - term 'szetesen csak a hirdetési rovatban -
dicsőitett és költött uizonyitványokkal agyondicsért csodaszereket s végre, 
mikor mindezek ellen 're a beteg mégis rosszabbul lett, akko1· jut a beteg 
környezetéből egviknek-másiknak eszébe, hogy bizon_ r mégis jó volna orvost 
hozatni, de ez a jó gondolat legtöbbször már késő. Tehát mennél előbb, annál 
jobb, mert tüdővé "znél éppen a késedelemben rejlik a veszély, vagyis itt, mint 
dr. 1vfa.·::,ák irja: ((minden perez egy halál.}) 

A mi a tüdővészes betegek gyógyitá ára szükséges zárt intézetek elbelye
zé1 ét illeti, ezekre legczélszerübbek a szép, erdős, széltől védett maga lati 
hel. Tek Yagy a teng rek p(Lrtj ai, hol eg, "uttal tiszta, pormentes levegő 's jó 
ivóyiz bőv n vaiu. 

riálunk p. o. ilyen czélra legalkalmasabbak volnának a Kis-Kári átok 
heg:dánczolatához tartozó modori hegyek, mel. reknek Yégtelen fenyves erdői, 
kitünő levegője, jó vize, z 'ltöl tökéletesen ment szelidebb éghajlata, mindazon 
előnyöket 11. ujtják, melJ eket hazánknak talán egyetlen helye sem. Modo1· 
mellett szólanak aztán még ama renclkivüli sikerek i , melJ eket az odaküldött 
számtalan tüdő' észes betegek már eddig elértek. Hátha még itt zárt int' zetek 
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volnának? Az intéző körök szíves figyelmébe ajánlom e páratlanul álló szép 
helyet a zárt intézetek felállításánál. 

fentebbiekben törekedtem a ~~rt intézetek előnyeit és hátrányait nagy 
vonásokban körvonalozni s azokból Onök is mindenesetre azt a meggyőződé t 
merithették, hogy a tüdővészes betegek biztos gyógyitása ez idő szerint csakis 
zárt intézetekben lehetséges . 

\ agyonos embereknél ennek keresztülvitele semmiféle nehézséget sem 
okoz, de mit tegyen az a kevésbbé vagyonos, avagy éppen földhöz ragadt sze
gény? ki, hogy életét megmentse, feláldozza mindenét, pedig tudja, hogy ezzel 
családja anyagi tönkrejutásának sirját ásta meg. 

Hazánkban, hol a tüdővészes betegek száma meghaladja a 400,000-et, 
az ezek gyógyítására szükséges intézetek felállitása ma már égető ké:rdés, 
mert meg vagyok győződve, hogy ezeknek legalább is 1/5-e intézeti k~zelés 
mellett meg volna menthető. 

Jelenleg csak az a kérdés, hogy ki állítsa fel ezeket az intézeteket, a 
táxsadalom-e vagy pedig maga az állam? Nálunk végtelenül nagy hiba, hogy 
az ilyen nagy horderejű dolgokban a tá.rsadal mnak legtöbbször nincsen meg 
a helyes érzéke és áldozatkészsége, e téren min<lent csak a kormánytól -yá1' és 
önmagáért nem tesz semmit, pedig vannak főuraink, kik milliók uraiés ennek 
daczára mégsem áldoznak semmit, vagy nagyon keveset a közjó előmozditá ára. 

Iga.z, hogy e tekintetben magának a kormánynak is a tö1·vényhozással 
eg. Tetemben meg kell hozni a példaadó áldozatot, mert ha egy angol ménlóra 
van ]00,000 frt, úg} a tüdővé zes betegek gyógyítására , zük éges intézetekre 
i meg kell teremteni az anyagi eszközöket. Mindenesetre leginkább czélra
vezető, ha a kormány a társadalommal karöltve tesz meg mindent é pedig 
mielőbb, a szegény tüdővészes betegek megmentésére, a melyben Anglia, 
Ausztria, Német- Orosz- és Francziaország, szintén a társadalom erélye ~ámo
gatása meJlett, már eddig is oly szép sikereket értek 131. 

Igy p. o. Anglia volt az el. ő, mel már 1 14-ben megkezdte a zegeny
or u tüdővészes betegek szanatóriumos gyógyitá át s azóta itt én·ől-évre za

porodnak az ilyen intézetek, melyeknek egyik leg zebbike a Wight-szigetén 
Ventnorban épült királyi tüdővészes gyógyintézet. 

JJ émetországban a szegénysorsu tüdővészes betegek szanatóriumos gy' -
gyitá a csak 18 2 óta nyert nagyobb lendületet, úgy hogy a zegénysor u 
tü<lővészes betegek szanatóriumo gyógyitásában Németország ma már 
mindjárt Anglia után jő, intézetei a falkensteini, görbersdorfi rehburgi, blan
kenfelcli, oranienburgi stb., mind áldásosan működnek. 

Schweiz, Francziaország sőt Oroszor zag is mind nagy ö szegeket 
áldoztak és áldoznak folytono1-.an arra, hogy n, zegénysor u, de rn 'g gy' gyit
ható tüdővészes betegek szanatóriumokban legyenek elhelyezhetők, hiszen 
magában a regényes fekvésű kis Finnországban i , Halilában három intézet 
működik ily irányban, t. i. a Sándo1~-, Mária és Nikolaj-féle szanatórium · 
Oroszországban Szent-P ' tervár mellett II. Mikló czár nagylelkü égéből és 
pazar bőkezűségéből most épül a 4-ik, sőt Moszk~ a közelében az .- -ik. 

Ausztriában pedig már a megnyitáshoz közel áll a chrötle1· orvostanártól 
kezdemén. ezett allandi szanatórium, a melynek a felépít' 're szül- éges pénz 
előteremtésében Bécs arisztokrácziája és polgár ága vetekedve müködt k, de 
hazánkban, .·ajnos ! hogy ·zegén!J 01·sit tiidőué ·"'e.· betegeiiik . ..,ámáH 1nég 
ilyen i11lézel egy incs és pedig azért ninc , mert nálunk Magyaror zágban a 
tuctományos VÍVmán 1 0k gyakorlati értéke itése Yagy , ehogy em vagy p cti . 
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legtöbbnyire csigaléptekkel halad előre, de miért? mert ezekre sem pénz, 
sem érzék. 

Vég~elenül örvendek, ha e tekintetben ma egy valóban ritka kivételről 
tehetek Onöknek emlitést. Ugyanis ~ orányi tanárt illeti meg a soha el nem 
hervadó érdem, ki a legnemesebb emberszeretettől áthatva, kiapadhatatlan 
lelkesedéssel karolta fel hazánkban a szegény tüdővészes betegek ügyét és 
ő inditotta meg amaz üdvös mozgalmat, melynek már eddig is megvan az a 
fényes eredménye, hogy a gyógyitható tüdővészes betegek számára egy meg
felelő intézet felállitá a társadalmi uton biztositva van. 

Kissé hosszu1~a nyult előadásomból tehát Önök meggyőződhettek, hogy : 
a) A tüdővész gümőkór, egy la u lefolyásg f er·tőző-ragadós betegség 

melyneli okozója a Koch-féle gümőbacill'll · 
b) hogy az állatok gyöngykófja az eniberi gümőkórral kóroktanilag egy 

és ugyanazon beteg ég, 1nindkeltő 1·agadós é. átoltható; 
c) hogy a ti.idővésznek leghatalma abb terje ztője maga az ember, mert 

a tüdővésze betegek köpé eiben van a legtöbb fertőző anyag) továbbá a 
gyöngy kóros állatok kusa é teje ; 

d) hogy a skrofula és tuberkulózis kóroJ, tanilag szintén gy és ugyan
azon betegség · 

e) hogy a tüdővész kitörését) a vele zületett hajlamon ki iil7 nagy mér
tékben támogatják a mindenféle tár adalmi nyornor és ro z hygienil tlS 

viszonyok; 
f) hogy a tuberkulózis ellen sikeresen lehet vé l ekezni · 
e) végül, hogy a tüdővé z gyógyitlzató7 de nem bel ő orvo szett·ekkel, 

hctnern az e czélra berendezett zárt intézetekben, szanatóriumokban) a meg
{ el elő hygienikus é.s czélszerii életrendi módsze1rekli el. 

Hölgyeim és Uraim! Záradékul még néhány szót ! 
Minden tudományos mozgalom, minden szellemi vívmány csak úgy 

ülheti meg diadalát, ha az a szakemberek kezéből a nagy világ birtokába 
kerül, ha az a társadalom közkincsévé lesz. Ezt közvetiteni, ez ügyben közbe
járni, legelső sorban a napisajtó feladata, azonban, hogy valamely eszme vagy 
tudományos mozgalom a társadalomban mennél mélyebb gyökeret verjen és 
hogy annak mennél több követője is legyen, abban az ismeretterjesztő fel· 
olvasásoknak, továbbá a népies irányban, könnyen érthető modorban tartott 
felvilágositó és oktató iratoknak jut tagadhatatlanul a másik főszerep, hiszen 
alig lehet magasztosabb feladat, mint a közegészségügyet és nemzeti megerős
bödésünket ~~deklő és előmozditó gyakorlati ismeretek terjesztése. 

Tehát Onök is ragadják meg az alkalmat, hogy a tuberkulózis ellen való 
védekezés tanát mennél szélesebb körben terjeszszék, mert ne feledjék, hogy 
az orvosságos gyógyitás a tüdővész okozta halálozás arányát megváltoztatni 
nem fogja, ezt csak a közegészségügy fejlesztése és az egészségügyi ismeretek 
terjesztése csökkentheti. 

Ott, a hol 1'agadós betegségek pusztitják az embe1~i életet, ott bizonyára 
a közegészségügyi intézmények elégtelenek és nem megfelelők, tehát azokat 
javitani kell. Jelenleg a tuberkulózis ellen kell a legerélyesebb harczot meg
vívni, nehéz lesz a küzdelem, de a dicsőség annál nagyobb. Tudom, hogy e 
küzdelem diadalát én mát' nem érnm meg, de büszkének érzem magam annak 
tudatában, hogy annak kivivásában egy porszemmel én is hozzájárultam. 

Ha a tuberkulózis ellen való védekezésben sikert akarunk elérni, ugy 
először is világositsuk fel a népet és törj ük meg ~ a társadalom közömbös· 
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ségét, mint minden haladás legnagyobb ellenségét s egyuttal törekedjünk a 
nép jólétét emelni, mert szegény, nyomorban tengődő nép, egészséges nép 
nem lehet soha. 

Mi pedig tartsuk mindig szem előtt, hogy a tuberkulózis ellen való 
védekezésben, lankadatlan munka és nagy áldozatok árán csak lassan és 
türelmesen juthatunk előre és akkor is csak ugy, ha vállvetve együtt küzdünk 
valamennyien mindnyájunk érdekében. 

Végül fogadják szíves türelmükért hálás köszönetemet. 



1826 




	A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 1897. AUGUSZTUS 22-25-IG TRENCSÉNBEN TARTOTT XXIX. VÁNDORGYŰLÉSÉNEK TÖRTÉNETI VÁZLATA ÉS MUNKÁLATAI
	TARTALOM
	Ügyiratok. Jegyzőkönyvek.
	A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyüléseinek alapszabályai
	A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyüléseinek ügyrendje
	A XXIX. vándorgyülés tisztikara
	A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének alapitó tagjai
	A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének állandó központi választmánya
	A magyar orvosok és természetvizsgálók XXIX. vándorgyülése tagjainak névsora
	Jegyzőkönyvek és ügyiratok
	Az 1897. évi augusztus hó 22-én Trencsénben tartott megnyitó ülésről.
	XXIX. vándorgyülésére küldött üdvözletek és képviselők
	A székesfőváros üdvözlete
	A Kecskemét-vidéki Természettudományi Társulattól
	Nyitra vármegye Orvosgyógyszerész és Természettudornányi Egyesületétől
	A kolozsvári Ferencz Józef-egyetem orvosi karát
	A Magyar Nemzeti Muzeurntól
	Üdvözlet Ucsnay Ernő polgármestertől

	Az 1897 augusztus hó 20-iki záró üléséről
	A nagyvásztmányány 1897 augusztus 23-án tartott üléséről
	A pénztár vizsgálására kiküldött bizottságnak jelentése
	A könyvtár állapotáról szóló jelentés
	A helybeli népnevelési intézetek megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése 
	A meglátogatott fürdőkről szóló jelentések
	Orvos-sebészeti szakosztály jegyzőkönyvei.
	Az 1897 aug. 23-án d. e. tartott ülés jegyzőkönyve
	Az 1897 aug. 23-án d. e. tartott ülés jegyzőkönyve
	Az 1897 aug. 24-én d. e. tartott ülés jegyzőkönyve

	A természettudományi szakosztály jegyzőkönyvei.
	Az 1897 aug. 23-án tartott ülés jegyzőkönyve
	Az 1897 aug. 24-én tartott ülés jegyzőkönyve

	A társadalmi szakosztály jegyzőkönyvei.
	Az 1897 aug. 23-án tartott ülés jegyzőkönyve
	Az 1 97 aug. 24-én tartott ülés jegyzőkönyve



	A megnyitó és záró gyűlések alkalmával tartott beszédek és előadások.
	Szalavszky Gyula főispán elnöki megnyitó beszéde
	Dr. Lakits Ferencz titkári jelentése
	Dr. Prochnov József titkári jelentése a XXIX. vándorgyülés lefolyásáról
	Thuróczy Károly: Megemlékezés a vándorgyülés elhunytjairól
	Ruffy Pál: Közegészségügy és socialpolitika
	Dr. Schӓchter Miksa: Az orvostudomány az igazságszolgáltatásban

	Az orvos-sebészeti szakosztályban tartott előadások.
	Dr. Udránszky László: Teendőink a diӕtetika terén
	Dr. Báron Jónás: A sérvkizáródás egy neméről
	Dr. Bossányi Béla: A meleg szerepe a gyógyászatban
	Dr. Prochnov József: Néhány eset a sebészi gyakorlatból
	Dr. Mohr Mihály és dr. Schein Mór: Keratosis conjunctivae.
	Epstein László: Magyarország elmebetegügye
	Dr. Kácser Mór: A vérelvonásról, különös tekintettel az érvágásra és annak indicatióira
	Dr. Ranschburg Pál: A fejfájásról
	Dr. Pajor Sándor: A neurasthenia és vizgyógymódjáról
	Dr. Thomka Samu: A hallószerv kórboncztanáról, kórboncztani készitmények bemutatásával
	Dr. Fischer Jakab: Psychosisok szivbajoknál
	Brancsik Károly: Némely abnormitásról
	Dr. Berger Ferencz: A fogak törvényszéki orvosi szempontból
	Dr. Halász Henrik: A hydrogenium hyperoxydatumról az orr- és fülgyógyászati gyakorlatban
	Dr. Halász Henrik: A sinus maxillaris savós megbetegedése
	Dr. Jurkiny Emil: A Duna- balparti törvényhatóságoknak közegészségi viszonyai.
	Dr. Szalárdi Mór: A syphilis heereditária fölismerése és kezelése lelenczházakban
	Dr. Öhler László és dr. Genersich Vilmos: Az acetylengaz mérgező hatásáról

	A természettudományi szakosztályban tartott előadások.
	Dr. Borbás Vincze: Magyarország természetes flórájának tagosodása
	Kelecsényi Károly: Ujabb adatok Nyitramegye bogár- és lepke-faunájához
	Hanusz István: Magyarország éghajlati hüvösödése
	Holuby József Lajos: Tanulmány a trencsénmegyei szedrekről
	Dr. Brancsik Károly: Conchylia és coleoptera- gyüjtemény
	Dr. Pantocsek József: A hegyeket alkotó láthatlan mikroszkópiai lényekről
	Heller Richárd: A német birodalmi fizika-technikai intézet működéséről és eredményéről 1888-97

	A gazdasági s társadalmi szakosztályban tartott előadások.
	Smialovszky Valér: Megnyitó beszéde
	Csippék János: Adalékok a magyar, különösen a felvidéki gyógyszerészet történetéhez
	Dr. Klein Fülöp: A budapesti szünidei gyermektelep-egyesület
	Dr. Thirring Gusztáv: A felvidéki kivándorlás hatása népesedésünkre
	Dr. Farkas Jenő: Toynbee-Hall

	Tudományos estélyeken tartott előadások.
	Dr. Nuricsán József: Az acetylen-világitás
	Dr. Kiss Károly: Az X-sugarakról
	Dr. Pávai Vajna Gábor: Védekezés a tuberkulózis ellen




