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Két év előtt közöltéin az Akadémia III. osztálya ülésén 
azon tapasztalásomat,1) hogy egészséges állatból vett vért te
nyésztő anyagokba oltva, utóbbiak sterilek maradtak, vagyis, 
kimutattam, bogy az egészséges állat vérében tenyészthető bac- 
teriumok nem tartalmaztatnak; de sőt kimutattam, hogy egész
séges állatok visszerébe fecskendezett különböző rothadás-ger
jesztő bacteriumok rövid idő alatt annyira eltűnnek a vérből, 
hogy tenyésztéssel sem találhatók többé abban. Későbben, egy 
újabb előadásomban,2) azt is kimutattam, hogy fertőző baete- 
riumok, nevezetesen a lépfene bacillusai, épúgy eltűnnek a 
vérből, mint a rothadás bacteriumai. Egészen hasonló kísérle
teket végezett W. Wyssokovitsch is, Göttingában, s velem egé
szen egyező eredményre jutott.8)

A befecskendezett bacteriumok eltűnését konstatálván, an-

*) L. Értek, n térin. tuti. köréből. Kiadja a M. Tud. Akadémia. 
1885. X. füzet. Úgyszintén: Arch. f. Hygiene. Bd. IV. Pag. 129.

2) L. Értek a term. tud. köréből. 1886. III. füzet. Úgyszintén: 
Deutsche med. Woohenschrift. 1886. No. 36.

8) Zeitschrift fűi- Hygiene. 1886. máj. 19.
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пак magyarázatát abban kerestem, bogy a vérben a bacteriumok 
életképességüktől megíosztatnak. Ezzel szemben Wyssokovitsch 
azt állította, hogy a vérbe fecskendezett bacteriumok a szervek
ben — májban, lép és vesékben — fennakadnak s így a vérből 
mintegy mechanikusan leszűretnek. A leszűrt bacteriumokat 
azután a szervek sejtelemei fölemésztik.1)

Wyssokovitsch nézete a bacteriumok elpusztulásának mód
ját illetőleg, mint látható, lényegében megegyezik Metschnikoff 
ismeretes véleményével, ámbár maga Wyssokovitsch ezen véle
mény ellen kikel, annak alapján, hogy a vér fehér sejtelemei a 
befecskendezés után nem mutatnak felfalt bacteriumokat,2) a 
mit egyébiránt W. előtt már én is konstatáltam.

Nékem már a priori nem látszott valószínűnek a W.-féle 
magyarázat a bacteriumok eltűnésének okát illetőleg. A vérbe 
fecskendezett bacteriumok ugyanis oly gyorsan tűnnek el •—■ 
még pedig teljesen — a vérből, hogy ezt egyszerű leszűréssel 
magyarázni alig lehet. így példáúl nézzük a következő kísér
letet: F. év május 19-kén egy nagy egészséges nyúl vena jugu- 
laris-ába egy egész köbcentiméternyi friss lépfene-bacillus-tenyé- 
szet fecskendeztetett. Egy perez múlva a nyúl nyakszirt-ütéssel 
megöletett; azonnal vére vétetett, még pedig a szivéből, ennek 
pár cseppje pepton-gelatinába keverve Frank-féle edényben 
tenyészhetett.8) Nyolcz vérpróbából csupán egyetlen egy anthrax- 
kolonia támadott; a többi oltás teljesen steril maradt.

E kísérlet szerint egyetlen pereznyi idő, a mely alatt a vér 
alig fordul meg egy párszor a szervekben, elég volt arra, hogy 
a bacillusok teljesen eltűnjenek a vérből. Tekintettel arra, hogy

*) Idézett műve, 38. lap.
2) H. ö. W.-nak s önmagámnak föntebb i. m.; továbbá Metschnihoff 

tleber den Kampf dér Zellen gégén Erysipelkokken. Virchow’s Archív, 
1887, febr. 1. 242. 1.

3) Ezen lapos edényt bacterologiai vizsgálatokhoz már első érteke
zésemben melegen ajánlottam. Azóta mindinkább meggyőződtem ké
nyelmes és pontos használhatóságáról. — Ezen üvegek a bacterolog 
kezében ugyanazt a szolgálatot teszik, mint a chemilius kezében az 
epruvetta. Frank Ödön-féle bacterium-teuyósztő lombikok kaphatók 
Budapesten Calderoni és társa kereskedésében s Heidelbergben Desa- 
gá-nál.
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az anthrax bacillusok mennyivel kisebbek, mint a velők együtt 
keringő vérsejtek, fölötte valószínűtlennek látszik, hogy leszűrés 
által távolíttattak el a vérből.

Wyssokovitsch a leszűrés bebizonyítására arra utal, hogy 
midőn a bacteriumok a vérből csakhamar eltűnnek, ugyanakkor 
a szervekben befecskendezett bacteriumok találhatók. Ez tény, 
azonban a bacteriumoknak jelenléte a szervekben nem bizo
nyítja még, hogy ottan való leszűrés távolította el őket a vérből.

Csupán azon esetben volna ez utóbbi állítható, ha a szervek
ben megközelítőleg mind feltalálhatok volnának a bacteriumok, 
melyek a vérbe injiciáltattak s onnét eltűntek.

Ezt a bizonyítékot azonban W. nem szolgáltatta s egy- 
átalán alig lehetséges, csak némileg megbízható módon is, a szer
vekben foglalt bacteriumok számát megbecsülni.

Hogy bacterium-befecskendezés után a szervekben találha
tók bacteriumok akkor, a mikor a vérben már nem találhatók, 
Wyssokovitschétól eltérő magyarázatot is megenged.

Föltehető ugyanis, hogy a szervekben azért találtatnak a 
befecskendezés után a bacteriumok, minthogy a szervekbe jutott 
egyes bacteriumok ottan megmenekednek a vér bacterium-ölő 
hatása elől. És ez igen jól érthető a mikroskópi lelet alapján. 
Befecskendezés után ugyanis a szervekben, egyes helyeken a 
hajszál-erekben, bacterium-tömegek találhatók, melyek a haj
szálereket kitöltik. Ezek a bacterium tömegek ily módon elkerülik 
a keringő vér hatását s ennélfogva huzamos ideig életben 
maradhatnak, s tenyésztéssel szaporithatók.

A Wyssokovitsch-féle magyarázatot a bacteriumok gyors el
tűnésének megfejtésére elégtelennek találván, kísérleteket végez
tem annak tanulmányozására, vájjon nem gyakorol-e valóban 
maga a vér elölő hatást a bele jutó bacteriumokra.*)

E czélra nyúlak visszerébe nagyobb mennyiségű anthrax- 
culturát fecskendeztem; rövid időn a nyúlat megöltem (nyak- 
szirt-ütéssel) s rövid időközökben vért vettem a szívből s 
tenyésztettem. Azt reméltem, hogy a rövid idő előtt megölt

*) E kísérleteknél a nagyszámú oltásokat s tenyésztéseket Frank 
Ödön clr. segédem végezte, kinek fáradságos és gondos munkájáért kö
szönetét mondok.

1*
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állat vére még gyakorolhat hatást a benne levő bacteriumokra, 
s reméltem ennélfogva, hogy a befecskendezett bacteriumoknalí 
fokozatos fogyása a vérben kimutatható lesz.

E kísérlet-sorozat azonban nem vezetett sikerre. Mint em- 
litém, már egy perez múlva a befecskendés után teljesen eltűntek 
a vérből az anthrax-bacillusok, s így fokozatos fogyásukat nem 
deríthetem ki.

Más kísérletsorozathoz fogtam. Nyálat gerinczütéssel meg
ölve, e czélra szerkesztett üvegcsővel azonnal vért szívattam a 
szívből. Az eszköz 15 cm. hosszú, IV2 cm. tág epruvetta volt, 
melynek alsó vége tühegyesre kihúzatott, s e fölött rajta circa 
10 keméteres golyó fúvatott. A tág nyílás vattával záratott; az 
egész sterilizáltatott. A mellkast s azután a szívburkot kellő 
elővigyázattal megnyitván, az üveg hegye a szívbe szúratott, 
letöretett s most fölül gyakorolt szívással a csőbe körülbelül 6 
kbem. vér vétetett. Kihúzván a szívből, a cső hegye lángon 
leforrasztatott. Egy egészen ilyen második csőbe pepton- 
gelatina szívatott. Mind a két cső mostü8° C. meleg vízbe állítta
tott. Egy épen olyan harmadik csőbe szintén gelatina tétetett, 
ezen cső azonban csupán 20° C. szobahőmérséken állott. 
Mind a háromba — a vattán keresztül szúrva — friss 
anthrax-tenyészet oltatott, s a vérrel illetőleg gelatinával jól 
összerázatott.

Az ily módon beoltott vérből és gelatinából azután steril 
üvegcsővel lii— V2 óránkint próbák szívattak fel s pepton-gela- 
tinába keverve Frank-féle edényben tenyésztettek. E kísérletek 
eredményét mutatják a következő tabellák:

Első kísérlet: Úgy a vérbe, mint a gelatinákba circa 10—- 
10 csepp anthrax (gelatin) cultura*) adatott s jól fölrázatott.

l) Mint alább látható, az anthrax cultura coccusokkal volt szeny- 
nyezve.
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I.
Antlirax-szal beoltott vér; 

И8° C. melegen

и.
Anthrax-szál beoltott gela- 

tin a ; .‘18° C. melegen

III.
Antlirax-szal be
oltott gelatina; 
20° C. melegen

10 perez 
múlva.

Az antlirax-szal kevert vér
ből 10'-percznyi állás után 
vett próba peptoD gelatinába 

* oltva 20° C. mellett 3 nap 
alatt megszámlál hatatl an .rész
ben folyósító,részben nem fo
lyósító tenyészetet ad. Előb
biek anthrax eoloniák, utób

biak apró coccusok.

A gelatinából vett pró
ba pepton -gelatinába 
oltatott; 3 nap alatt 
megszámlálhatatlan 

cultura,— éppen olyan, 
mint a vérből.

Éppen olyan, 
mint I. és II.

30 perez 
múlva.

a)
Olyan culturák, mint a 10 
pereznyi állás után vett vér
ből; roppant sok, de látható
lag kevesebb, mint az előbbi.

a)
Megszá ml ál ha tatla n 

olyan cultura, mint 
10 perez múlva gela

tinából.

a)
Éppen olyan, 

mint II.

b) parallel. 
Mint a) oltás.

h) parallel. 
Mint a) oltás.

b) parallel. 
Mint a >.

1 óra mnlva. a)
A Frank-edény 112 □ cen
timéter felületén circa 3000 
olyan tenyészet, mint fön
tebb ; tehát a tenyészetek 
száma tetemesen csökkent.

a)
Olyan mint 10 és 30 
perez múlva tett ol

tásnál.

a)
Éppen olyan, 
mint II. alatt.

b) parallel.
Ugyanolyan mint a) alatt.

b)
Ugyanolyan mint a) 

alatt.

b) parallel.
1 ’gyanolyan 

mint a) alatt.

2 óra múlva. al
147 tenyészet; közülük 12 

anthrax.

a)
Megszámlálhatatlan -  
mint 10, 30 és 60 

perez múlva.

a)
Mint 11. alatt.

b i parallel.
112 tenyészet; közülök 3 

anthrax.

b) parallel. 
Mint a).

b) parallel. 
Mint a).

Az üveggolyóban levő vér szobában (20° C.) állvnn, 8-ik 
najion megvizsgáltatott, mikor telve volt szép anthrax-tényé- 
szettel; a gelatinás golyókban ellenben anthrax és coccusok 
keveréke találtatott.

Második kísérlet: Úgy a vérbe, mint a gelatinákba öt napos, 
tiszta anthrax-tenyészet adatott, még pedig 5—5 csepp.
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Anthrax-szál oltott vér; 38° C.
II.

Oltás gelatinába ; 38° C.
III.

Oltás gelatinába; 20° C.

2 perez 
múlva.

Az anthrax-szal oltott vér
ből vett próba 2 pereznyi 
állás után gelatinába oltva: 
megszámlálhatatlan, tiszta 

anthrax tenyészet.

Megszámlálhatatlan, 
tiszta anthrax.

Megszámlálhatat
lan tiszta anthrax.

30 perez 
múlva.

Megszámlálhatatlan, tiszta 
anthrax.

Megszámlálhatatlan, 
tiszta anthrax.

Megszámlálhatat
lan tiszta anthrax.

1 óra 
múlva.

Igen sok, de láthatólag ke
vesebb mint 2 és 10 pkor.

Mint 2 és 10 perczkor. Mint 2 és 10 
perczkor.

3 óra alatt. Sokkal kevesebb mint 2, 
30 és 60 perczkor (circa 

1200 tenyészet).

Mint 2, 10 és 60 
perczkor.

Mint 2, 10 és 60 
perczkor.

Harmadik kísérlet: Öt napos, spórákban bővelkedő, tiszta 
anyag; egy-egy csepp oltatott friss vérbe és gelatinába.

I.
Beoltás vérbe; 38°C.

П.
Beoltás gelatinába ; 38° C.

Ш.
Beoltás gelatinába; 

20° C.
3 perez múlva 24 óra alatt roppant sok 

tiszta anthrax cultura.
Úgy mint I. Úgy mint I.

30 perez múlva Sokkal kevesebb (1500) 
tiszta anthrax.

Úgy mint 3 perczkor. Úgy mint 3 
perczkor.

1 óra múlva Újólag sokkal kevesebb 
(circa 500) tiszta anthrax.

Úgy mint 3 és 30 
perczkor.

Úgy mint 3 és 
30 perczkor.

2 óra múlva Ismét kevesebb (300) tiszta 
anthrax.

Úgy mint 3, 30 és 60 
perczkor.

Úgy mint 3,30 
és 60 perekor.

Tehát minden kétségen felül áll, bogy frissen vett vérben az 
anthrax-bacillus gyorsan pusztul, megfogy. És úgy látszik, hogy 
más bacteriumok még sikeresebben megöletnek mint az anthrax, 
minthogy az első kísérletsorozat végén a 8 napig állott vérben 
anthrax találtatott, coccusok azonban nem, holott a gelatinák- 
ban úgy az anthrax-bacillusok, mint a coccusok felszaporodtak.

Az az ellenvetés merülhet fel, vájjon nem vonta-e ki a 
bacillusokat a vérből a képződő véralvadék ? Ez a kérdés jogo
sult; múlt évi előadásomban kimutattam ugyanis, hogy az 
anthraxban elhullott állat vérének a megalvadó rostanyaga 
bőven tartalmaz bacillusokat, a vérsavóban ellenben kevés 
bacillus van. Megvizsgáltam e czélból a rostanyag alvadé- 
kot is.

A harmadik kísérlet véres üvegéből, beoltás után 2 óra 
múlva, lencsenagyságú rostanyag-alvadék vétetett. Az egész 
alvadék körülbelül Va-át tette ki a vér tömegének. A kivett
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próbát steril gelatinával eldörzsölve s beoltva körülbelül 1500 
anthrax colonia tenyészett ki belőle. Tehát ezen alvadókban 
körülbelül ugyanannyi anthraxbacillus lehetett, mint hasonló 
mennyiségű vérben a beoltás után 30 perez múlva. Az egész 
alvadékot az üvegből kivéve, középen steril késsel szétvágva, 
belseje megvizsgáltatott; mikroskóppal bacillus, szorgalmas ke
resés mellett is, nem volt található, (Methylenkékkel festett 
preparátumokon.)

Szó sem lehet tehát arról, hogy az eltűnt bacillusok a 
rostanyagban lettek volna visszatartva. Ellenben úgylátszik, hogy 
a rostanyagba ágyazott bacillusok nehezebben, lassabban pusz
tulnak el, mint a vérben magában, a vérsejtek között fekvők.

Az is látható, hogy a vér, olyan viszonyok között, a minők 
között kísérleteimet végeztem, nem pusztítja ki teljesen az 
antlirax-bacillusokat. Egy kevés belőlök megmaradt. Úgy lát
szik pedig, hogy föképen azok maradnak meg, melyek rostanyag
ai vadékba burkoltatnak. Későbben úgy látszik teljesen elveszíti 
a vér anthrax-bacillust megölő képességét; de sőt ekkor a vér jó 
tenyésztő anyag a bacillusok számára. Az I. kisérletsorozat vé
gén eltett vér ugyanis, mint föntebb leírtam, telve volt utólago
san anthrax-tenyészettel. Tehát az állatból kivett friss vér csak 
bizonyos időn keresztül bir bacterium-ölő képességgel. Ez a ké
pesség fokozatosan csökken.

Úgy hiszem, e kísérletek határozottan tanúskodnak a friss 
vér bacterium-ölő képessége mellett. És föltehető, hogy az állattes
tében keringő vér még nagyobb mértékben bir bacterium-ölő tulaj- 
donsággel, mint a testből kivett vér, annálinkább, mert az utóbbi 
vér frisseségének csökkenésével veszíti bacterium-ölő képességét.

Es most azon fontos kérdés előtt állunk : a vérnek minő 
tulajdonságaokozzaabacteriumoknak elpusztulását? Hőmérséke, 
mozgása, bizonyoschemiai tulajdonsága? Mindeme és sok más 
kérdésre további kísérletek hivatvák fölvilágosítást adni, a mely 
további kísérletekről rövid idő alattreménylem, hogy referálhatok.

Leirt kísérleteim alapján kétségbe vonom, hogy a vérbe 
fecskendezett bacteriumok elölésében a szerveknek (májnak, lép
nek) jutna a főszerep, a mint ezt Wyssokovitsch véli. Ellenkezőleg 
valószínűnek látszik, hogy a szervekbe jutott, s ottan elakadt
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bacterinmok — ha elég ellenálló tulajdonságúak =  pathogé- 
nek — ottan a vér ölő hatásától menekedve, elkezdenek szapo
rodni, és elszaporodva megtámadják a szervezetet s betegséget 
okoznak. Ez a processus igen sok valószínűséggel kimutatható 
éppen az anthraxnál. Anthrax-bacillusokat nyúlba fecskendezve, 
a bacillusok a vérből csakhnmarteljesen eltűnnek, a májban, lép
őén ellenben találhatók, de csekély számmal. 24—3G óra múlva 
egyre több lesz a szervekben a bacillus; a vérben még mindig 
nem található. Ekkor egyszerre megjelennek a vérben is a bacil
lusok, rohamosan nő a számuk, és az állat pár óra alatt elhull.

Úgy látszik tehát, hogy a vér oltalmazta az állatot a szer
vekben elszaporodó bacillusok ellen. Azokat — még ha, a mi 
igen valószínű, bele jutottak is a szervekből — gyorsan meg
ölte mindaddig, amig a szerveknek fokozatos megbetegedése 
folytán a vér is elvesztette ellenálló képességét, a mit csakhamar 
a halál követ.

Kísérleteim alatt abban az irányban is tettem újólag vizs
gálatot, vájjon a vér sejtjei nem falják-e fel a bacillusokat. 
A friss vérpróbákat, melyekből oly gyorsan tűnt el az anthrax - 
bacillus, szárítva és methylenkékkel festve ismételve átvizsgál
tam, azonban sem a fehér, sem a vörös sejtekben, sem a vér
nek egyéb sejtnemü képleteiben nyomát sem találtam az eltűnt

r
bacillusoknak.Es amikor nyúl vérébe egy köbcentiméter anthrax - 
tenyészetet fecskendeztem, a befec.skendés után egy perez múlva 
vettem vért mikroskóp alá, és oltottam gelatinába és mégis sem 
ott, sem itt nyoma sem volt az eltűnt bacillusoknak. Hogy azon 
egy perez alatt vérsejtek felfalhatták és már élettelenné is 
emészthették volna a bacillusokat, az alig tehető fel. A vér sejt
elemei tehát (a nyúlban s anthrax-bacillusokkal szemben) nyil
ván nem phagoeyták, Metschnikoíf értelmében. Hogy más 
sejtelemek phagoeyták-e vagy sem, saját vizsgálataimból nem 
dönthettem el. Tekintve azonban, hogy a bacteriumok (anthrax- 
bacillus) elpusztulása nyilván legfőképen a vérben történik, 
ebből következik, hogy a test egyéb sejtelemeinek phagoeyta- 
képességére a szervezetnek — a bacteriumoktól megmeneked- 
hetés czéljára — nincsen szüksége. — Kivégez a bacteriumokkal 
— úgy látszik — a vérnek bizonyos vitális chemismusa.
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Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyporoxyd képződése égés közben. II. Válasz 
a viz képződési melegének ügyében. Schuller Alajostól.
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I. Baryt és Cerusit Felekesről Borsodié egyében. (Négy kőnyomatú táb
lával.) Schmidt Sándortól. — II. Kristálytani és optikai vizsgálatok az arany
hegyi Amphibolon. (Egy képtáblával.) Franzenau Ágostontól. — III. Érteke
zések a myo-mechanika köréből. Jendrássilc Jenőtől. — IV. Helyreigazító 
észrevételek Thanhoffer Lajos urnák «Adatok a liarántcsiku izmok szerkezete 
és idegvégződésóhez» ezimit székfoglaló értekezéséhez. Jendrássik Jenőtől. — 
V. A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. (Két táblával.) Klein Gyu- 
lától. — VI. Az Aquilegiák rendszere és földrajzi elterjedése. (Systema et 
area Aquilegiarum geographica.) Dr. Borbás Vinczétől. — VII. A szénkönenyek 
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IX. Helyreigazító észrevételek Jendrássik Jenő ur «Helyreigazító» etc. «Észre
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Solenophorus Megaloceplialuson megejtett vizsgálatok alapján. (Tizenhét ábrá
val.) A heidelbergi egyetem állattani intézetéből. Dr. Koboz Zoltántól.

Tizenharmadik kötet 1883.

I. A Clavulina Szabói-rétegek, az Euganeák és a tengeri Alpok terüle
tén, — és a krétakoru «Scaglia» az Euganeákban. (Négy táblával.) Hantken 
Miksától. — II. Az Eremocoris-fajok magánrajza. (Két táblával.) Horváth 
Gézától. — III. A modern zoologia szempontjai s czéljai. (Székf.) Kriesch 
Jánostól. — IV. A rovarok dimorphismusáról. (Egy tábla rajzzal.) (Székf.) 
Horváth Gézától. — V. A parádi timsós, Ilonavölgyi timsós és a Clarisse-forrás 
vizének vegyelemzése. Dr. Lengyel Bélától. — VI. A Sibrai (Sivabrada) fürdő 
ásványvizének vegyelemzése. Seherfel V. Auréltól. — VII. Dolgozatok a
k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. (III. fűz.) Közli Jendrássik Jenő.
l. A folyadékok áramlása hajszálcsövekben. (Öt ábrával.) 2. Adatok a feliérnye- 
oldatok átszivárgásához. Dr. Regéczi Nagy Imrétől. — VIII. Uj vagy kevésbbé 
ismert hasgombák. Gasteromycetes növi vei minus cogniti. (Öt táblával.) 
Kalchbrenner Károlyiéi. — IX. Az állatország rendszeres osztályozása, külö
nös tekintettel az újabb állattani rendszerekre. (Egy rajztáblával.) (Székf.) 
Dr. Margó Tivadartól. — X. A czemétei ásványvíz vegytani elemzése. 
Seherfel V. Auréltól. — XI. Hymenoptera nova Europaea et exotica. Európai 
és másföldi uj Hártyaröpüek. Mocsáry Sándortól.— XII. Hunyadmegye ásvány
vizei. Dr. Hanhó Vilmostól. — XIII. Vizsgálatok a lőcsei m. k. főreáltanoda 
vegytani intézetéből. Dr. Steiner Antaltól. — XIV. A petroleum lobbanási 
pontja meghatározásának egy uj módszere. Liebermann Leótól. — XV. Adatok 
a Ciliotíagelláták ismeretéhez. (Véglénytani tanulmány. Egy rajzlappal. 
Dr. Daday Jenőtől.
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I. Egy tömegesen tenyésző légyfaj az Alsó-Duna mellékéről. (Thalas- 
somia congregata.) (Három tábla rajzzal.) Dr. Tömösváry Ödöntől. — 
II. A lakásviszonyok befolyása a cholera és typhus elterjedésére. Dr. Fodor 
Józseftől. — III. A csigolyaközötti dúczok és ideggyökerek fejlődéséről. (Két 
tábla rajzzal.) Dr. Ónodi A. D.-től. — IV. A keleti Kárpátok geológiai 
viszonyai. (Két szelvénynyel.) Dr. Primics Györgytől.— V. A külső hömérsék 
befolyása a csecsemők szervezetére. Dr. Erőss Gyulától. — VI. Uj adatok a 
Buda-nagykovác8Íi hegység és az esztergomi vidék föld- és őslénytani isme
retéhez. Dr. Hantken Miksától. — VII. A folyami rák zöld mirigyének boncz-, 
szövet- és élettana. (Két táblával.) Sssigethy Károlytól. — VIII. Tanulmány 
a Najadeák szövettanából. (Négy táblával.) I f j . Apálhy Istvántól. — IX. Az 
associált szemmozgások idegmechanismusáról. III. közlemény. (Egy famet
szettel, hat táblázattal s egy színes kőrajzzal.) Dr. Hőgyes Endrétől. (Székf.)

Tizenötödik kötet. 1885. (1 —19.)

I. Asványelemzési közlemények. Loczka Józseftől. — II. Gróf Széchenyi 
Béla közép-ázsiai expeditiójának növénytani eredményeiről. (Székf.) Kanitz 
Ágosttól. — III. Selmecz geológiai viszonyainak előzetes ismertetése. 
Dr. Szabó Józseftől. — IV. A tátrafüredi Hygiea-forrás vegyelemzése. Scherfel 
V. Auréltól. — V. A koronahegyi fürdő (Smerdzonka) kénesvizének vegyelem- 
zése. Scherfel V. Auréltól. —- VI. A Beregmegyében levő bilásoviczi Irma- 
forrás ásványvizének vegyelemzése. Nendtvich Károlytól. — VII. A szliácsi 
források chemiai elemzése. (Székfoglaló.) Than Károlytól. — VIII. A bártfai 
fürdő ásványvizeinek chemiai elemzése. Dr. Ossikovszky Józseftől. — IX. A 
vámfalusi és túrvékonyi ásványvizek vegyelemzése. Nendtvich Károlytól. — 
X. Bacteriumok az élő állatok vérében. Fodor Józseftől. — XI. Magyarország 
ásványvizei. Nendtvich Károlytól. — XII. Vizsgálatok ájszülött gyermekek 
rendes hőmérséki, viszonyaira vonatkozólag. Erőss Gyulától. — XIII. A szem
lencse fejlődésének első mozzanatairól a gerinczeseknél. Korányi Sándortól. — 
XIV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem élettani intézetéből. (IV. fűz.) Közli 
Jendrassik Jenő. 1. Észrevételek az osmosis elméletéhez. Nagy Imrétől. 2. Az 
izommagvakról. Rothman Ármintól. — XV. Dolgozatok a k. m. tud. egyetem 
élettani intézetéből. (V. fűz.) Közli Jendrássik Jenő. 1. A sima izomzat gya
rapodása és pótlódása. Ifj. Apáthy Istvántól. 2. Adatok a gerinczagyi dúczok 
ismeretéhez, a békán tett vizsgálatok alapján. Lenhossék Miluílytól. — XVI. 
Progén koponyák. Dr. Lenhossék Józseftől. — XVII. Magyarország erdőségei. 
Bedő Alberttól. — XVIII. A palaearktikus övben élő terrikoláknak revisiója 
és elterjedése. Örley Lászlótól. — XIX. Az együttérző idegrendszer fejlődése. 
Ónodi A. D.-től. •*

Tizenhatodik kötet. 1886.

I. Adatok a pókok boncz- és fejlödé^a^ához, különös tekfütettel a vég
tagokra. Lendl Adolftól. — II. Közlemények az állatorvosi “-élettani intézet
ből. II. Eszközök és vizsgálatok. Thanhoffer Lajostól. —JrfL- Újabb kísérletek 
erekbe fecskendezett bacteriumokkal. Fodor J ó z s e f t ő l IV. Adatok a Gre- 
garinák ismeretéhez. Roboz Zoltántól. — V. Ritkább boncztani rendellenességek. 
Egy táblával. Lenhossék Mihály tói. — VI. A magyarországi Obsidiánok, különös 
tekintettel geológiai viszonyaikra. Szádeczky Gyulától. — VII. Új adatok E r
dély denevér-faunájának ismeretéhez. Dr. Daday Jenőtől.

Tizenhetedik kötet. 1887.

I. God környéke forrásainak geológiai s hidrografiai viszonyai. Egy tér
kép és 5 fametszettel. Szabó Józseftől. —- II. A Sparganium T. és Typha T. 
virág és termés fejlődése. 8 tábla rajzzal. Dietz Sándortól. — III. A brassói 
hegység földtani szervezetéről és talajvíz viszonyairól. Koch Antaltól.
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