
ÉKMSKÉHMF BIBLIOTHEK

5 4.98 1- В

 



 

 



.
«
l

n
@

A
N
U

I
i
i

.
t
i



 
 



TÖRVÉN’YSZÉKI

oßvos TUnoMANY,
MELLYET

ELöADÁsI KÉzmöNYvÜL És 'rönvÉNYszÉm oßvosox

És Joc'rvnósox’ HAszNÁLA'rÁnA

IIENKE ADÍDLF

ERLANGI PROFESSOR.

кцпотт

к тшвшк бввпвйтвтт És JAví'ro'r'r ERE-nml mADÁs

UTÁN А’ PEs'rx м. к. всштвмввы onvosl KAR

озкоьм HAszNÁLA'rÁRA

Fonuí'ri \ "’f

Iffj‘ubb BEJVE FEREJ’CZ,

onvos постов, м (mwst KAR és A’ BUDAPEST! к. onvos

nGvasi’LE'r man, A’ M. к. EGYETEMNÉL Az (mvosr REND

ó'nsÉG És A' ’rönvríNYszú-m onvos'rUDoMÁNY' пвшвттвв

rANx'róJA.

 

PESTEN , 1843.

всевывввевв Józsmv És EIA

mngyar tudós akudemiai könyvârosok "Нашем.

(ЕегспсшйеК‘ мы" 413. szám Май.)

  





„gf-‘w17’- nw

ELòszó.

Kéç év ат‘, mellyekben а’ Pesti m. k. Egyetem’

orvosi karától a’ törvónyszéki orvostudomány’ Мене‘

lesi tanitása reám volt bizva, élénkon éreztem azon

hiányt, molly honi literaturánk ezen részét illette; mort `

ogy muńkát sem мамам, melly а’ tudomány' mostani

állás-pontjának mogfelelt volna, mellyet leczkéimben

követni, és mellyct tanitványimnak további utmutatásul

ajánlani lehetettyolna. Azért kénytelen voltam az idegen

типы!‘ közül valamellyìket шайб könyvül választan’ì,

és ezck. közt az erlangi nngy hirü tanitó Henke

A doll' munkája (Lehrbuch der gerichtlichen .Me

тир) szoros rendszere, értelmessége, sza'batossága,

ós elöadásának mèltósága дым mindcnek гыш annyira

megtetszctt, hogy ezt tanitó-kònyvemnek választottam,

ès tanitványim’ iskolai husználatára magyarra fordi

toltam. § _

Minekutána ezen forditást tani'tványimmal kèt év

alatt kóziratban közlöttem , акта!‘ 'kiadására cltökólóm

magam, azon inditó oknál Гоша is, Ногу czen munkát

a’ magyar tudòs társaság még 183 2-bon, második nagy

gyülésében а’ forditásra kitüzcndö lâülfòldi munkák кам

fcljegyczte, és nzt a’lermészetludomány’ osztályában mint

еду különöson jelos типы! kiemclte (L. а’ Magyar

Lud.Társ. Évkönyvei, l. kötet„80 lap).
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Ez által tehát nálunk is megalapíttatòtt ezen mun

kának hire, melly minö becsben áll Németországban,

legvilágosabban kilünik a’ sebesen egymást kövctö ki

adások által: 1812. бы (az elsö kiadásáiól Гоша) mult

esztendöben, ~tehát harminoz Vév lefolyása elött, а’ tize

dik kiadás jelent meg,mellyet a’ tudós és nagytapasz

talásu szerzöje mindig и] jegyzésekkel és javitások

kal öregbített.

Kevés változásokkal egészßn követtem forditá

somnál az eredeti типы‘, kivevén némclly krilizáló

részeiben és rész’letes .literaturájábam mellyeket mint

еду iskolai könyvben elmellözhetö dolâokat kihagytam,

más részröl egynehány ujabb munhákból .neháçy jegy

zéseket Минет. Forditásomuál fökép az Orvosi tár

hoz függesztett orvosi `szókönyvet, azonkivül Prof.

Bu gà t’ bonqztani, és megboldogult Sc hiul st e r’ Уфу

ani'ml'iszavait használtam, kiknek tudományos nyel

vünk’ kimivelését illelößrdemeit hálás szívvel említcni

el nem mulaszthatom. Különben kifejezésimben fökép

az egyszeriiséget kè'reste'lìn és a' tégen bevett szavakat

használtam, mindenekfelett: értelmesën imi töreked

tem. Mennyiben értem el czélomat, tudós míiértök ité

lendjék meg, kiknek mind a’ пуста‘, mind a’l tárgyut

-ilietö hirálatait kôsàönettel fogadom és az'okat hasz

‘Imml'al fordítandom. Pesten , Octob. _ 1-ёп , 1842

Ifj B'en e Ferencz.
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§. 1.

А’ régíebb tanítók, а’ tizennyolczadìk századnak

majd csak nem végeig, а‘ törvényszékì orvostudományt

а’ rendôrségi orvostudománytól nem különböztették

meg elegendòen; azért munkáìkban а’ két tudomány

ba bevágó tam'tások minden szoros elválasztás 116!

kül találtatnak. Ez hihetökép úgy történt, mivel

mind а’ két tam'tás a’ státushoz еду közelebb közös

vìszonyhan áll, és ennek bîzonyos czéljai’ elérésére

mind а’ kettôre egyìránt szüksége van.

§. в. '

Újabb îdökben azonban, а’ fogalmak’ szorosabb

meghatározásánál fogva, a’ két токов, de czéljokbn

kûlônbözô tudomány helyesen elválasztatott.

IE’ szerìnt a’ törvényszéki orvostudo

mány ( M̀edicina [отдай] а’ természet-tudo

mányok és az orvostudomány’ elveìt, kétes tór

vényes kérdések’ felvilágosításńra ’s vlhalńrozńsńrn

alkalmaztalni ‘пищи.

l



‘l вышитые.

Az orvosi rendörsé‘gtudomńny (Polz'lia

medica) ellenben az orvosi elveket а’ köz egész

ség-ápolást illetö törvényekre fordítja.

A’ lörvényszéki orvosi szerzök КМ! Eschenbach volt

az elsö, ki a’ törvényszc'ki orvostudomàny’ elemeì

bôl (Medicina legalis brevz'ssz'm. lñexz'b. comprehensa)

az orvosi rendôlséget illolö tanítâsokat kìm'uta; nem

sokâra unina в’ nagy hìrů Frank János Péter а’

hatósâgoknál úgy mint az orvosoknál az orvosi reudör

ségîudomâuy iránt nagyohb érdeket gerjesztett és re

тек munkâjâban fSystem (ler medz’cz'm'schen Polizei)

enen îudomàny’ alapját megvetette.

ё. 3.

Minthogy а’ kétes törvényes esetek, mellyek

orvosi elvek nélkül el nem hatâroztathatnak , igen

sokfélék és_különbözök, а’ törvényszékì orvostudo

mány’ шаров megszerzése az orvostudolńánynak es

méretét egész kìterjedésében minden segédtudomânyaì

val едут‘ feltézelezì. Mìnthogy pedìg az orvosì tu

domány maga, mint a’ természet-tudományok` еду

ágazatja, folyvástì kìfejlôdésben van, мы egy be

nem végzett egészet képez, és ezen tanìtásban az

orvostudomány egész foglalatjában nem közöltethe

tik: világos, hogy а’ törvényszékì orvostudomány

выходу sem képezhet еду magába шт гепйвъегр.

E’ szerìnt а’ törvényszéki orvostudományban а’

természet- és orvostudománynak csak azon elveì fog

папаша!“ mellyek а’ kétes törvényes kérdésekkel

leggyakrabbi viszonyba jönnek. Mind ezeknek czél
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ìrányos elrendelése, fökép az igazság’ kiszolgálta

tására, а’ természet’ és emberi életmíivezetség’ tór

vényeìre nézve, a’ törvényszéki orvostudomány’ гепа

szerét (Sg/stema) képezhetik, melly nevezetet né

melly szerzôk tanítások’ elôadásaìnál választottak.

ё. 4.

А’ törvényszéki orvostudomány’ fogalmából kìtet

мак, hogy annak esmérete minden alaposan mìvelt

orvosnak szůkséges, annyìval inkább , mert csak ezen

tudomány’ tanulása által lesz képes, az egyes esetek’

vìzsgálata- ’s megitélésénél mind azon мишка: em

Iékezetébe vìsszahozni, mellyek kétes törvényes kér

dések’ felvìlágosítására szolgáló elveket nyujtanak.

ё. 5.

Mìnthogy pedig а’ törvényszéki orvostudomány

az orvosì és természettanì elveket itélö szék elôtt

és törvényes czélokra alkalmaztatnì tam'tja;

még a’ törvényes végzések’ ’s egyes rendelések’ ee

mérete is megkìvántatik, mint p. о. a’ büntétek’ el

követéséròl, tulajdonìtâsokról és ezeknek engesztelô

vagy egészen felmentô okaìról, gyilkolásról, gyer

mekölésrôl ’s a’ t. —— Ezen esméretek nélkül meg nem

Iehet szůntetnì azon viszâlkodâsokat, mellyek а’ tör

vényszéki orvosok és jogtudósok közt sokszor elô

fordultak, es a’ helyes szempont eltévesztetìk ‚ melly

nél fogva a’ törvényszékì orvos az ìgazság’ Мат!

gálmásńhoz járuljon.

l e
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6.

Kíilönösen szükséges а’ tôrvényszéki orvostudo

mńny’ alapoS esmérete azon orvosok- és sebészek

nek, kik папа!‘ végrehajtására a` hatósńgtöl meg van

nak bi'zva, nevezetesen a’ megyei orvosok- és sebészek

nek; szinte ‘Еду az orvosi kar’ minden садами, kikre

а’ törvényszéki orvosok’ hìányos Высшей és itéletei

hizntnak. Mind ezeknek а’ törvényszékî orvostudo

mány’ nlapos megszerzëse lelkisméreti kötelesség, mi

vel “диеты annyiszor fñgg a’vàdoltnak jóléte, birto

ka, szerencséje, becsülete, élete.

§. 1.,

Vajjon а’ törvényszéki orvostudomány’ esmérete

jogtudósoknak szükséges-e? több ízben kétségbe ho

топ; ellenben több elnemfogúlt jogtudósok, kíilönö

sen Meister, annak szükségét minden jogtudósnak,

és különösen bünperesnek (Grz'miualz'stw) kétség ki

vül bebizonyitotta. Azonban mindig igen érdekes e’

tudománynak legalább történeti esmérete, mely

lyet némi szorgalommal minden jogtudós megszerez

het magának, és hasznos mindenkinek ‚ mert nz ‘мы

'esméri meg az adatokat, mellyekben a’ törvényszéki or

Ivosi vizsgálatok alapittatnak, Могу а’ láuelet ésl az or

vosì vélemény formájára és anyagâra nézve megfele

"Не; Шйззбп; egyszersmind az orvosi vizsgálat’ Щё

nyaira ’s а’ vélemény’ helytelenségére és nrra fìgyel
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meztetik: kétes esetben mìnô kérdésekkel lehessen

еду fòbh orvosi hatósághoz folyamodnì.

§. S.

Más részrôl ìllendò, hogy a’ törvényszéki or

vos azon törvényes végzéseket ìsmerje, mellyek а’

régìbb és ujabb ìdóben hozott törvények szerínt tör»

vényszékì orvosi dolgoknál sinórmértékül szolgz'xlnak.

Ezen nkból minden törvényszékì orvosnak esmernì

kell а’ jogtudornány’ némelly elveìt, hogy czéljńnak,

az igazság’ kiszolgáltatàsának lehetôkép jól megfelel

hessen.

ё. 9.

Most mńr minden jól kormányzott europai tarto

mànyban а’ törvényszéki orvostudomány’

„еще“ el van esmerve. De ez nem volt mindég

Еду. Több szàzadokig állottak fen sok jó erkölcsů és

igen mìvelt nemzetek ezen tudomány nélkül, me", nek

teremtése és kimivelése Németország’ dìcsôségéhez

tartozìk.

§. i0.

Kétes törvényes’ esetek’ felvilńgosításárn még

а’ régieknél, nevezetesen а’ ЪвШЫЩЫ, Görögöknél,

Rómaîaknál használtattak az 'orvosi 'esméretek. Mózes’

törvényeiben több törvényes végzés foglaltatik a’ szü

zesség’, elhálás, bélpoklosok’ és sérelmek’ jeleîrôl.

Hippocrates, Galen, Aristoteles’ munkái

ban а’ törvényszéki orvostudományhoz tarlozó több ér
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tekezés иными. J us t ì n ì à n’ törvényei közt vannak

rendelések а’ kora- és késô szülésekrôl, tehetetlenség

rôl, hìmnökrôl ’s а’ t. szìnte иду az egyházì törvény

ben vannak végzések a’ tehetetlenségrôl, bélpoklosok’

házasságáról ’s a’ t.

§. 11.

Azonban а’ törvényszékì orvostudomány törvé

nyes értékességre és tudományos kîmìvelésre csak

V-dik Károl y német császàr alatt jutott, midôn

1532ben büntetô törvényét közlötte. Ebben t. >ì. vi

lágosan rendelve van, hogy а’ sebek’ halálossága,

gyilkolás, gyermekölés , magzat-elvetélés, eltitkolt

terhesség’ vîzsgálatára és megitélésére orvosok, se

bészek és bábák alkalnìaztassanak. Ezen törvény, а’

világnak akkorlegelsö tartományában, а’ törvényszéki

orvostudomány’ alapját megvetette, és alkalmul szol

вы! arra, hogy n’ polgári és egyházi jognak hason

ló eseteìnél is az orvosok mint můértôk a’ tanácsba

hivattak.

§. 12.

Igy tehàt а’ XVI. видим!’ közepétôl Год-"а mi

„мы kezdett a’ törvényszéki orvostudomány, de

а’ következò században még gyermekségében ma

‚гад‘; az elöitéletek által elfogúlt методам és phi

losophiai eszmék, а’ belekevert jogtudományi elmés

ségek, és fökép а’ physîologia, anatomia és а’ ter

mészettudományok’ hìányos esmérete оком“, hogy
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ezen tudományban némelly hnmìs elvek megtartattak.

Ezen évszázadban két olasz orvos, Fìdelis For

tun at és Za o c h i as Pál érdemet szereztek mngok

пак az мы, hogy ezen târgyról rendszeres munkń

kat közöltek.

§. 13.

XVIII. században (бы) jeles, elmés, többnyìre

német orvosok’ шипы! tökéleœsitenék a’ törvény

széki orvostudomânyt; ezek közt legìnkâbb kitůntek:

Bohn, Alberti, Valentí‘n, Teìchmeyer,

H_ebeustreit, Eschenbach,Ludvìg,Plouc

quet, Daniel, Met'zger, Pyl, Gruner, Plat

ner, Knape, Roose ’s a’ так mìndnyájan arm

szolgáuak, hogy az elòbbi tévedések kiir¢a¢tak,ké¢es

dolgok felvilágosodtak, és Жду ezel?"1 tanìtmány tudo

mányì méltósâgra emeltetett. my

§. i4.

А’ legujabb idökben is több jeles orvosok külö

nös érdemeket szereztek magoknak a’ törvényszéki

orvostudományban, és ш javítások ’s megczáfolások

эта! gyarapították; azonban még sok részek шага‘!

nak hátra, mellyek tökéletes alapìtása további

vîzsgálatokat, ìsmételt tapasztalàsokat kìvánnak; ide

шпона!‘ а’ különbféle halálnemek’ esmértetö jelei,

az öngyìlkolás, holtan talált újszülöttek,elkésett szü

lések, tettetett és eltìtkolt медведи, különösen el

mekórok, megétetések felòlì отток, ’s a’ t. Más
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tanìtásoknàl bizonyos alapitásokra szükséges чаша,

hogy elôbb а’ jogtudo'sok és а’ törvényszéki ervo

sok elveikbeu megegyeznének, p. о. а‘ sérelmek’ ha

lálossńgáról. '

ё. 15.

Mind a1. ervosnak, mind a.’ jogtudósnak, ki а’

törvényszéki orvostudományt tanulnì Миша, szüksé

ges ezen tudomány’ Literaturàját esmerni.

А’ leguevezeteseòb újaòb rendszeres mun/sáb:

J. Pien ck, Elemcnta medicinae et chirurgiae forensis,

Vicnn. 1781.

J. Dan. M c t z g e r . kurzgei’asstes System der gerichtlichen

Arzneiw. Königsberg, 1793. (51e Ausgabe von

Berner, 1820.)

J. Schraud, Elemenia medicinae forensis, Pest. 1802.

Franc. Bene, Elementa medicinne forens. Budae, 1811.

Ad. Henke, Lehrbuch der gerichtl. Mediein, Erlangen,

1812. (iOte Ausg. 184i.)

Jus. Bernt, systemat. Handbuch der gerichtLAl-zncikunde.

Wien, 181s. (41e Ausg. 1834.)

Men d e, ‚шагами. Handbuch der gerichtl. Mcdicin ‚ VI.

Tbene. Leipzig, 1819-1832.

Wìldberg, Lehrbuch der gerichtl. Arzneiwissenschnft,

Erfurt. 1824.

S icb e n haa l', eneyelop. Handbuch der gerichtl. :Arznei

kunde, 2' Bde. Leipzig. 1837-4840.

Fodéré, Traité de médecine légale et d’hygiène publique,

Paris. 1813. VI. vol.

(li-fila, Leçons de médecine légale, Paris, 1828. Ill- vol

Bec k , Elements of medical Jurisprudence, London ,

6. edit. 1838.



Bevazs'rss. 9

A’ rendszeres munkákon kìvül tapasztalások,

шишек’ és más értekezések’ gyůjteményei ezen tu

domâny’ alapos штат elkerülhetetlenek.

Ide tartoznak:

J. Pyl, Aufsätze und Beobachtungen ‘aus der gerìohtl.

Arzneiwissensehat't. VIII. '.l‘heile, Berlin 1783-91.

J. Kopp, Jahrbuch der Stnatsarzneikunde, X. Jlhl'gänge,

Frankfurt. 1808-1818.

J. Bernt,' Beiträge zur gerichtl. Arzneikunde. Vl. Bde.

Wien, 1818 — 23,

— — Visa reperta und gerichtl. medic. Gutachten, .

Ill. Bde. Wien. 1827.

Ad. Henke, Abhandlungen aus dem Gebiet der gerichtl.

Medicìn, V. Bde. Bamb. und Leipzig'. 1815-34.

- Zeitschrift für die Staatsarzneikunde XXI. Jahrgänge.

~ 1817-1841. (Folytatik.)

§. 16.

А’ törvényszéki orvostudományt némellyek a’

jogtudomány’ ágazatjai szerìnt папаши 1`е1озтапй;

màsok а’ természet- és orvostudomány’ egyes ‚ада‘:

követték felosztásukban, de sem a1. едут, sem а’ má

sìk módon czélhoz nem jutottak; ámbár еду szigorú

rendszeres felosztást sem lehet felállitani, még is еду

bizonyos rend’ követése végett а’ következô felosztás

legczélìrânyosabbnak Мыши: lenni:

A’ törvényszékì orvostudomány legközelebbrôl

Мат és anyagi részre oszlik. Mivel а’ törvény

székì orvosi íigyiràsok azigazság kìszolgáltatással Кби

vetlen viszonyban állanak, bizonyos forms'ikat szüksé

ges követni, és itt mindonek elött érdekes azon kérdés:

„vajjon Ш és minô formák ат! ůzze ésůzhetì а’ tör
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vényszéki orvostudomânyt?“ ezen kérdés’ felelete a’

tudománynak alaki részét képezì.

A’ törvényszékì orvostudomány’ anyagi része

az egész orvos- és természettudományból minden el

veket magába Годы, mellyek kétes törvényes kérdé

sek’ felvilágositâsâra szolgâlhatnak. Mìvel ezek nem

számláltathatnak fel az egyes tudomànyok szerint, ho

УЗ tartoznak ; czélirányos azokat azon esetek sze

' rént öszeâllitanì, mellyekhez legközelebb és legna

gyobb vìszonyban àllalmk. Általânosan а’ törvényszéki

orvosì vìzsgálatok’ tárgyai élô személyek, holt

testek чад) nem élô állományok, ’s ezek

szerínt hârom szakaszraoszlanak а’ törvényszékì orvosì

vizsgálatok :

Elsvö szakasz. Törvényszéki orvosi vìzs

дыма!‘ élô személyeken.

Másodìk szakasz. Törvényszéki orvosi

vizsgálatok holt testeken.

Harmadik szakasz. Törvényszékì orvoèì

vizsgálatok nem élô állományokon.



ELsò RÉsz.

A’ törvényszékl orvostudomány’

alaki része.

ё. 17.

А’ törvényszéki orvostndomàny’ egyedüli czélja

az îgazság’ szolgáltatását lehetôkép tökéletesen elô

mozditanì. Azért minden jól elrendelt hatósâgnál szük

ségkép arra kell nézni , hogy a’ törvényszéki orvosì

ügyirások állandó és meghatàrzott szabályok szerínt

szerkeztessenek.

Ш mindenek elôtt két kérdés fordúl elô:

i. Kinek szabad еду tartományban а’

törvényszéki orvostudományt gyakorolni.

2. Mìkép és mìlly törvényes szabà

lyokkal kell ат véghez vinlni‘?4

E’ szerìnt ezen rész ismét két szakaszra oszlik ,

az els ò а’ törvényszéki orvos személyekröl szól , а’

m à s о d ì k a’ törvényes orvosi ügyirásoknál megtar

tandó formákról.
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Emsò sznmsz.

А’ törve'nysze'kz’ orcos szeme’lyekró'l.

‘ "ё. is.

Minden jól elrendelt tartományban csupán шип"

és а’ próbatétet jól Маше“ orvos személyek годами‘

mik fel, ’s tétetnek törvényszékì orvosi hivatnlokba.

Honunkban a’ megye’ orvosai és sebészei, a' város’ or

vosai és sebészei viselik ezen пиши, kik az orvosì

rendôrse'g’ végrehajtásáu kivül minden, kerületökben

elôforduló törvényszéki orvosi vizsgńlatot megtesz

nek, Иду legalább nnnâl felügyelnek. A’ hivatalos

törvényszéki orvosok nzolgi'llatuk’ eg'ész idejére turtó

сайт tesznek le; sürgefôs esetekben a’ hatóság más

orvost ‘иду sebészt in hivhat erre fel, ki azen esetre Ей“)

uösen feleskettetik, hogy bizonysâga törvényesnek f0

gadtnssék el.

§. i9.

Hogy a’ törvényszéki orvos nyomos hi

vatalának illendôen megfelelhessen, szükséges, hogy

némelly tulajdonságokkal bírjon, úgy mint, tudományos

tekintetbeu: phìlosophiai miveltsége, iegyzö tehetsége ,

:iz orvostudomány’ és annak segéd tudományaì, phy

sica, chemìa , természet  tudomány, lélek -tudomâuy’

‘в а’ t. alapos esmérete, különösen а’ törvényszéki

crvostudomány’ theoretìkni esmérete és abban való

gyakorlatitapasztalásalegyen; azon kivül magàt irás

ban világosan, értelmesen és röviden kifejezhesse.

Erkö‘lcsi tekintetben: szigorú becsületesség, megrendít

hetlen bátorsâg, emberszerctet és titoktartás, tisztsége~

nyomossâga miatt, mnlhatatlan feltételek.
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§. 2o.

A’ törvényszéki sebész, ki rendszerint

a’ törvényszéki orvos’ segéd‘ie, kóteles акта!‘ vezérlete

aiatt а’ reábizott törvényszéki orvosi munkńkat, neve

zetesen а’ törvényes bonczolásokat véghez vinni. A’

látleletben és véleményben az orvos’ìtéletéhez csatolja

magát és ат vele едут: aláírja. Kevesbbé nyomos

eseteknél vagy „шведы“, а’ törvényszékì orvos’ je

len nem létében, ha а’ halasztńs veszedelemmel járna,

а’ törvényszéki sebész maga teszì meg а’ vizsgálam,

szint ńgy maga is ища lâtleletét ’s véleményét felöle.

A’ sebész’ megkivànt tulajdonságaí, а’ közönséges

orvosi és sebészi esméreteken НИЦ, а’ boncztudomány’

alapos esméretében, a’ bonozolásnál technikai ügyes

ség- és gyakorlàsban ’s а’ törvényszéki orvostudomány

ban valo jártasságban állanak. Mivel ezen tulajdonok

а’ nem (атм sebészeknél (borbélyoknàl) nem гаш

tatnak, arról kell gondoskodni az orvosi hatóságnak,

hogy ezen hivatalba csak elegendôen tanult és mìvelt

sebészek tétessenek; szinte úgy ne legyeu szabad tör- _

vényszéki munkákat más sehészekre, katona-orvosokm

biznì, ha csak nem egyszersmind tökéletesen mívelt

orvosok is.

Tôrvényes bonezolásoknál, а’ törvény

меня sebész köteles, mimyn s'zükséges szerszámokról

gondoskodni, vizsgálat elött а’ holt testet elkészìteni,
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a’ bonczolásnál az orvos’ rendeléseìt követni,és мыши

а’ holt testet bevarrni.

igen czélirânyos volna, ha a’ törvényes bonczolâsokra зайк

séges szerszâmok köz költségen шеёвиегетёешёпек9 és

jó karban tartatnânak. A’ bonczoiatì szerszâmok’ egész

készúletét Бета Wildberg` (Anweisung zur gerz'c/ltl.

Zergh‘edemng meme/ll. Lez'chname. Berlin, 1817.)

§. Щ.

А’ gyógyszerárusok, kik выше csak elôleges

próbatét után léphetnek hîvatalba, kötelesek minden гей

jok bìzott vegytanì vìzsgálatokat és vegybontásokat

megtenni, mellyek а’ kétes törvényes esetek’ fel»

világosìtására tôlök megkivántatnak. Ezen rendelés

annâl szükségesebb, mennél ìnkább szükölködnek а.’

törvényszékî orvosok ezen vizsgálatokra való idôben,

technìkaì esméretben és gyakorlásban, úgy mint az

azokhoz szükséges készületekbenis. Azért еду fö or

vos méltán perbe eshetnék, ki еду megétetés’ gyanu

jánál, а’ szükséges készületek’ hîânyával, maga tenné

meg а’ vegytani próbákat, és Еду а’ felvìlágosìtásra

vezethetô egyedüli anyagokat elrontanń;

ё. 22.

A’ próbatétet Маше“ bábák azon esetekben al

kalmaztatnak, mellyekben az asszonyì nemzô részek’

vizsgálata megkìvántatik, a’ mit azok a’ törvényszéki

orvos’ vezérlete ат‘: végeznek; ezen vìzsgálatot egye

dül а’ bábárn bíznì nem lehet,l ’s minden nyomosabb

esetben а’ törvényszékì orvos а’ bábâval едут: teszi
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meg а’ vìzsgálatot, vagy ш egy szülészre bízza. Use

kélyehb eseteknél а’ bába maga véghez ушей а’ vizs

gálatot, mìnekutáua a’ törvényszéki orvostól :maak tár

gya és czélja felòl elegendôkép értesíttetìk. Az orvos

annak jegyzéseìt látleletébe felveszì, vagy bìzonysága

а’ jegyzòkönyvbe béiratik.

ё. 23 .

A’ fennevezett törvényszéki orvosì személyek

azon МИН még kötelesek, mìnden törvényszékì orvo.~i

vizsgálatra tartozó esetet a’ hatósâgnak béjelenteni.

Szìnte úgy mìnden egyéb orvosi személyek, ha bár

nem hîvatalosok, kötelesek u’ törvényszékì orvosi sze

mélyek’ jelen nem létökben, a’ hatóságtól reâjok bizott

törvényszékì vizsgálatokat megtennì ’_s a’ hatoságnak

jelentéseiket beküldeni, mire azok egyes eseteknél kü

lönös esküt tesznek le.

Ha а’ törvényszéki orvosok’ látleletei és vélemé

nyeì hiányos "Надым vagy más hozzájáruló körülmé

nyek mìatt az itélet МЫ: elégtelenek volnának, az 0 r

vosi kar a’ hatóság’ felszólìtásárn а` kétes сне!

felôl véleményét adni kôteles.
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Msolnn szAKAsz.

А’ tó'rfve'nysze'kí orvosi ügyíráso/ma'l tal-tando'

rendszaóásoń.

ё. 24.

А’ töryényszéki orvosi személyek’ feladásuk: pe

res esetekben azon tárgyakat fontosan имён": és

медным, mellyek felôl а’ törvényszék orvosi vagy

természettudományi elvekbôl felvilágositást kiván. Ezen

vizsgálatoknál és az azoknál hozandó látleletek- ’s vé

leményeknél azoknak némelly szokásba vett és törvé

nyesen rendelt formák szíikségesek, az ignzság $101

gánatáshoz való.közvetlen viszonyaî „паи.

Hogy az orvosi vizsgâlnt törvényszeres ’s

é'tékes legyen, következendö minemiiségekkel bírjon:

1) egy törvény-hatóság’ parancsolatára ‘аду ké

résére;

2) eskůdt orvosi személyek МЫ;

3) egy elôre rendelt паров és helyen történjen;

4) legtöbb esetekben, nevezetesen minden ha

lott vizsgálatoknál egy ‘аду több törvényszéki személy’

jelenléte törvényesen ymegkivz'intatik;

5) a’ törvényszékî személyek шт а’ vizsgálat

Май egyik írja а’ jegyzôkönyvet, melly а’ vizsgálm

után összefiiggöleg átolvastatik és а’ törvényszéki

orvosi személyektôl aláiratik.
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S.' 25.

Minden törvényszékì orvosi увидят illendô

rendben, legnagyobb gonddal és pontossággal tôr

téujen. Különös tekintet legyen a’ kétes kérdésekre

Гаити‘, és mìnden körülményre,melly а’ peres ese

tet lehetôkép felvilágosíthatná, “аду mellynek elmu

lasztása a’ törvényfolyamatban kìfogásokat és ment

ségeket okozhatna. A’ vizsgálatnál csendességròl és

bátorságról gondoskodik а’ hatóság.

0lly törvényszéki orvosì vizsgálatoknál, hol tór

vényes személyek jelen vannak, az orvos köteles,

9

azokat minden nevezetes (Моды ñgyelmeztetni; a

mit érzékekkel meg lehet esmerni, azt nekìk meg

mutatni, és a’ nyomosabb tüneményeket lehetôkép meg- _

magyarázni. A’ törvényszéki személyek, ha az orvos!

vizsgálatnàl ielen vannak, írják a’ jegyzôkönyvet,

mellyben a’ vìzsgálat’ minden lényeges pontjait7 а’

törvényszéki orvostól elômondott làtleletet és az ál

talńnos eredményeket följegyzik. Az orvossal a’ jegy

z‘ôkönyvnek еду másolatja közöltetik, mellyben sem

mì új elhatárzó tett- dolgot sem szabad neveznì, melly

már a’ jegyzökönyvben nem fordult volna elò.

ё. 26.

Az orvosi увидим’ folyamntja, rende és törté

nete, úgymìnt annak eredményei felôl, az orvosì sze

mélyek а’ hatóságnak еду látleletben (visum

repart/lm», parere) jelentést шашек; ehez мы

2
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ják véleményöket, mellyben tudományos alapon

épült штаны leteszik a’ felöl, mit lehessen a’ vizs

gálat’ eredményeìbôl еду törvényes kérdés’ ‚ведит

sére következtetni. Mind а’ két ügyiràs’ szerzôje

а’ törvényszéki orvos, és azt a’ sebész, ha ellene Н

fogàsa nìncs7 aláírja; ellenben kiìlönbözò véleménye’

okait elôszámlálja.

A’ шлем’ szerkesztésénél következö szabályo

kat és formâkat kell megtartani: Bévezetésiìl

mìndenütt ki kell jelenteni, milly hatóság’ parancso

latâra vagy kérésére, ki által,mìkor, hol és mi vég

bôl, milly törvényszékì személyek elôtt történt legyen

a’ vizsgálat. Ezutàn következik а’ tulajdonképì lát

lelet` a’ vizsgálat’ leirása7 és mind az, mi az alatt

találtatott. Elöször felszámláljuk mind ш, mit виш

lélés által a’ helyre, a’ holt lest’ fekvésére, nemére,

korára, testalkatára, külŕinös jeleìre és ruházatjára

nélve травмами; ezutân következìk a’halottì bon

czolás’ eredménye: mìndig szîgorúan meg kell külön

böztetni, mi foly шагам! а’ vizsgálmból, mint еду

lńtszó ‘ей-«101%, és mi Мишей!‘ az orvossàl köz

lött íìgyìrásokból ‘аду más úton. Ezután hozzáadjnk

а’ véleményt, mellybenlelkìsméretesen ki kell je

lenteni azon pontokat, mellyek ‘ею: bìzonyos, és az

elôszâmlálnndó okoknál fogva kétségünk nìncsen, és

шока‘, mellyeket csak valószinůeknek tekìnthetünk,

és minden Васе esetnél az îtélet’ hozásârai шм
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lenségünket meg kell vallani. Mindenkor az 15:11

ság’ kìnyomozása а` törvényszéki orvos’ elsô köteles

sége. Hol az kétségkivülì, szabadon mondja kì azt,

а’ törvényes következésekre nem ‘стане; 1101 két

sége van, ат el ne titkolja; ha pedîg legalább va

lószinůséget találna, ш is jelentse ki, és annak

lépcsôjét ’s okaìt határozza meg.

A’ látlelet és vélemény ne sietve dolgoztassék

ki, hanem gondosan és jól meg fontolva; mert joga

van a’ törvényszékì orvosnak azzal legalább 24 órát

vagy még tovább is várnì. Irásmódjn egyszerů, értel

mes, meghatározott és szabatoslegyen, a’ kétes kér

désnek lehetökép megfeleljen, a’ hol csak lehet honi

nyelven történjék, de azért a’ testi részek’ divatozó

és ìsmert latin és görög nevezeteì ne kerültessenek,

hanem mîndenütt, hol ат а’ nagyobb értelmesség meg

kìvńnja, hozzátétessenek. Végül közönségesen meg

kell jegyezni, hogy a’ jegyzôkönyv’elolvasása után,az

` ellen senkìnek klfogása nem volt, és a’ bévett rekesz

tési forma „actum ut supra“ után az aláìrâsok jönnek,

jobb oldalról a’ törvényszéki személyek és а’ bizonysá

gok, bal oldalról рейд az orvosok’ neveì. Az беже

hajtott irás’ külsö oldalán a’ törvényhatóság’ czíme, а’

szerkesztö’ neve és tìsztsége, és az illetô tárgy’ rövîd

jelentése ìratik fel.

A’ tett’ felvllâgosìtásâra szükséges mesterse'ges иду termé

azotes dolgok, borìték én pecsét alatt tétetnek el, és a’

21%
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látleleiben elöhomtnak. — На késòbb fellalilt körülmé

nyek a' vêlcményt megváltoziatjâk vagy semmisítik,az

rij itéletben ezenvváltozás’ ока“ elô kell штат; szinte

úgy, ha az orvosok véleményeikben интим,дмokok

kal tâmogntva а’ hatósâgnak kü‘önösen be kell jelenleni.)

Minthogy az orvosi lâlleletnek törvényes ereje van,

a1. abban elòhozotl tettektòl а’ birónak eltávozni nem

szabad. Azonban а’ törvényszék, úgy mint а’ feiek’, а`

véleményben МЕНЮ" következmények’ megitéléseért

az orvosi knrhoz tovább folyamodhatnak.

§. 27.

A’ rörvényszéki orvosi vizsgálatokra való Мг

gyak mâr felebb neveztettek. Élô személyeken ’s nem

élô vagyis élettelen állományokon а’ vizsgálar külön

féle eseteknél kíilönös, késôbb leirandó szabályok sze

rínt történik. A’ holt testen valótörvényszéki ‘1115

gálatoknak azonbnn bizonyos általános szabályai vannak,

mellyeket meg kell tartani. A’ halott’ vizsgálata шагу

külsô ‘аду belsô: az elsò vagy а’ törvényes

me gsz emlélés [inspectie lega/11e] minden eset

ben elegendô, holazáltal а’ halál’ neme, melly más hi

bâja nélkül (днём, bizonyosan kitudódik, vagy hol

сета!‘ könnyů, МЫ’) sérelmek jönnek vizsgàlat ай. Hol

таит аЪ- eset elegendôkép fel nem világosodik, а’

halál ока’ kin omozására mindenkor а’ belsö vizs
У

gálat ‘аду halotti bonczolás is megtörténik.
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5. 2s.

Еду tökéletes törvényszéki halotti bon

с z ol á s h o z [Sectio [едим], melly minden neveze

tes esetekben megkivântatik, tartozik az emberi test’

három fö üregének, a’ ‘б, mell’ és hasüregnek ’s a’ ben

nök Годы‘ részek’ pontos vizsgàlata.' Мёд akkor is,

ha а’ testnek еду `üregében а’ halńl’ elegendö okát ta

lálnáfel uz orvos, tanácsos a’ többi üregeket is felnyitni,

mìvel mînden látszó bìzonyosság mellett is lehetséges

а’ tévedés, ’s az ńltala’védôk’ kifogàsait el lehet kerül

ni. Azért némelly tartományokban (nevezetesen Szász,

Porosz és Bajorországban minden esetben törvényesen

meg van hngyva а’ három fö üregek’ felnyitása.

Némelly nevezetesebb esetekben meg azon kìvül

а’ torkot, hátgerìncz-üreget, borékot ‚ asszonyì nemzô

részeket, vagy akârmelly más részt meg kell vizs

gálni, melly а’ мы’ okát magâban rejthetné. Azért

mindig azon részre kell vonni а’ fò tigyelmet, mellyben

а’ halál’ oka valószinůen létezìk, mire sokszor már а’

kůlsò tekintet szokott vezetni. Hol törvényesen nìncs

meghatározva, meddig kelljen Мумий а’ vizsgálatot,

ат egyes eseteknél а’ törvényszéki orvos’ belńtása

hatârozza meg. Azonban mindenkor tanácsos, inkább

többet mint kevesebbet tenni, hogy а’ védönek ока ne

legyen а’ bonczolás’ tökélotessége ellen kikelni.
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§. 29.

A’ törvényszékì orvosnak különösen óvni kell ша

gát, hogy az iigyirásokban kijelentett vallomâsok vagy

a’ törvényszéki személyek’ gyanusitńsa ямы el ne f0

gultassék. Kötelessége a’ vìzsgâlatnàl minden tünemé

nyeket jól megfontolni és itéletét ezekre véleményében

alapítani. Ha véleményét esak az iigyirásokból vett

adatokra марша, azt ki kell jeleuteni. Azon esetekhen,

hol kétséges marad, meg kell vallani inkább iehetlen

ségét az itélet’ hozására, mint sem hamis becsvágy

ból gyanúsitásait ìgazságnnk és elhatározó itéletnek

âllitni.

$- 30.

Egy olly halotti „видными, hor а’ папы’ oka

betegségével lehetöképi viszonyban áll,a’ halotti bon

czolást ne vigye végbe annak orvosa ‘аду sebésze,

hauem egy más orvosi személy. Jelenléte mindazon

által а’ szükséges tudósitâsok mìatt, mellyeket felöle

közölhet, mindig Штатов.

§. 31.

A’ törvényszékì orvostudomány’ szerzöi aznn el

vet állitották fel, hogy: egy rothadásba átment

holt test ne legyen tárgya törvényszéki ‘113525

latnak ’s különösen a’ bonczolatnak, mivel а’ részek’

tulajdonképi minemüsége rothadás âltal megváltozìk

és а’ bonczoló’ egészsége veszedelembe ejtethetik;

hogy Фены ezen esetekben а’ bonczolás megtiltnssék.
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Ezen elvet közelebbrôl kell meghatározni: ha az едем

test teljes rothadásba ment által, nincs helye

а’ bonczolásnak; de еду kezdö, csak egyes részekre

terjedô rothadás nem gńtolja а’ vizsgàlatot. Не tar

toznak nevezetesen ozon bonezolások, mellyek újra

kiásott személyek’ testén több hónapok mulva történ

nek, ha а’ férjany-megétetésröl Маша!‘ utáu _gyanú

támudna. A’ vegytan’ elômeneteleinek köszönjük azon

módok’ esméretìt, mellyek ‚ты érezes mérgeket, ne

vezetesen a’ férjanyt, már ifélìg rothadt testekhôl el

lehet választani, és azon szereket, mellyek a’ rothadt

kigòzölgések’ ártalmaìt eltávoztatják. —- Màr tôbb

ideig eltemetett holt testek’ bonczolása szükséges le

het, ha nehéz csontsérelmek történtek, иду ha еду

újszülött’ érettségét а’ csontokbólkellene megitélni.

32.

Törvényszéki orvosi ügyìrásokat formájok- és

tartalmukra nézve hibátlanul írni, nem könnyů dolog,

és csak gyakorlás атм szereztethetik meg. Szìnte

‘Еду óhajtanunk kell az ennek gyakorlatàra vezetö pra

etikus tanìtást, mellyben ügyes törvéuyszéki orvosi sze

mélyek képeztetnének. A’ tulajdon gyakorlás’ Мё

nyàt a’ törvényszékì orvostudományú irások’ tanulása

csak tôkéletlenül pótolja ki. Következô útmutatások

és modorok szorgalmatosan forgntva а` tapasztalatlan

nak némi hasznára válhatnak.
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Наш“! дбпсзоМво/Ъги valol utmulatásokat (Шла/д

и’ Ít‘ò'vetkezendô írásole:

Wildberg, prakt. Handbuch für Physiker, Erfurt, 1823.

Bernt, Anleitung zur Abfassung gerichtl. medic. Fund

scheine und Gutachten, Wien, 2te Ausgabe. 1836.

Staupa, Anweisung zur gerichtl. und patholog. Unter

suehung menschlicher Leichname, Wien, 1827.

Instruction für die öffentlich angestellten Aerzte und Wund

.ärzte in den k. k` österreichischen Staaten, wie sie

sich bei gerichtl. Leichegbeschauen zu henchmen ha

ben. (Medic. .la/lfb. des 03h'. Staates, III. Bd. 2-4 SI.)

 



MASODIK RÉsz.

A’ “Эх-“511331611! orvostudomány’

anyagl része

Emsò szAmsz.

Tò'rvénysze'ki orvosz' m'ßsgálatok e'ló'l‘ön.

33.

Élö személyek igen sokféle tekintetben lehet

nek а’ törvényszékì orvosi vizsgálat’ tárgyaìvń, mint

az embernek testi és lelki állapotjn többféle 1111100

bözô kétséges peres kérdésekre adhat alkalmat, mel

lyek csak anthropologìai és orvosi elvekbôl nyerhet

nek felvìlágosìtást vagy elhatárzást.

Ezen szakaszba tartoznak az újszülött magza

tokróli vizsgâlatok alkatásuk, éretségök, életrevaló

ságnk, valódiságuk és az elsò szülöttségre nézve; az

életkorról, nembeli viszonyokról, nemzö tehetségröl,

szüzességröl, eröszaktételrôl, természetlen közösülés

röl , terhességròl ‚ а’ testnek és léleknek kétséges

egészség- állapotjárol, és az eltitkolt, tettetett ‘аду

bevádolt betegségekrölì vizsgàlatok.
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ELsò FEJEZET.

Az ú/szii/ò'tt ищущие/а felólz' `m'2;.s'ga'lalok.

ё. 34.

Mivel a’ kormàny’ érdekében van, hogy minden

újszülött polgáruak a1. òtet illetöjusai fentartassanak;

azért mind ezen tekintetben, mind-a’ szülöknek a’ gyer

mekek iránti törvényes viszonyokra nézve gondos

kodik arról, hogy az ôket ìlletò kétséges peres Мг

dések törvényszéki orvosi vizsgálatok ‚ты felvilńgo

sítassanak. Ezek többféle tekiutetben lehetnek szük

ségesek: az újszülöttek’ alkatukra nézve, melly ren

des vagy rendetlen; érettségökre nézve, érettek ‘аду

éretlenek, kora szülések vagy elkésettek, életreva

lóságukra nézve: ha e'lve és mint életrevalók, ‘аду

élve пауза, de mint nem életrevalók sziiletnek; való

diságukra nézve, a’ mennyiben elcseréltethetnek, és

a1. elsô születésre nézve kettôs vagy hármas sziilé

seknél.

I. Az ry'szz'ilött magzat' Írülsó' allaatjáróh'

vz'zsga'latolr.

ё. 35.

A’ szabályos test’ termete és alkata azen ese

tekben adhat alkalmat törvényszéki orvosi vìzsgálatra,

hol a’ mugzatot illetò jogokról kérdés támadna. Ez

történik:
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1. ha a` szabályos emberì termettôl és alkattól

felette eltávozó magzat (csudaszülött, monstrnm) szü

панк, úgy hogy акта!‘ emberi jogaì kétségesek

volnának;

2. ha а’ rendes termettôl olly eltávozások 1611

nének elô, mellyek mindjárt, vagy késôhb яхта!‘ р ol

gárì „дайте! kéœéget támasztnának;

3. hu üszóg (mola) „так.

§. 36.

A’ csudaszülött’ nevezése a’ törvényszéki

orvostudományban majd szorosahb, majd bôvebb érte

lemben vétetett, a’ régibb irók különösen többt'éle

csudaszülötteket kůlönböztettek meg. ‘Еду setét idô’

babonás bite, mìnél fogva azok еду asszonynak az
ördöggel vagy az embereknek âllatokkal való közö-l

sülésöknek tulajdoníttattak, ezen vizsgálatoknak az

elött nagy nyomosságot атак, melly korunkban а’

nemzésröl és az emberi életmüvezetség’ törvényeirôli

helyesebb esméret мы nagyon megcsökkent.

§. 37.

Ámbár a’ csudaszíìlöttek’ alkatásukról való еле:

tnni esméreteink meg igen csekélyek, még is а’ ha

sonlati bonczolás’ vizsgálataì мы némi törvények

fedeztettek föl, mellyeket а’ természet látszatós sza

bálytalansńgában követ. Legelôször is azon Справа

talàs й", hogynémelly ńjszülöttek’ alkatbéli hibája nem

egyéb, mint a’ magzatnak еду mélyebb lépcsôn és
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korább idöben tulajdon rendes alkata, melly ezen lép

csôn megàllapodva, a’ szülésnél mint életmüves hiba

vagy csudaszülött jelenkezik. -Ide tartoznak a’ nyúl

száj, a’ Назад! szájpadlás és a’ veleszületctt köldök

sérvek.

§. as.

Sok más csudaszülöttek onnan származnak,hogy

a’ terhesség’ elején két magzat öszvenö és egymis

alkatásukat kölcsönösen hátrálják. Ш kétféle eset

jöhet elô: а’ két magzat öszvenövésök után vagy едуа

rant fejlödîk ki, és mint öszvenòtt ìkerek születnek 5 1w)

vagy az egyik magzat alkatában meggátoltatik, a’ mâ

sìktúl meggyözettetik, annak alkatába vonattatik, és àl

_tala mintegy idegen test felvétetik. Vagy pedig a1.

egyìk magzat kifejlésében annyìra meggâtoltatìk, hogy

csak еду едуез rész fejlödik ki és folyvâst nö; ide

tartoznak a’ három karral vagy három lábbal született

gyermekek , mellyek talán еду szabálytalan vagy huja

képeleti erönek tulajdoníttatnak.

°) Említésre méltók a' világszerte hires magyar ikertest

vérek, kik 1701, I_)ctoin 16án Szôny helységében K0

márom vármegyében születtek; e’ kétleányok, Ilonânak

ée Judìtnak neveztettek, egészcn el voltak választva

egymástól, kivévén az alt’elen‘, hol ôszvenöttek ¿s igy

a’ székletételt ie közösen végezték; 22. esztendeig él

тек; elůször Judit hetegedett meg, de nem зовёт Ilo

na is rosszúl lett, ki csak ugyan hârom minntummal

késöbb holt meg mint testvére, ez «там Posonban

Febr. 23-ân, 1723. (Т urk 0 в J. Philos. Transactions.

Beck ‚ med. Jurisprudence, р. 198.)



Az úJszi‘Lö'M‘ MAGzA'r' ni‘Lso' ALKA'rJinól.. 29

§. 39.

Kétség kìvül némelly egyes formátlanságok- és

megcsonkitásoknál 01 anyának lelki befolyása inab

zatjára а’ terhessóg’ idejében tekintetet érdemel. Az

anya’ megcsodálás (ìgézet) lehetségéröli vita még 1011

az orvosok közt, és annál fogva,hogy 01 апуа és mag

101 közt sem idegek sem vérerek által nem áll fel sem

mi közvetlen öszveköttetés, 0’ viselös asszony’ képze

letének és kedélyének béfolyásât 0’ magzat’ 011101010

' ugyan kétségbe hozhatjuk; azonban 01 01101011’ 51011111,

mellyek 0011011 lehetségét.bebizonyitják, olly ладу, hogy

0101101 kereken tagadnì nem lehet.

ё. 4o.

C s 11 d 0 s z ü l ö 1111 e k (тети-ат) általánosan ne

veztetik mìnden embertöl nemzett es született magz‘ot,

mellynek 0111010 0’ szabályos emberi termettôl annyira

eltávozik7 hogy 01111011 emberisége ’s 01 ôtet ìlletô em

beri jogai felül kétség támad. Ezektôl meg kell 11111611

11011е1п10’ fo rmá 11011 vagy megos on kl't o tt szü

léseket, azaz olly magzatokat, kiknek nevezetes, de

01 életre nem mulhatlanúlszükséges részeik hibńznak,

‘аду 1111111е11 tetemes csonkitásuk van, melly azonban

azâltal emberiségét kétségbe nem 1101111; nem külön

ben 01 anyajeg yeket (nuevas), 0101 0’ 010110

lyos emberi alkattól való csekélyebb eltéréseket, vala

mellyik tagnak hiányára, szerfeletti szâmára, rendki

vüli helyezetére, formájára és nagyságára nézve.
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ё. 41.

Mind ezen fennevezett csonkitás’ nemei a’ сема

szülöttekhez számláltattak; azonban szorosabb érte

lemben a’ régiebb törvényszékì orvosi írók csndaszü

lötteknek azen magzatokat nevezték, kiknek vagy fe

jök hibázott, ‘аду kiknek emberi testükön állati fejök

volt. Fejnélkiil született magzatok (acephahj mînthogy

életre nem valók, és az ôket illetô jogokról kérdés

sem támndhat, nem tartoznak a’ törvényszéki orvosi

vizsgálatokhoz. Emberi‘testtel és állatfövelì csudaszii

löttek pedig nìncsenek, mivel а’ természet’ törvényeì

töl olly nagy eltérés fel nem fogható, és a’ külsô for

mànak еду távollevô hasonlatossága, mellyet а’ nép’

babonás hìte és felingerült képzò tehetsége olly kön

nyen feltalál, nam bizonyr't semmit, kivévén , ha ш az

аду’ bonczolása és az idegekkel való öszveállitása va

lóságos állati alkatnak mutatná. E’ mellett meg kell

említeni, hogy az ember közösiilése állatokkal sohasem

termékeny.

ё. 42.

На csudaszülötteknél az emberi jogok felül kérdés

штаб, az töbhnyire a’ keresztelést ìlleti, mellyre

minden keresztény magzatnak joga van. Az ide tar

tozó kétes kérdések a’ régi és újabb tanitóktól egyér

telmüleg felvett elvek szerint úgy határoztatnak meg,

hogy ha а’ magzat’ feje alkatásâbnn emberi lelket sej

dittet magàban, а’ keresztségtôl megfosztassék.
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§. 43.

Ha két öszvenôtt iker magzatok, két fővel vagy

két testtel születnek, а’ személyesség, jogai azon elv

ból határoztatnak meg, melly szerint az agy a” lélek”

életmüvének мишени, és így egy gyermek két test

tel és egy fővel egy személynek tekintetik; egy testtel

és két teljesen kiképzett és elválasztott fejjel bíró csu

daszülött pedig két egyminek tekintetik. Ezen végzés

tehát а’ keresztelésre, és ha tovább életben marad, to

vábbi jogaira is fordíttatik. Egy gyermek két egymá

son ülő fővel azonban csak egyesnek vétetik.

44.

Éktelen szüleményekhez (deformítates)

azon megcsonkított gyermekek tartoznak, kik kar vagy

lábszár nélkül jönnek а’ világra, vagy kiknek egy ve

leszûlt vizagyok, egyes részekben nevezetes éktelenség,

vagy valamellyik nagyobb részben bujálkodásuk van

(monstra per excess-um). Ezek és az anyaj e

gy e k közt szoros határt vonni nem lehet; az útobbiak

hoz számláljuk а’ csekélyebb eltéréseket az alkatra,

helyezetre, irányra , számra vagy а’ kisebb tagok,

hiányára nézve. Az úgy nevezett himnôk (herma

phroditzj is tulajdonkép ide tartoznak, de azokról to

vább alul különösen értekezünk.

A’ két nevezett osztályú éktelen magzatok emberi

jogairól kétség sem lehet, hanem arról: а’ himnô gyer

mekek mellyik nemhez tartoznak, és azoknak polgári
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jogairól. Ezen kérdések következö elvek szerint 11:11:1

roztatnak шед:

1. éktelen vagy csonkitva született személyek

011у jogokra szert nem tehetnek, mellyekkelì élés a’

hiányzó vagy éktelen részek шт: lehetetlen, p. o. ha

zasságra hiányzó vagy hibâs nemzö részekkel;

2. ellenben a’ polgári jusok’ kiszolgàltatásában,

minthogy ezek az egyes részek’ szabâlyosl` alkatâra

nem szorúlnak, nem kell annyira a’ hiány’ vagy 61110

lenség’ lépcsôjét, mint az egymi’ emberiségét és értel

. mét tekintetbe venni. Kar vagy láb nélküli emberek a’

státusnak más módon használhatnak, és polgári kôte

lességeiket véghez vihetìk. ’

ё. 45.

Üszö д [molae] az asszonyi méhben képzett,

éktelen, húsos, hólyagos vagy hartyás törneg, melly

a’ terhességhez hasonló altest-domborodást hoz elö,

és а’ méh’ vajudó öszvehuzásai közt kiüresitetik. Tör

туши orvosi tekintetben három kérdésre ad

alkalmat:

1. terhesités nélkül származhatnak-e üszögök?

2. mig a’ méhben vannak, bizonyos jelekböl шед

esmertetnek-e ‘Ё

3. üszöggel járó szexnélyek а’ terhesek’ jogaik

kal birnak-e vagy sem?

Az elsô kérdésre цене szâmos tapasztalások bi

zonyitjz'lk, hogy еду íiszög minden közösülés és terhe
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sítés, söt а’ sziizesség’ megsértése nélkül is terem

het; hogy nem csak дата! asszonyok- és özvegyek

nél, hanem igen meglett korú hajadon leànyoknál is

találtatnak. Ezen esetekben osupán Щи“ vérböl 9.1111

nak és a’ méhüregben való beteges vérzések эта!

okoztatnak, vagy готов, hártyás állományúak, ‘(аду

rivokâkból [hydatirles] állnak és а’ méhnek betegen

felmagasztalt képzékenységébôl иду а’ rostanya’ ki

izzadásâbólerednek. Ezen, közösülés nélkül nem

zett üszögök ńl-üszögöknek neveztettek.

Sok más esetekben az üszögök szabályta

lan fogamzá s’ szüleményei, és ezek a’fennevezett

tömegen kiviil többnyire egy emberi magzat’ egyes

részeìt foglalják magukban. Az is megeshetik, Моё-у

egy idôben üszög és magzat együtt talâltatik а’ méh

 

I ben, ‘аду hogy а’ magzat annak közepébe van тенге;

ezen âlképelések’ ока а’ pete-hártyàk’ és а’ méhle

pény’ hetegesen bujálkodó képzékenységében, és a’ mag'

zat’ megakadályozott kìt'ejtésében létezik. Olly iiszögök,

mellyek egy nem sikerült fogamzásból szárniaznak ‚

v al ó di üs z ö g ö k n e k neveztetnek. De ebbòl megtör

tént közösülést törvényesen csak akkor lehet követelni,

ha a’ vizsgálatnál еду emberì magzat’ kìfejlett részeì

nyilván látszanak. B o h n n а k azon állítz'lsa, mi szerént

iiszögök csnpán némabün által,közösi"ilés nélkíil terem

hetnek, nincsen bebiznnyitva.

3
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§. 46.

Az üszögök nem élők, életre sem valók, és mind

az, mit n’ régi szerzòk állatalakú és még születésök

után egy ideig élő üszögökrôl mondottak, mesék. Azért

jogaikról, akár а’ keresztségre, akár az örökösségre

nézve, szó sem lehet.

Azon kérdésre: vajjon egy személy csak üszö

göt hord, vagy valóban terhes-e? sokszor igen

nehéz vagy lehetetlen megfelelni, mert az üszög és

terhességitüneményei sokszor igen hasonlók. Az üszög

nek esmertetô jelei a” következendők: az altest” daga

ища nagyobb és keményebb mint egy hasonló idó

szakú terhességnél, külsö nyomásra fáj, és az altest

ben egy nehéz test’ érzését gerjeszti, melly „намаза

fekvésnél azon oldalra húzódik. Ha az üszög három

vagy négy hónapon túl marad а’ méhben, mi csak rit

kán történik, hiányzó mozgás által megkülönböztetik;

vagy ha mozgások vétetnének észre, azok korábban

vagy több fájdalommal történnek és az idővel nem nő

nek, mint а’ terhességnél. Végre az üszögöt hordozó

személyek” egészsége többnyire szenved. Mind ezen

jelek az első hónapokban sokszor nem elég világosak,

és а’ feltett kérdés” meghatározására elégtelenek, an

nyival inkább, ha az asszony egy időben magzattal és

üszôggel is volna viselős.

Az üszög közönségesen а’ 3-4ik hónapban elmegy, Mon

ban némelly esetekben a’ 6-7et is kiállotta, sét évekig
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is mcgmaradí'.-~ Az enslôk nem válaszlanak el tejet, inkâbb

savót, a’ nádràból többször ‘ё!’ УЫш-‘тб‘НК el4

A’ harmadìk kérdés: vajjon еду üszöggel járó

személy a’terhesek-jogaìt bírja-e? а’ régi és újabb

szerzöktöl egyértelmůleg úgy намеки el, hogy

azon „дома, mellyek а’ ulagzatot inkább mint nz anyát

ìlletìk, szert nem tehetnek; de а’ fennevezett je

Ы" csalhatósága és a’ lehetség mìatt, hogy az üszög’

közepében гладит is találtathatik, а’ kérdés’ bizonyos al

határozásáig, а’ terhesek’ elöjogaìval bírjanak.

‘Щ А: újvzülött magzat’ ¿rellsffqe'ró'l valoI

rizsgálatol‘.

5. 47.

A’ terhesség’ sz‘abàlyos folynmntja, köz tnpasztn

his szerìnt, a’ nemzett méhgyümölcs’fogamzàsától fog

,va teljes érettségéìg, minél fogva а’ magznt az :myá

tól elválasztva önálló életét a’ méhen kivül шутит

ja, tìz hónapìg, negyven МНЕ, vagy 280 napig tart.

Azon gyermek, ki а’ méhben ezen szabâlyos ìdôt ki

állta és ìllemlôenV kifejtve születik, érett, КНР]

lett, idös gyermeknek neveztetik.

ё. 48

Az érettség’ és ìdösség’ tekìntetében az ‘31511116!

tek kétfélekép térhetnek el a’ szabálytól, ’s azáltal az

örökséget, elválást, îerhesìtést, tńplálást ìlletö törvé

nyes kérdésekre ndnak alkalmat. A’ szülések t. i. ‘аду

а’ szabályos idöszakasz’ lefolytn elött megtörténnek és

3 ff
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6 r e tle n ‘аду 111 611 e n szüléseknek (pwrtus im
maturz) neveztetnek, vagy annak lefolyta után tör- y

ténnek 65 k 6 56 11 61- ett vagy elkésettszüléseknek

(partus retardalz‘, serali/42:) hívatnak.

Az éretlen szülések ismét két osztályra válnak.

Ha а’ шад1а1 a’ szabâlyos határidô elött olly korán

születìk, hogy annak az életre elkerülhetetlen életmü

vei még ki nem fejlòdtek , azt mint életre nem valótA

magzat-letételnek, elvetélésnek (abortus)

nevezzük. Ezen osztályba tartoznak 11111111 а’ hatodìk és

hetedik hónap közt született gyermekek, kik vagy hol

tan jönnek a’ világra, vagy nem sokára meghalnak.

Ellenben ha a’ gyermek’ születése a’ szabályos

határidö elôtt идут, de akker történik, 111111611 már an

nyira kifejlett, hogy születése` utân elélhet, koraszíi

iésnek ‘аду idétlen sziilésnek (par-tus prae

001‘) neveztetik; еду illy ìdétlen gyermek rendsze

rint nem érik meg elöbb mint еду más gyermek.

§. 49.

Egy gyermek’ érettsége vagy éretlensége’ jelei

részint n’ külsô részek’ érzékìleg észrevehetö mine

müségböl, részint némelly můködések’ megjelenései

1161 vétetnek. De a’ gyermek’ érettségét illetô törvény

516111 orvosi itélet ne állapitassék valamelly egyeev 15

mértetô jelre, inert ezek közt nélnellyek egymis kivé

telek miatt bizenyt'ajanok, p. о. а’ hosszaság és 1161161
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ség, jelenlévô "аду hiányzó ММ‘; hancm mìnden jele

ket összeállitva és egymásközt összehasonlítva . пош

sék az “Нет.

Egy (‘гей gyermek' esmértetò jelei n’ kôvetke

zendôk: а’ test’ hossz asága 19-20 hüvelknyi, ne

h éz s ége 6-7 font. а‘ kezeken és lńbokon lévô kör

mök’ telies kit‘ejlése és keménysége, erös és вид’

hosszú h aj ak, kemény és vìlágos piros bôr (cutie).

nem ránczos és szilárd fel bô r (epidermis), megerô

södött és gömbölyů v é gta g ok, а‘ fej nek а’ test

hez és а’ fejlágynnk а’ fejhez való arányossága,

a’ füleknek kemény és porczogós tulajrlonságn, эй

lárd és nedves МН‘! ö kzsìn ór, ’s ñúgyermekek

nél а’ golyók’ jelenléte а’ borékban. Azon kivülmeg

kell jegyezni, “еду egy érett gyermel'. nem sokâ szü

‘мене utàn erötetés nélkül lehel és так, szemeit

felnyitja , szüntelen nem alszik, az emlôt (орда,

яъорпй és nyelni tud, ha csak helybeli képezési hi

bák azt meg nem gátolják, és nem soks'ira születése

ntán vizelletet és magzat-sznrkot ‘Мани! el.

Ellenben egy éretlen, idétlen gyermek nem olly

Новый nehéz, kevés vagy sommi haj a’ fején, igen

lágy és измене" körmök, ránczos höre, igen gyenge

és tinom felhôre, kñlönösen az ajkakon és fiileken, mel

lyek érìntésöknél könnyen véreznek: végtagjai gyen

gék és nránytalanok, képe vén , lehellete erôtetett, l«za

va gyenge, nyöszörgů, шаг! szüntelen alszik, nem nyel
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het és semmi étvágyot nem щит. Fiú-gyermekeknél

a’ golyók még nincsenek а‘ borékban.

Ё. 50.

Törvényszéki orvosi viszgálntok а‘ gyermekek’

érettsége felôl , többnyire akker tòrténnek7 mìdôn tör

vényszeresse'gök és örökölhetòségök kérdésbe jön. Ez

arra adott alkalmat, Моё-у а’ tökéletes (érett),

törvényszeres és örökölhetö gyermek Ище

zés egymás közt összezavartatott, és еду értelemben

‘тетей. А’ kétutolsó eszme inkább a’ jog- mint а’
törvényszékì orvostudomânyhoz ‘ах-10211‘. I

T ö r v é n y s z e r e s клади! (partus legítimas)

minden а’ törvényes házassâgban nemzett és született

gyermek. Örökölhetö csak olly gyermek, ki tör

vényszeres, élö és életre való, és emberi fòvel выпе

tik. Azért ezen két nevezetet meg kell különböztetnì;

nem minden törvényszeres тара: örökölhetô, mint az

elvetélések, holtan szült gyermekek, а’ csudaszülöttek;

ellenben egytörvénytelen, a’ hâzasságon kivül пешие“

gyermek, némelly esetekben örökölhet.

ё. 51.

Az ìgazság’ kiszolgáltatására nézve а’ koraszült

партой’ felosztása életre-valókra és életre

nem valókra (или; vitales, non vitales) ne

vezetes', melly а’ fenemlített тащит-Пейте! és korn

szülés Кбит lévö különbségeu alapúl. Еду elvetélés,

azaz mìnden а’ fogamzattól fogva két hónap’ le
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folyta előtt született magzat, habár élve jön is a"

világra és több órákig vagy napokig élne, még is to

vábbi élet re nem való (partit: rítus, sed non

vitah's). Azért állítólag négy vagy hat hónapos

gyermekek, kik nem csak élve jöttek а‘ világra, ha

nem tovább is éltek. igen valószinûen hibát vagy csa

lást gyaníttatnak. De koraszülések, azaz minden he

tedik hónap” lefolyása után született gyermekek életre

valóknak tekintethetnek, ’s annyival inkább, mennél in

kább а’ szülés" rendes határidejéhez közel jönnek a” vi

lágra. Azért rendszerint egy nyolcz hónapos gyermek

inkább életrevaló, mint egy hét hónapos.

ё. 52.

A’ legrégiebb törvényszéki orvosi tanítók a’ mag

zatokat lelkesekre és lelketlenekre (feet/Is

animatus et mm animat/ls] osztják, és ezen hibás

felosztás а’ büntető törvénybe„nevezetesen V. Károly

büntető törvényébe felvétetett. Ezektől azon nézet kö

vettetett, hogy a, magzat nem lelkeslttetik meg előbb,

mig az anya annak mozgását meg nem érzi, a” mi

közönségesen a’terhesség’ közepén történik, és e’ sze

rínt ezen határidő előtt történt magzat-elhajtást nem

tartották gyermek-ülésnek, hanem kisebb véteknek.

De ezen egész tanítás hibás alapon épült: minden mug

zat fogamzási!” idejétől fogva élő, az anya mozgá

sait csak azért nem érzi a” terhesség” első felében, mert

azok а’ még kisebb nagyságú, magzatvizben úszó mag

 



40 Анны nuez. 1. 51111. 1. FE1.

zatnál elvesznek. Azért minden magzatot élônek kell

tekinteni, ha szinte azen idôpontot, mellyben lelki ere

jét elòször nyilvánitja, épen nem lehet meghatarozni;

kôvetkezöleg egy szántszándékos elöhozott elvetélés

nél akármìlly idôszakban egy 616 és lelkes magzat vész

el, és а’ 116561111 116т1р01111ап történt elvetélés csak

azért itéltethetik nagyobb biintetésre méltónak, 110ду

akkor egy életrevaló gyermek’ szülése valószìnůebb.

§. 53.

Elkésett szüléseknek (‚заплатит/11111;

зетти) 111011 szülésì esetek neveztetnek, mellyek

nél a’ magzat a’ rendes negyven héti, vagy kétszáz

nyolczvan napì határidön túl a’ méhben marad. Tör

vényszéki orvosi vìzsgâlatrn akker adnak alkalmat,

ha a’ törvényszerůségröl kérdés támadna еду olly gyer

meknél, ki a’ negyven .héti határìdön túl, a’ férj`

halála vagy elutazása után, vagy az állitólagi utolsó

közösülés utân sziiletne. Azon kóresetek, mellyek

nél egy holt magzat а’ szabályos 111611 túl marad az

anyatestben, a’ méhben vag’y azon kivül,’s földkéreg

gel bevonva vagy csontállománynyà változtatva 101111

tatik, nem tartozn‘ak ide, és az elkésett szülések’ le

hetöségét nem bizonyitják.

Az elkésett szülések'` lehetsége és a’ ha

táridô felett, mellyel a’ szabályos idôt fölülhalad

hatják, a` tanl'tók itéleteikben шед nem egyeznek.

_ ‚ `_‘__ Y
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Lehetségök’ bebizonyi'tására a’ következô okok szol

gálnak: 1) elkésett szülések szinte ‘Еду lehetségesek,

mint a’ természet’ szabàlyâtól másféle eltérések, p. o.

korasziilések, csndaszülöttek ’s а’ t. 2) а’ gyermek’ tö

kéletes kifejlése Мэн‘, ha az anyát gyengitô okok

erik; 3) uövényeknél és más állatoknàl sem olly ál

landó a’ szülés’ Шеф; nevezetesen а’ bogarak, na

gyobb vagy kisebb melegre, korábban ‘аду késôb

ben fejlenek ki; 4) Чаша!‘ tagadhatlan tapasztalások
elkésett szùlésekröl. Y

Ezen okok ellen m'àsok Еду okoskodnak: az em

lòsök’, nevezetesen az ember’ nemzés dolgában és

terhessége` folyamatábnn magy rend és bizonyos ìdö

valóban tapasztnltatik,és a’ méh’ összehnzódásàt nem

annyira valami bizonyos nagyságra és nehézségre

jutott gyermek, mìntsem и’ haladó terhesség мы ан

nak belsö villtozásai eszközlik, а‘ mit kivált a’ mé

hen ШИН történt fogmnzàsok bizonyítanank, mellyek

nél a’ vajudások а’ sznbályos idöben hasztalan meg'

jelennek. А’ növényektôl ’s штаты vett peldàk tö

kéletesebb életmüves einlòsekre nem alkalmazlmtók.

A’ koraszülésekböl vett következtetés hasonlókép hely

telen, minthogy annyiezer esetekben, kiilönféle alka

tú, korú, mérsékményů asszonyoknál7 mìnden еда;

lat Май, a’ szülés rendesen а’ kilenczedik hónap’vé

gével kŕivetkezik. Az anyára Наш gyengi'tö okok,köz

tapasztalás szerint, inkább korasziìlést okoznnk. Végre
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az elkésett szülésekrôl elôhozott tapasztalâsok mind

igen bizonytalanok és kc'tségesek.

S. 54. l

Minden bìzonyitó- és ellenvetô okok’ szigorú mél

tńnylásukból következik :

1. A’ terhesség’ ideje’ szabatossága, melly szinte

úgy, mint а’ meghatározott szülés’ ideje le g ‘б b b asz

szonyoknál e g é s z s é g e s állapotban tagadhatatlan.

Ugyan ez illeti а’ mi emlösöket is. Amnban mlm

kozhatnak mind az egyikn'él ‚ mind а’ másiknál el

t é r é s e k.

2. Az elkésett szülések’ fejtegetô о k ai többnyîre

helytelenek, тег: ezen állított okok ‘аду hibások,

vagy be nem bizonyl'tható gyanítások. M é r s é k m é n у,

ko 1‘, te sti alk a t, tapasztalás szerint nem hat а’

magzat’ lassúbb kifejlésére ’s а’ szülés’ elkésésére.

Szinte úgy a’ f érjf i m a g sem. Nein különben а’

mé hanya’gyengébb izgékonysága, nagysága

és ros tj ai n а k késôbb történt nagyobb tà gul два

ezt nem okozzàk, mirôl а’ méhanyán МИН tôrtént fo

gamzás’ és terhesség’ e‘seteiben а’ szabályos ìdejů szülö

fájdalmak bìzonyságot tesznek. A’ petefészekben tö

k életesen nem é r ett р е té k’ termékenyitésök

nincsen megbizonyítva és elégtelen.

Némelly b etegségek és betegséget g er

j e s z t ô о k о k inkâbb koraszůlést “аду elvelélést

szerezhetnek, illyenek az aszkór, vérhiány, görcsökV



n'. A1, l'fsszünö'r'r MAGZAT' Énnrsäsúnún. 43

meg a’ rémület, bú, bánat, rosz táplálás ’sa’ t. 0s ian

nagy gyengesé

ge egy közönséges oka lehet némelly elhalasztott ter

hességnek és elkésett szülésnek , akár l elki k é p

szereztetett, akár t e sti b e fo ly á s o k (a, terhessé

get megelőző beteges állapotok) vagy e r ő m üb el ì

okok által eszközöltetett. C a r u s, а’ h atár o n t ‘Н

ta rt ó te r h e s s é g’ okát az anyai testben (а’ méh

száj, benövése , a’ méhfalak’ kezdő elfajulása, rostai

der szerint a” méhnek

я

petylnüdtsége, az egyéb test’ tompa szivacsos alkot

mánya által) vagy a’ méh gyümölcsben (rendellenes

vizgyûlekezet, mellynek elválására teljes petyhüdtség,

vízhiány , а’ magzat” rendellenes formája és nagysága,

szinte rendetlen helyzete által) vagy mind a” kettőben

helyhezteti.

3. Ezen kérdést leginkább az észrevétel e k’

és (а р а s z t a l á s o k’ összeállítása dönti el. Voltak

a' peres elkésett szülési esetek közt ollyanok, mellyek

noha a’ törvényszéki orvosok által kedvezőleg itéltet

tek ‚ még is kétségkívüli bizonyságoknak nem tekin

tethetnek. Ellenben vannak több tapasztalások mely

lyek közt az orvosok, tulajdon feleségeiknél tett tapasz

talások méltókép leghitelesebbek) olly elkésett szülé

sek felöl ‚ mellyek а’ házasságban ‚ mind a” két

házasok” teljes megegy ezésével, min

den gyanú vagy vád és per nélkül történtek, ’s

mellyekct azért hiteleseknek és bizonyitóknak nézhetjük.
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lllyen tapasztalások által az elkésett szülésck’ “16411

saga be van bizonyítva, habàr csak а` szabalytóli ki

vételeknek Штампы‘. y

§. 55.
 

Ámbàr az emmen okokból а’ legújabb emnók e1

esmerik az elkésett szülések’ feltételes lehetségét ; a'

hatâridöben azonban, mellyben a’ kései szülés még el

esmertethetik, nem egyeznek meg.

A’ régiebb törvényszéki orvosok’ véleményeiben

minden 10, 1l, 12, её: I3 Мирра! elkésett gyermekek

nagyon engedékileg törvényszerüeknek esmertetnek el.

Általánosan elvül fel lehet venni, Могу a’ szabályos ha

tàridòn túl e gy h ó n а р p al elkésett szülések orvosì el

vek szerént is törvényszereseknek tekintethetnek, ha

egyéb környiilállások az elkésett szülést támogatják.

Ha m é g k é s ô b b s z ii lt gyermekek valósńgos

elkésett szüléseknek tartassanak-e, ат: nem annyira

általànosan , mint az egyes esetek szerint leheteldön

teni. Me n de a’ 30S-ik napig érö elkésett szülést

valósàgosnak esmeri , egy késôbbet a’ mindìg növeke

dô gyermekfejnek/ az anyamedenczéveli aránytalan

saga miatt mind inkább kevesebbé valószinůnek és a’

322-ik napon túl lehetetlennek tar-tja. О si а п d e r egy

egész három holdhónappal tovább tartó terhességet el

esmér, ha a’ magzat a’ méhben ‘хотя; C ar ns ат ál

lítja, hogy a’ nádrabeli terhesség élô gyermeknél is
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выше olly határozatlan ideig (több évekìg) пятна‘,

mint ш а’ méhen kivül tnpasztalni lehet.

§. 56. _

A’ régiebb ’s újabb tör vé nyh ozáso k а’ kora és

elkésett szüléseknek bizonyos szabâl yos h at ârid б!

jeleltek ki, mellyek’ törvényszerességéròl kételkedni

sem sznbad. Ha e’ mellett az asszonyi gyengeségnek

мы; több engedtetett, mintsem a’ törvényszéki orvos

tudomány’ elvei azt jóvâ hagynàk. ш а’ még fenálló

bizonytalanság- és viszálkodásoknàl fogva el lehet nézni.

А’ romai törvény hat hónapos koraszüléseket és а’ ti

zedik hónapba esò elkésett szüléseket törvényszerü»

eknek esméri. A’ poroszországi közönséges törvény

könyv egy a’ 302-ik napig született gyermeket а’ férj’

Маша utân törvényszeresnek tart. Napoleon’ Code

xében egy 180 napos koraszülés és еду 300 паров

késö szülés mint törvényszeresek âllanak. Az Ausz

Май közönséges poIgári könyvben minden gyermekek,

kik a` házasság tizedik hónapjában, а’ házasférj’ vagy

. a’ hâzassâg’ teljes elválása után születnek , feltétel 061

kůl törvényszeresek: а’ tizedik hónapon ш! szült

gyermekek pedig a’ můértòk’ itélete ай bocsâtatnak.

§. ы.

Az elkésett szülések’ törvényszéki orvosi megitélé

sénél nagy vigyázat és a’ következô szabàlyok vannak

rendelve:
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l. Minden egyes eset k ülö n ö s e n а‘ maga

minemüségében itéltessék meg;

2. Az orvos minden jel eket szorgnlmatosan

megvizsgáljon, mellye'k еду elkésett szülësröi vagy

az ellen tcsznek bizonyságotg

3. Az elkésett szülésnek kedveznek:

a] а’ férjnek az álll'tott utolsó közösülés’ idejében

bebizonyi'tott nemzö tehetsége. —- Ha a’férj

‘аду teljes erôvel rögtön , p. n. gutaütésben, sebekben

vagy valami bal történet által meghalna, а‘ valószinů

ség az asszony’ részére hajlik; de ha а’ férj îdůlt'ne
héz betegségben meghalna, а’ gyanú ellene mntat; I

b) ha az asszony te r he ss égét щипцы kì

jelenti és annak közönsëges tüneményei mutatkoznak.

Orvosok’, `bábák’ és mások’ bìzonyságai itt különös

tekintetbe jönnek;

с) az utolsó kôzösülés utain 19-20-'dik héten a’

мадам’ érezhetô mozgásának, hnez nemcsak

az anyától, hanem můértò hizo nyságoktól is

éreztetik, nyomos bìzonyító ereje van;

Il) а’ ¿l0-dik hét’végén beálló s zü l ö ‘1134111

ша k , vizelv álaszt ás és а’ közeledô szülés’

e gyéb jel ei7 mellyek azonban foganat nélkül 11111

radnak, egészen m e g sz iin n ek, "аду a’ valóságns

szñlésig idôszak 0 зап visszaiérnek. Ez az мы“

szülésnek legnyomosabb jelei közé tnrtozik ;
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e) a’ vìselôs’ пей éz betegségei, `mellyek

nz egësz visszatermôdést gátoljâk , Iartós vérfolyással,

fehérkórral, а’ méhnek vizenyös állapotjâval összekap

csolva ‘лишай, vagy az idegrendszer’ eröszsnkos megzn

‘ах-656%! ‚ mim nehézkórral,dermenettel, ràngásokkal

Ирис!‘ fel, különös tekìntetbe ‘тетей, ha bár ezen

beteg állzipotok más asszonyoknál is elôjönnek , kik el

vetélést ‘аду koraszülést szenvednek 5

j) а‘ magzatra nézve tekintetbe jönnek, a’

megérettség’ jelei: a’ magzat’ közönséges állapotjât

tńlhaladó kìfejlése, nagysága és nehézsége, nagyobb

fej-ńtmérů, kisebb vagy megkeményedett fejlágyak,

nagyobb erö , korán kitörö ‘аду már jelenlévö fogak

— mind megjegyzésre méltók. Azonban a’ megérettség

nem szükséges és elmellôzhetô jelc egy elkésett szü

lésnek. Megtörténìk, под)’ kétség МИН elkésett szü

léseknél olly gyermekek jônnek а’ világra, kik érett

ségök- és kìfejlésökre nézve az ìdôs gyermekekhez

hasonlók, sôt kicsìnyek, gyengék és kevesbbé Мёрт

tak lehetnek. Ezen esetben az anyának testalkatát

és egészségét, úgy mint a’ terhesség’ folyamatja Мат

betegségekez is tekintelbe kell venni;

g) az anya’ erkölcsi hire mind addig fed

hetetlennek tartatik7 mig :lz ellenkezôröl meg nem

gyôzettetünk.

4. Mind ezen jelek összefoglalva annyival inkább

fogják elhatározni a' törvsz. orvost a1. elkésett sziilés’
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elesmerésére, ha az még a” IO hónapos vagy 810

napos határidőben megesik. Ezen időn túl szült gyer

mekek kedvező véleményt nyerjenek-e, azt n’ külön eset,

a” gyanútlan , nem peres házasságban tett tapasztalások

végzik el.

5. Minden esetre а’ törvényszéki orvos, ítéletét а’

véleményben ne állítsa mint teljesen bi z o n y o s a t,

hanem csak mint való s z in üt.

III. Az újszülött magzatok, „мышцам/‚

vizsgálatok.

ё. 5S.

Ezen nehéz tárgy felől a’ törvsz. orvos előtt ott

támadhat kérdés , hol egy állított terhességről és meg

sem történt szülésről gyanú volna; vagy, ha egy va

lóságos terhesség és szülés után az asszony olly gya

núba esne, hogy egy holtan szült gyermek” vagy üszög,

helyébe egy idegen gyermeket csúsztatna bé. Ezen kér

désrei megfelelésre а’ gyermekágyas asszonyt és a”

gyermeket kell vizsgálni.

Azon kérdés: vajjon egy asszony va

lóban szült-e, vagy nem? olly esetekben, hol

а’ vizsgálat az állított szülés” határideje után az első

n a p о k b an vagy legfelebb a” két első héten történik,

könnyen és bizonyosan eldönthető, minthogy arról a” je

lenvolt terhesség” és а’ történt szülés” jelei bizonysá

gul szolgálnak; de mivel ezen jelek az idővel elmulnak

és bizonytalanok lesznek, testi jelekből egy bizonyos
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hatârzat mindìg annńl kevesbbé lesz lehetséges, men

ne'l hosszabb a’ kétséges szülés dta lefolyt idöszak.

Azon esetben, lia еду asszony valóban terhes

volt és szült, és azutân еду idegen gyermeket be

csúsztatott, а’ csalást törvényszéki orvosi vîzsgálatok

ММ feltnlálnì egyedül csak akkor lehetséges, ha a’

gyermek’ korn és az állított szülés’ határideje közt

való aránytalanság bebizonyodnék. Azért testi julekböl

olly esetnél a’ csalâst csak akkor lehet feltalâlni, ha

az апуа egy olly gyermeket сайтами be, ki lebe

tegedéséhez képest sokkal korábban vagy késöbb szü

Киви. Azon aránytahmságot pedig megesmerhetni а’

kömökzsinór’ nedvességébölvagy szárazságábol,a’ bòr`

szinéböl (a1. újszülöttek` тамады értvén) , és

nagyobb csnlàsnàl а’ gyermek’ hosszaságábol ’s nehéz

ségéböl. Ш is annyival nehezebb az itéletI mennél ké

sôbb keresik аж.

l all er helyesen идущей meg, hogy а’ gyermekek' ha.

sonlatossága ищешь“ csak ott bizonyithalja valödisâ

gukat, hol azok két kíilönféle треп tnrtoznak, hol

pA o. az aiya szerecsen és az anya fehér ‘Щи, vagy

megl'orditva ’sn’L (Vorlesung. Bd. I. S. 84.)

De ha еду okosan intézett csalásban а’ lebeie

gedés’ idejével megegyezô gyermek mutatik elô, annak

hamìsságát testi jelekböl bé nem lehet bizonyitani. A’

gyermekeknek a’szülékkeli hnsonlatossága ittsemmit sem

bizonyithat, minthogy аж egy új szülött gyermeknél

nehéz megitélni, és mindeniìtt nem is szüksŕges.

4
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An új „мы: gyermek’ "тамады ìllelů kérdés’meg

fejtésére, az anyamedcnczéuek belsô жён viszonyai’

@moros megvizsgàltatása pzükséges lehel, t. i. olly esot

ben, hol еду asszony a’ felsò medenczenyilás‘ telemcs

Rzůk àllapotju mìalt еду érett jól làplâlc 1‹;‚‘уех‘ше|‹;е: шй

tétel , mint a’ kaponya-àllukasztàs és agykimetszés

nélkül nem is пишете, és a’ szülésze’ tudtâval és se

gitség'ével еду idegen g’yermeket csusztama bé. Aff,

illyen formàtlansàgok, különönen a’ mcdeucze’ feluöbb

nyilâsàbau a' test' külsò alnkjâban , kivz'nlt‘ nem думы:

loft пешие!‘ , és fekvô âllâsban nem aunyim nyílvâno

sak, a' medemme’ kimenetele’ átméröje melletce egészen

szabàlyos, némellyeknél :nég lmgyobb 1s; сна!‘ az

emlitell medenczetàj’ szìgoru' mérése képes egy ollyan

„мы felvìlâg'oeitani , melly tehát mìnden eseteknél

alkalmaztaßsékrl hoiillyen gyanu elôforduìnufSùbenLaar,

Handb. der gerz'c/lll. Arznei/f. Bil. I. S, 17.)

 

IV. Az elsó'szülöltségrò'lz' m‘zsgálato/s.

ё. 59.

Az elsòszülöttséget ìlletô rìLka törvényszékì

orvosì vizsgâlatok csak azon esetekben történnek, ha

ìker vagy hármas gyermekeknél kétségben "отдай,

mellyìk az elsöszülött és mellyiknek lehessen Щи]

dom'tanì az elsêségi jogot. —- Ezen kérdésrei meg

felelésre a’ törvényszékî orvostudományban azon ta

pasztalás használtatìk, minél fogva rendszerìnt több

egykorú gyermekek Кбит а’ legerösebb és legtö

kéletesebb születîk elôször. Kétes esetekben tehát а’

legerösebb és legelevenebb mondatîk 656511116“

nek. Haller’ észrevétele szerint, ezen шаре!" inkább

„такая, mint sem orvosì, mivel a’ tapasztalâs ат

nem mìndìg bizonyítja, és ezen elv minden esetre
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osak a’ szl'ilés utánì elsô napokban elhatárzó, mert

késôbb, megváltozott egészségnél és visszapótlâsnâl

az elôbb erôsebb és tökéletesebb gyermek visszama

radhat. De illy esetek általánosan, ha nyomósak, ne

hezen bizattzitnak а’ törvényszéki orvosokrn.  A’

császńrvâgás эта! szült gyermekek felöl hasonló elvek

szerint kell ìtélni.

MÁsoDlK FEJEZET.

Az életz'döró’lz‘ vz'zsgálato/I'..

§. 60.

Az életidòrñl àltalánosan osak akkor történnek

törvényszéki orvosi vìzsgálatok, ha а’ kornak törvé

nyesen meghatárzó tanúbizonyságai,mint а’ keresztle

velek, vagy Мышей‘, уаду а’ kérdésben forgó peres

esetek’ meghatározásám elégtelenek Урду nem alkal

mazhatók. -\z ide tartozó vizsgálatok fòkép következô

esetekben történnek: l) ha valamelly személy’ (вьет

ségéròl bizonyos testi àllapotokra és müködésekre

kérdés támadna, p. o. terhességre vagy nemzésre; 2) ha

valamelly személy’ tehetsége bizonyos kiváltságokra,kö

telességek- és büntetésekre kétséges, а’ mennyiben arra

еду az életkorban Марти testi vagy lelki tulajdon

ság megkivántatik. З) На еду holtan (МЫ: ember’ ko

га“ kell meg határozni; vagyf4) ha valamelly sokńig

tàvnl levò’ kétséges halála volna meghatározandó, mit

az Не!’ gyanítható tartósságábol lehetne tonni.

4#
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g. ы.

Eletidô ńltalánosan az emberi életnek minden

ìdöszakaszát jelentì, mel'ly ‚виды а’ testi és ММ muukàl

kodàsok’ valamelly nevezetes kifejlése, vagy azoknak

hanyatlàsa és enyészete ‚ты különbözteti meg. Ezen

ìdôszakok’ kezdete ugyan áltnlńnosan állandó, az em

beri fajnak мадам nyomata (tgpns) szeriut, mind

azáltal ebben változásokat hoznak elö a1. éghajlat,

nemzetì bélyeg, örökölt hajlandóság, nevelés, élètmód,

nyavalyák és az emherek’ egymisége. Ebböl "Идём

мы, hogy az életìdöröl sem а’ törvényszékì orvosì

itéletek, sem а’ törvényes meghatározások mìnden

tartományokban egyenlöek nem lehetnek.

Az мета’ elosztásában а’ törvényszékior

vostudomány’ tam'tói igen kíìlönböznek egymástól

némellyek három vagy négy, mások hat, söt nyolcz

életszakaszt vesznek fel. A’ több vagy kevesebb

életkor’ elôszámlálása attól Íügg, Ногу némellyek

csak a’ fô idôsznkaszokat, mások az alosztályokat is выйт

lálják és а’ szülés elôttì magzat’ életétis ide számítják.

ё. 62.

На egy gyermek’ йога, születése elött

kérdésbe jön, kétféle eset Гон-Миша: elô. Vagy meg

kell határoznì még nz anyatestben a’ magzat’ Ша

potjàt és Коты, vagy elvetélést avagy koraszülést

kell megítélnì. Az elsö esetben csak а’ terhesek’

марша, és a’ magzat’ észrevehetô mozgásai az
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elôrehaladt terhességben fejthetik 4meg а’ kérdést.

A’ kora szülés’ megitélésénél а’ fennevezett érettség’

és ìdôsség’ vagy éretlenség’ jeleì szolgálnak Март.

De еду elvetélt magzat’ korának meghatározására зайк

séges,hogy а’ törvényszéki orvos szemtanusńg (аи

topsia) ММ szerezze meg magának a’ terhesség’

külônbözô heteiben és hónapjaiban uz emheri щадящ

ban tórténò haladás’ jeleìt.

ё. 63.

1. Gyermekség vagy а’ gyermekkor (iu

[пиши] közönséges értelemben а’ szûletéstôl a1. if

ñusńg’kezdetéig “ат idôszakot foglalja magában. A’

törvényszéki orvostudományban következö alos Мё

lyok különböztetnek meg:

i. Az elsô 3-6 nap а’ szulés után. Ezen

iilůszak’ esmertetò jelei: а’ testen hátrnmaradt köl

dökszsiuór’ nedvessége, a’ bůrnek eleìnte pìrossága,

azután sárgasága, a’ шарм-виной’ elválasztásn.

Ezen életkor’ meghatározása fontos,ha élö vagy holt

gyermekek kitéve találtatnak, és ha arról kell ité

те! hozni: a’ gyermek' újszülött-e, еду bizo

nyos személy’ ismeretes lebetegedése’ idejének meg

Тем-е? На ezen vizsgálat holt testen történ'ik, az

ismertetô jelekhez m‘ég а’ belek is, fôkép a’ sziv, а’

tüdök, а’ vérerek és a' màj járulnak.

2. A1. egy esztendôs kor’ m'eghalározása

hasonló okokból megkivántathatìk; ennek folyamntjá
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han a’ test’ halkan наша kifejlése e's az elmebéli te

hetségek’ általános megjelenése feltůnnek. Ezen kor

пак tulajdon ìsmertetö jelei: a’ haladó növés, az egész

test’ nagyobb hosszasàga, а’ fejlágyak’ folytonos Щ

sebbülése, erôsebb és gömbölyů végtagok, a’ fogak’

kitörése, a’ bôrnek tulnjdon szl'ne, а’ képzelet’ és 611‘:

lem’ kìfejlödése, és az elsô czikkelyezett hangok’ ejté

se. Holt gyermekeknél a’sziv’,nagyobb vérerek’ és a’

màj’ vîzsgálata, nevezetesen а’ peteképü lyuk, а’ В о

tallì üteres és az Агат Vél‘el'eS menetelek mìatt

nevezetes.

3. Továbbì g ye r m e k k 0 r а’ fogváltozásig иду

is а’ 7-ik évig. Ezen idôszakban а’ testi és `lelki te

hetségek általánosan mind inkább kìfejlôdnek. A’ test

hosszâbun tetemesen nö, de а’ csontok még mindig

lágyak, engedékenyek és ki nem fejlettek; a’ porczo~

gók számosabhak mint а’ megnòtteknél, а’ bôr gyenge,

sima és Иду, az îzmok gyengék és még nincs megha

tárzott vázolatjok. Az elmetehetségek még kevessé Ее]

lôdtek ki', azért ezen korú gyermekek’ törvéuyellenes

cselekedetei nem itéltetnek büntétül ,és azok’ fenyitése

ôket p-olgárikép meg nem becsteleni'ti.

4. Fiúk о г puerz'íz'a) a’ hetedik évtôl kezdve

à’ felserdülésig tartó idöszakaszt foglalja magába; $05

változással kezdôdìk és folyamatában ладу Clôlllellete

leket te'sz testi és ММ kîfejlödésében. Hónaljain, sze

méremtestén és az állán me'g nîncs szôre a’ fiunak. Мёд
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nem messze ММ]! ёвъЬеПКйшйуеЮЦёзбК miatt а` дуег

mekek törvény elôtt mint kìskorúa k , ntyai gond

viselés vagy gyàmság alatt штата!‘ és polgári ügyekre

визг! nem tehetnek. A’ biintét még annál kevesbbé tu

Iajdoníttntik nékiek, mennél miiveletleuebb elméiök és

eszök, ’s mennél kevesebb önhatàroznttal ыгмкшщз

§. 64. Mw’

Il. lfjuság, fiatalkor (aflolesceldia) a’

felserdülés’ korától fogva a’ férjñkor’ kezdetéig ‘аду

törvényes tekintetben а’ teljeskorúságig tart. Ez elet

korban a’ nemzò tehetség és nembeli ösztön jelenik meg.

A’ felserdülés nálunk a’ tiuknál iä-lSik, leányokna'il

i316ik évben történik. Ekkor szòrösödnek az itjak’

¿alla és nemzô részei, вино!‘ megváltozik, tôkgolyóik

valóságos magot választanak el, egész külsejôk férj

tiasabb lesz.A A’ leànyok’ emlôi ezen korban kifejlödnek,

fanszörük és havi tisztulások megjelenik, evvel párosod

va jár а’ nemi ösztön, ’s gyermekes tekintetöket el

„так. ——- 'l‘örvény elôtt az ezen korban levôk, még

tökéletesen be nem végzett elmebeli kimüvelôdésöknél

fogva, а’ férjtikorúak sem jogaìkban, sem kötelessé

geikben nem részesůlnek és meg k iskorúaknak te

kintetnek. De mind inl‘ńbb telieskorúakká válhatnak,

és törvényellenes cselekedetök és biintétekért annyival

inkább felelösek, mennél inkább elörehnlndtnk Кошк

ban és elmemiivelésökben.
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5. 65.

lll. Férjfikor, állandó kor (delas z‘írz'lz'q)

az életmüvezetség’ tökéletes kìfejlödésétñl fogva а’ Véli

ségìg terjed, mìdön erejök fogyni és nevezetesebb mü

ködéseik enyészni kezflenek, az az férjfiaknál az 50ik,

asszonyoknál a’40ík esztendeig. A’ hevégzett test’ ki

fejlése az által esmerhetö, Воду а’ test hosszában nöni

megszünik, а’ csontok tökéletesen kifejlòdtek minden

nyujtványaikkal ’s izmaiklml7 több zsir-elvâlasztás

miatt gömbölyödik a’ test. Mind а’ két nem ezen Иб

szakban teljesen alkalmatos a’nemzésre.  Ezen ko

rúak birjâk а’ polgári élet’ minden „дай és köteles

ségeit. l

ё. 66.

lV. Ö r e g k о r, v é n s é g (senectr/s) közönséges

értelemben мол‘ ìdöszakot jelenti, melly а’ testi erô’

enyészetétôl Боги‘ а’ halálìg tart. Azonban szükséges

ш két egymástól igen külömbözö idöszakaszra

felosztnnì. Az elsöben jó alkotmányú embereknél

az erô’ fogyatkozása alig_észrevehetö, melly azonban

késöbb mind inkább kìtünôbb‘ lesz,’s vele едут: fogy

ni Кем! а’ táplálkozás; az izmok merevednek és

gyengülnek, hátgerinczük meggörbed, ищите!“ vé

nül, arczok rânczosodik ‚ külsô és belsö érzékeik Год}

nak, rendszerint nemzötehetségök is megszünìk. Tör

vény’ elôtt ezen. Akornak nehéz k‘ötelességektôl és ke

mény testi fenyitésektôl annál inkább mentve maradnak,
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mennél idösebbek, ’s nyilvános hivatalban segédért

folyamodhatnak.

A’ vé‘nkor’ másndìk взаймы“, azaggságot

(senectus decrepz'ta) csak kevés ember éri el, попа

»ez az életnek természetes, betegség nélküli átmenete

a’ halálba. A’ kiil és bel érzékek mindìnkább enyésznek,

látásuk és szaglásuk gyengül. Emlékezetök és képzelö

tehetségök egészen megszünik, az itélô erö is meg

szün végtére ’s a’vén ember gyermekké válik.Az аду

és »idegek’ mûködése’ megsziintével a’ tenyésztés még

egy ideig tart, mig végre ez is megszünik. Ezen kor

ban levô emberek már semmire sem kötelesek, ellen

-ben többféle kiváltságokkal és jogokknl birnak.

§. 67.

A’ felserdülés Когда“ fogvn a’ következô életko

rok nem lëpnek fel olly meghatârozott nyomat szerént,

под)’ azokban а’ különféle éghajlat és ország , a’ tu

lajdon ‘свинки, életmód ’s a’t. 5-10 évi eltérése

ket elñ ne тьмы. Azért szükséges, hogy a’ tör

vényszéki orvos az életkort llletô véleményében nzon

viszonyoknt mindig tekintetbe vegye. Ide шпона!‘

р. 0. nemzötelietségròl való kérdések a’ férjlikor elôtt

‘аду azután; szinte úgy. ha еду kiskorú valami bün

tét mìatt kemény testi fenyitésekre itéltethetikœ? —

minél a’ testi és lelki kimüvelés, nevelés, tam'tâs és a’

Феи’ indl'tó okai fontolàsra jönnek.
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Ha egy sokáig távullevö’ életérôl vagy haláláról

Женеве а’ törvényszékì orvosnak véleményt adni, Гото

lóra kell vennìe, hogy а’ nagyobb korú, teszem száz

éves esetek nem olly igen ritkák. Ha шт egy távul

l'evô vén’korâról szó tâmadna, annak halálát ‘латвий

nünek “дуэт, de nem feltétel nélkiil bizonyosnak kell

мышца.

Az austriai polgári tôrvénykönyv szerént 1) egy tâvullévô

holtnak tarîatik , ki 80 évü és tartozkodâsu tiz év 6ta

esmérctlen; 2) akârmilly korú, ki 30 év два hir nélkül

marad; 3) veszedelmes sehekkel, hajótörésnél иду

más életveszedelemmel küzdö emberek hârom év щи!"

a’ попы; közé számlâltatnnk.

Az életidôrôlvaló vizsg'âlntokknl egybekötetésben van еду

személynek a zunsàga (Ide/alims] felöli elhatâro

zâs, оНу kétes esetekben, hol kérdés tâmad, ha vala

melly egyrni vaióbnn мои személy légyen-e, kinek

‚мёд: âllitja, és hol еду más hozzâ nnnyira hasonló

személy lép jogaiha , hogy nz нём az orvostól kiké

retik. Fo d ér é kíilönöscn ajánlja az ékrelenségek’,

auynjegyek’ méltánylásái, meliyek elnemtörâlhetôk , mm.

a’ lâgy lészcken vnló забей, görvélyes fekélyek’ hege

désci, úgy mint а’ himlös rag'yák ‘ладу égetések állzn

dók, a’ bl‘inletô beégett jegyek az emberi testen semmi

kép sem планеты; el. Végre az arcznvonásokra, a’

mesterségek és kézimüvek’ mînden különösségeireis kell

iìgyelmcznünk. 0r fi l a а’ hajnk’ sziné're Сент fô ñgyel

mét, meilyek valôdiság‘a ha f'estve is voluânak, kitudódik.

( Bec/i., med, lurl'sprudence. р.

Az ¿let-bizîositás olly szerzôdén, melly ál

‘а! az штык egy személy’ kora,ogéesége, детище

’n egyéb környülállàsihoz képest meghatârozutt summâért

(Же! arról biztositjâk, Воду valamelly meghatârozott

idü мы: meg nem hal; ‘аду ha ez megtörténnék,egy

summa pénzt a’ штата’ kedveért теме‘. ——- А"

szerzödés’ természeténél fogva mennél valószinůbb, hogy



Az ézu'rmó'nöm vlzsGALA'rok. 5!)

пыл-ы; élete tovâbb tart, ‚мы csekélyehb lesz а’

betlze'tendô dijpénz.

E vl fi z et é s е k (Almuz'tates) выше azon »lap

szerént щита!‘ elrendezve; itt ogy tlszemély a’ kivânt

summa pénzt egyszerre мы le, ¿s a’ târsasâg loko

telezi mngât egész életében bizonyos évenkénli summá

lìzetésre. g

винт szerên_t ezen biztosito târsasâg а’ folyamodó

kat иду шыаоп'штыкьш utasítjn, kik alkotmânyu

kat ’s életmódjokat jól esmerik, vagy különñs zlivatalos

orvosoknt. és sebészeket tartanak, kik ezen vizsgálato

katmegtenni kötelesek. А’ vizsgâlnt’eredménye szerént

elt’ogndjâk ‘аду megugßdják а’ biztositàst. Ezendvizs

gàlat àülönösen a’ biztositnndó ege'ssége állapotjât meg-T

tudnì igyekszik, külóuöseu ат, Ьа nem szcnved-e vala

melly éietét veszélyezö betegség‘ien, hn életmódja mérték

letes-e ‘аду sem, foglalatosságai betegséget vagy vv

szedelmet szereznek-e‘? (Bee/:,merl, Jurz'sprud. p. 379).

-— Többl’éle okoknál fugva öhajtnnnnk kell, hogy

illyen biztosító tàl‘sasâgok, mellyeknek becsök más

orszâgokban elcgendöen he van bizo nyitva, штык

is életbe juthassanak.

HARMADIK FEJEZET.

Ke'tes nemóeli viszouyoâro'li vizsgálatok.

‚ §. 68.

Nembeli viszonyok sokféle tekintetben шине!‘ elö

kétséges peres kérdéseknél ’s ez атм törvényszéki or

vosi vizsgàlatokra ваша!‘ alkalmat. Ide tartoznak а’

két nem’ nemzòtehetségéröl, himnökrôl, szüzességröl,

törvényellenes és természetlen elliálásról, terhesség

röl és szülésrôl való vîzsgálatok. Mind ezen ta'lr’gyak

sokféle különbözô eseteket foglalnak mngokba, mellyek

különös vizsgálatot kivánnak.
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I. А’ nemzóI telzetself/ro'lí мышцам.

§. 69.

A’ nemzô tehetség felòl sokszor kerestetik а’ tör

vényszékì orvos’ ìtélete. Nemzési tehetetlenség vagy

közösülésre „из szerfelettivágy sokszor elválàsi ké

rések’okául szolgálnak. Más esetekben férjfiak néha

tagadják nemzö tehetségöket, hâzassâgon kivülì közö#

sülések után; vagy azon tehetség gyermekeknek ‘аду

véneknek asszonyoktól tulajdoníttatìk, kiknél az ter

mészet szerînt közönségesen hiányzik.

A` szabályos измены, melly szerìnt Ныне‘ hozni

kell , а’ következendö: a’ nemzò tehetség mind a’ két

nembélieknél közép életkorban, а’ serdülés’ kezde

tétöl fogva а’ vénségig jelen van. Olly férfìak, kik

nél valódì mag nem vâlasztodik el, ‘аду kìknél

ezen elválasztás ismét шеёвъйт7 és olly asszonyok

kiknek Май tisztulások még nem jelent meg, "аду

mâr megszůnt , természet szerint koruknál fogva nem

`zësre tehetetlenek. De néha ezen tehetség’ megjelenése

és megszünése а’ közönséges határokon túlmegy, ’s

az ide tartozó esetek’ megitélésénél mindig az egymi

ségre kell iigyelmeznì.

70.

A’ hîányzó ncmzô tehetségre nézve a’ két nembeli

cknél két lényegesen különbözö esetet kell felvennì, mel

lyek а’ közönséges szóbeszédben а’ tehetetlenség,` (im

potentia) és meddôség’ (sterz'lz'tas) nevek ‚ты sokszor
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összekevertetnek. Azért meg Кв" kiilönböztetni: l) a’

közösülésre v a ló tehetetlenséget (стро

шпиц voeu/H10, és 2) а’ nemzé s re va l ó t ehe te t

le n s é g e t (z‘mpotentz‘a genvrand¿],habár a’ közösiilés

megtörténhetik is. Azelsô mindig magâban foglalja a’

màsodikat, t.i. а’ nemzésre való tehetetlenséget, de nem

megforditva.

§. 7l.

A’ közösülésre való tehetetlenségnek

férjfiaknál иду àl t a là n о s, az egész életmüséget

illetö, ‘аду hel ybeli, csak а’ nemzô életmüvekhez

és атома!‘ můködéseikhez tartozó oka van. A’ hely

heli okokhoz штык а’ monynak hiánya v’agy törpe

sége, szerfeletti képezése hosszára és területére Мне,

a’ makkon Куб szarvnemü kinövések7 görbülése mere

vedésekor, makkrejlés (pln'mosís) és makkperecz (ра

raplu'mosz’s) ‚ а’ hugycsôn való sipolyok, daganatok,

ütérdaganatok, fńjdalmas helybeli betegségek , fòkép

némell) bujnsenyvi baiok : а‘ közösülést nehezítik n’

húgykövek ‚ nagy terjedésů igazi és ńl sërvek, ‘мы:

ha egyszersmind udn nòttek, végre a’ nemzô részek’

helybeli petyhiidtsége és gyengesége, mellyek nz Щи

sàg' buja kicsapongása’ következései , kiìlönben még

elég jó testalkatnâl.

Az általános okok te st b e liek vagy lel k бек;

az elsôkhöz tartoznak: hidegvérü mérsékmény és on

пап szàrmazó lomhaság a’ közôsülésnél frrIl/ídz'tas),

'WV `
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rosz és keveset tâpláló ételek, àltalànos lest’ gyeuge

sége ’s kìmeritése, nevezetesen ifjnságì feslettség,

némabün és а’ nemzés öszfñn’ gerjesziésére ’s erösîté

sére használt szerek’ (aphrodisz'aca) következtében.;

a’ test’ e's lélek’ szerfeletti ждите“ és kìmerite'se,

‘таз munkák, éjjelezések által ‘мы.

Le] k ik ép munkâlnak а’ feleség irânt való gyü

lölet és irtózás, a’ férjfì ön tehetségében való gyana

kodás és képezés, ’s mint némellyek álh'tják, felette

ладу vonzódàs is.

§. 72.

А’ nem zésre való tehetetlenség, ha а’

közösülés megtörténik is, ‘аду а’ termékenyitô mag`

hiányátol ‚ vagy акта!‘ közösüléskor nem illendöen юг

ténô elválasztásátol függ. Ennek okai az igen iiatal

vagy igen vén koron kivül, közönséges gyengeség,

nevezetesen ifjusági kìcsapongâsok, némabün vagy

bujaság’ következtében, mi által а’ nemzésre szüksé

ges erejů mag’ elválasztása megszünìk; azon так

helybeli hibák, mint а’ tökgolyók' hiánya, azoknak be

tegségei, keményedések, kökem, rák, sorvadás, ösz

veszorított ondóvezérek [masa defer-eldia), bedugúlt

ondó hólyagocskâk, a’ mag’ kifecskendését elömozditó

îzmok’ bénulása, а’ dülmirigy’ keményedése és nagy

sńga ’s а’ t.

A’ fennevezett férjñ tehetetlenség’ okai orvosol

hatók-e vagy nem, аж csak а’ hetegség’ természeté
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böl és az egymiségböl lehet megitélni. _: Az ide tar

tozó vizsgálatok а’ himnôk’ kétséges nemzô tehetsége

felöl késôbb fognak következni. '

A’ teh etotl e ns é g’ ока! Fudé r é szerint férjtiaknâl

óllandók, vugy orvosolhatók és lörte'netesek nzaz egy ìdeig

tnrtóx. Az elsò rendbeliekcn nem lehet segíteni1 t’òkép ha

a’ nemzô részek' valnmelly rosz шт“ Vagy hiányai

hól szârmaznak, ha akâr természettôl fogvs,akár mes

terségcs módon szereztetett. Ide tartozik a’ mony’

hiânya (illy esetekuél a’ hudvezérek a’ középhúson

иду n’ fanosontok felett vc'gzôdnek), lemetszett mony,

a’ mony’ kôkemes иду мёшаави z'tllapoljn, természet el

leni àllyukasztâsmmiml a’két tó k g o l yó természetes ‘аду

mcsterségew hiânya. Némelly hetegse'gck’ ‘аду kiilsô

erůszak’következte'ben а’ tökgolyók sebesen l’onyadnnk és

enyésznek, ez La rre y szerint az egyiptomi Bereg

nél minden bujnsenyv nélkül ‘днём, ollykor a’ пул!‘

ezine“ ejtett, nehe'z ñtésre vagy törésre enyésznek;

több esetcknél, hol а’. gobók a’ hasüregbôl lenem

creszkedtek, шитье" n’ t'érjtineâg‘ minden tulnjdon

sâgâval, és teljes nemzôtehetséggel birnnk. Az еду":

golyó’ enyészotével (р. o. a’ fíilmirigy’ kůr áltétele'

ММ), a mâsiknak rondes nagysiiga 6s âllapotja мёд

mcgtarthalja nemzö щей‘. igy ноты; kiscbh, l'onnyndt

golyók a’ hâzassâgbmn fejlödhetnek ki tcrmészetes

nagyságokkâ. Мёд némelly "Некий" nagy d aga n a

tok is , u. m. borékoérv,y az ondó hólyagokra folyvâstì

nyomŕisok âltnl âllamló tehetetlensergct Okozhatnak.

A’ tehL-tetlenség’ orvosolható вы: a’ nemzô

részek’ zsonghiánya (alom‘a), hvlybeli betegsógek,

kíilsô eröezak vag'y némahün’ kövrtkeztében; húgy

kövek ‘аду más Lúgyheli betegségek знающим: mony’

vissznhuzâen; természctes mnkkrejlés (pln'lnnsz's), molly

nyomâsa âìtal n’ mng'kieresztését giuolhatjn: inid

eeö-sziiküléeek, a.’ húdvezédek’ szabíilytnlnn nyilńsai;

mind nz Щит) swt-mt Юта! távolithntó hihńk.
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T ü r t é н е t es

musing На!‘ fordulhat

eseleihen kérdéeb

иду ide

па!‘ elò, es n’

ejöhetnek -

I ‚ mtromuljak es nnß'y
giyengeseset ucm cknznak mint .1’ loboe és „мы

lazak szükmclluqeg es a’ tñdôsorvadas elsů Адам

kniban; nérnelly be' " Y

_ . ideges ésu Цинк, különosen ’

ltéseket tekmtetbe kell venni; mindazáltalaz emlitett eset’

lehetségét nem lehet tagadní.

ё. 74.

А’ régiebb tanitók’ kérdezték:

megházasodhatnnk-e?“
„а’ herél tek

Az orvostudomńny' el-.
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vei szerìnt azon férjñak, kiknek mind а’ két golyójok

ki van metszve (castrati, ezmlm/¿0, a’ közösülést

ugyan végbe vihetik, de nem nemzhetnek,mivel me

revedésök пдуап van és а’ dülmirigy nedvét elvá

lasztjn, de semmi magvok nìncs. Azok közt pedig, kik

gyermekségökben a’ golyók’ ósszezuzásn ‚ты kihe

réltettek, némelly esetekben megmaradhat а‘ nemzö

tehetség, ha а’ golyók közt еду vagy mind а’ kettö

nem шишек össze tökéletesen. — Vajjon illy sze

mélyeknek а’ házasságot szabad-e megengedni, a’

jog- és hittudósok végezzék el.

§. 75.

Fértink, kiknek сваи еду golyójok van,

(mollare/aides) akár képeleti hìbából, akz'nr valami

sérelem’ vagy můtétel’ következtében, rendszerint nem

zésre alkalmntosak, kivevén ha а’ másik golyó is be

teges e's jó шад’ elválasztàsára képes nem "Шла. Azon

esetekben, hol а’ kélségbe hozott ‚ àllított vagy be

"Мой tehetetlenségröl еду golyójuaknàl itéletet kelle

ne hozni7 nz egyénnek szigorú vizsgálata felvilágosí

мы adhat. Azok pedig, kiknek еду, ‘тду mind а’ két

golyójok nincsen а’ borékban , mert а’ hasüregben

maradtak háirn (cr_l/p.s‘o/cln'des, testz'condzj,

kétségkivül birnak nemzô tehetséggel. Ezek мы az

elöforduló peres kérdéseknél а’ heréltektöl jól шед

kiilönböztessenek, mire а’ borékon jelenlevô vngy hi

:ìnyzó hegjegy is utasításnl szolgâlhnt.

5
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76.

Házasságon kivüli közösülés "tán, а’ nemzésre

vnló tehetetlenséget azzal akarják néha bebizonyítani

а’ vádoltak , hogy а’ közösiilés s z 0 ka tl a n hel y e

zetben иду állás ban történt, és hogy a’ mony

nem eres ztetett be mélyen a’ hüvelybe, mi

még а’ nemzés’ lehetségét elnem törli. На а’ terhesítô

magát vénséggel menti ‚ az eset nem annyira az évek`

bìzonyos száma, mint sem egymis testi és egészség âlla

potja szerint határoztatik meg, minthogy vannak példúk

késô vénkorbzm mégjelenlévö nemzö tehetségröl.

ё. 77. `

А’ mi azon szereket illeti, mellyek kétes esetek

ben а’ meredésböl és kîfecskendezésböl egy férjñ’ te

hetsége megìtélésére szolgálnak, а’ törvényszéki or

vos csupáu a’ nemzö részeket vizsgálja szìgorúan és

azokat éjjel is szemmel tartsa , mìdôn önkényes mere

dései jönnek. Minden egyéb módok ‘аду nem egyez

nek meg а’ jó erkölcscsel és illedelemmel, vagy bi'lonyí

tó erejök elégtelen.

E’ szerint hogy а’ törvénysz. orvos еду férjíi шише

ge ‘аду tehettetlenségéröli véleményét ладу vigyámml

bozza, szükséges. Bizo n yo sat csak а’ jele n l é v ô

te h e t et l en s ég r öl Ню! âllítani, ha ennek jelei ta

lńltatnak; а’ férj fiú’ nenlzö teh etsége’ je

len létéröl pedig csak valószinüen lehet határoza~

tot hozni. Mert ha bár elegendôkép erôs testi alkat,
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a’ mony’ kellò formája és nagysâga, a’ tökgolyók’

egészsége és а’ mony’ meredése эта! törvényesen

meg volna bizonyitva а’ közösülésre és nemzésre való

tehetség általánosan,megtörténhetik, hogyegy férj fe.`

leségével lelki oko knál fogva tehetetlen, és igy

vi szo nlagi (relative) tehetetlensége lehet.

Azért minden körülmények’ szigorú próbája és nz

asszony’ vizsgálnta megkivántatik.

g'. 7e.

А’ férjñnak közösülésre szerfeletti vá

дуа némellykor elválási perek’ okául задай!‘ elô.

Többnyire azon esetekben а’ férj’ és asszony’ nemzö

részei közt olly паду aránytalanság шинам, melly

miatt а’ közösülés az asszonynak fájdalmas lesz; vagy

а’ férjnek közösülésre beteges vágya van, és вы

annyiszor kielégíti, hogy miatta az asszony’ egész

sége szenved. На az egészség’ károsodása meg van

bizonyitva, а’ férj’ ösztönìt pedig sem gyógyszerek

sem erkölesi okok nem korlátolhatják, szükséges lesz

a’ házastársak’elválása. A’ Муза!‘ oka nem ugy léte

zik, mint Teiohmeier és más régiebb szerzök zilli

штык, három vagy több tökgolyókban, hanem tüzes

mérsékményben, buja képzelödésben, táplálóbb ételek

ben,és a’ nemzö részek’ többszöri gyakorlásában. Azon

светил, hol két golyónál többet véltek találni ,

többnyire vagy a’ töktoldalék szokatlanúlel volt vńlva,

5*
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‘аду а’ borékban valami porczogós alakú test МЫ

топ, melly ezen tévedést Миша.

§. 79.

Az asszonyi nem’ tehetetlensége ‘аду

meddösége hasonlókép наше, ugyan is ‘аду

közösülésreì tehetetlenség találtntik , vagy ha ez meg

történhetik, fogamzásra nînes meg а’ tehetség.

Közösülésrei tehetetlenségn ek asz

azonyoknàl általános vagy helybeli okai vannak. Az

elsôkhez számlálhatni fökép az idegrendszer’ ладу ér

zékenységét, melly а’ hüvely’ helybeli Штаты, gör

csös, többnyire könnyen orvosolható összehuzàsait hoz

za elô. azonkìvül még görcsök, ájulások, rángâsok,

вы nehézkórú tünemények és idült ideggyengeség,

mìnden mértékletes és nem olly gyakorì közösülé

sekre is következik. Néha illyen tünemények erednek,

mert а’ hńzasok’ testalkntjában és küleményökben

igen nngy különbség van; a’ (ЕЩЁ athletâs ‘авт, az

asszony gyenge, érzékeny és elkéuyesztett. Ollykor

a’ МН viszonyok is ide járulnak, vagy pedig ezen

tünemények шишек, vagy legnlâbb nagyobbíttatnak.

ё. 80.

Sokkal töhbször llelybeli о ko k által aka

dályoztatik meg а’ közösülés ; ide шпона!‘ nevezetesen

mìnden eredeti képelésí hibákból иду helybeli betegsé

gekböl okozott hüvelyzárok (alresia) vagy szükülések:

ez történhetìk, ha a’szeméremtest ajkai, ‘аду a’ bábak
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l. A’ mmzó' 'mmz‘rséanú'm ‘что. 60

benönek, ha a’ kemény sziizôr fesletlen штаб, hn a’

hüvely’ Май nehéz szülés utńn összem'mek, fekélyek

utáni béhegedések, vagy kôkemes keményedések

’s a’ t. vannak jelen; végre а’ medencze’ alsó путь

s‘anak szorulńsa, melly ‘аду attól биты! ‚ hogy a’

fnrcsl'kcsont падуоп elôre hajlìk, vagy Воду csont

beli kinövések типа!‘ jelen, а’ farcsontok igen

mélyen állanak és а’ hüvely’ bémenete messze hátra

esik. Azonkivül а’ nádra’ és hüvely’ iszama, a’ vég

bélnek vagy húgycsònek természetlen nyilása a’ hü

velybe, felette паду csikló és bńbak, a’ külsö nem

zôrészeken való daganatok vagy kinövések, roszindu

мы éles fehérfolyás, fekélyek ’s а’ t. ide tartoznak,

mennyíben а’ közösülést testikép meggńtoljàk, vagy

még igen is undorodóvń ‘так.

Az asszonyoknàl is elosztjuk n’ tehetetlenség’ ока“ ог

vosolhatóságok szerint :

0 r vos ol h a tlnno k: L a’ nemzö rószek’elzârása

иду vastagodâsa, ‘Еду hogy а’ bevitelt akndályoztntjńk.

A’ hüvcly és méh helyett еду kemény húsos :illo

mány talâltatik; más esetekbcn a’ hüvely leljeseu hi

bâzott, és bonczoláskor vagy még életbeni mütétel ál

tal a’ méh’ jelenléte Мышей.

2. termêszetes vagy sipolyos összekötés a’ hüvely és n’

húdhólyag vagy vëgbél шт. A’ hószám is a’ véghélen

kereszlül történik, egy esetben а’ Libàzó hüvely’ helyén

ésirânyàban сайт“: metszésen keresztül törtênt n' най

Iés, cz lörtént Piemontban prot'. Rossi által.

3. ь’ méh’ iszama ищу vissznhnjlásn melly elsô idòszakában

orvosolható, ke'söbb nem és (давшие.

4- hüvely és méhrák  fâjdalmak miatt.

5. veleszült hüvely igen nagy rövidsége (li l/zújnyi’ a’

közösñlósnéli Щиты: miatt, nem mind meddòk.

im.“
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О r v о sol h а tó k: l. а’ hiively’bemenetét feflô kemény

állomâny többnyire megkeiuényedctt szüzör,elly megett

az öszvegyült hónzämú vér кладу mennyiséghen МЫ

tatik; illy esetekben a’ terhességlchetséges, Fodéré

еду esetébeu a’ hârtya’ t’clnldâsa utân szülés is történt,

рейд; férje ha'zassága’ t’eloldásât kercste mûr.

2. a’ hüvely’ természettöl felette nngy szorossâgß» "muy

azonban a’ terhesség’ folyamntjàban mind inkâbb ki

Езда].

3- történetes okokból (багажник, keményedések, t’ekély

hegedések, уеду nehéz szülések alim tůrtént sérések

âltal) tâmadt hüvely’ szorassâgmAz újabb sebészet âltal

kitágl'tható.

4. a’ méhszâj’ benövése

5. sokáig tal-tó vérfolyások, új történt méh vagy liüvely

lszam, hosszas fehér folyâs a’ közösülést fájdalmassá

итак (Bec/i, med. Jurisprudence р. 60-4.)

S. Sl.

Fog a mzásra való te hetetlenség min

denütt van, hol a’ közösülés lehetetlen, de még gyak

rabban fordúl elò а’ közösülësre tökéletes tehetség

mellett is. Ennek okaì hasonlókép általánosak vagy

helybeliek. Az elsôkhez legelôször а’ lelkiek tar

toznak, mint a’gyülölség, а’ férjtöl irtózás, és а’ tes

tiek, az idegek felette nagy érzékenysége vagy

tompasága, az igen дата! vagy igen vén kortól, уеду

egy általânos beteg âllapottól okozott havi tîsztulâs’

hiánya.

H elybellikép meggátoljàk а’ fogamzást а’

méhszáj’ benövése vagy egyéb képezési hibâi, а’ méh

ben való pöfeteg, kôkem, гей, gyuladás, levegòvel

felt'útt уеду vizkórúâdaganatok, belsö Маша!‘ össze

növése , a’ fallop csövek’ hiányn vagy bezàródása, а’
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petefészkek hiánya vagy életmüves hibái, а’ méh

nek tökéletes hiánya, вина!‘ ferde fekvése vagy

visszahajlásn (refroversz‘o) , mi a’ közösülést ‘1351111!

massń teheti; szalonna-daganatok vagy más életmüves

hibák, mellyek а’ méhet összenyomj'ák és вина!‘ mun

kálódását meggátolják; végre a’ belsô nemzö rendszer

helybelitompnsága és bénulása, mellyek а’ néma bün

tôl vagy felette gyakori közòsüléstôl származhntnak.

Ezen elöszámlált nsszonyi tehetetlenség’ okai

vagy ideig „как és orvosolhatók7 vagy tar

tó Sak és gyógyl'thatlannk. A’ belsô nemzö részek’

hibái asszonyoknâl nz életben csak tökéletleniil vagy

épen nem vizsgâltnthatnak meg, és részint сан!‘ a’

tiineményekbôl kinyomozhatók. Csalások és hibtis kö

vetkezések itt hasonlóan könnyen történhetnek, azért

а’ törvényszéki orvos itéletét jól megfontolva és vigyáz

va попа.

§. S2.

Némelly asszonyi tehetetlensêg’ okai, mellyek

már elvâlási perekre alkalmat эта!‘ ‚ můbeli segitség

gel, vagy az ídôvel és türelemmel meggyözetnek,

l'ökép а’ kétnemii nemzôrészek кат aránytaltmság,

vagy más történetes akadályok, mellyek a’ közösülést

t'ájdalmassâ vagy sìkeretlenné teszik. Néha az asszonyi

tehetetlenség csak v is zon y l а до s (relativ) a’ (611]

hez képest, a’ testalkat’ ‘аду mérsékmény’ nagy|kü

lömbsége miatt.
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A’ törvényszéki orvos csak а‘ bajnak szigorú

vizsgálatára határozza el, vajjon а’ meddöség’ ока!

gyógyithatók-e vagy sem, hol az egymisŕg gyakran

'lekintetbe jön. Ezen okok közt mellyeket lehet az el

válásra elegendôlglek tartani, а’ biró’ itéletére bizatìk,

Mìndenkor meg kell jegyezni, hogy ezen életmüves

hibák kôzt, mellyek а’ fogamzàst és штаты meg

gátolják, némellyek csak a’ házassâg Маг t, ne

héz gyermekágy, а’ bábák’ rosz bánàsa , шагу beteg

ведем’ következtében jelennek meg.

A’ meddôség’ вы: nrvoslohatóságnk szerint ‚педиат

ьшщак. А’ lehetséges közösůlésnél is m e d d ô só g et

охоты‘.

0r v os 01h nti мы“: kôkemes ‘аду porczogôs

móh,méhiireg’ szüln‘ilése, méhiiregben мы pöIetegQMIy

jms), nagyobbadott és kôkemea petel'észkek. (А’ méh’

teljes hiânya hal'al elôtr, bizonyosan ki nem nyomoz

hatů).

О г v о e 01h a t 6 k: a’ méh’ (еще állâsn,‘¿kìceapongó

izgékonysâga, ниш-(Мат ьмпшшьв ‚ fehér folyàn,

a’ hószâm’ vìsszatartása. Azonban minden havitisztulíxs

uélkůl is terhesekké letfck több asszonyok .

Más alkotmx'myú mcrldôség’ esetelki nem t’ejthc

СМ‘, klilönösen nevezeteß a’ Темы! életů szcmélyck közti

közönséges meddôség, melly a’ felettébb ‘ШК izgatâs

következtében okozott méhrendszer’ elt’ugyasztása áital

megfogható ,ezt bìzonyitjâk а‘ Botany Baybn “мышц ¿s

ott férjhez man?) személyck, kik ott виду csalâd annyokkń

Лампа!‘- L a n g s t a f f bonczulâsaiban а’ fallopcsövek’

тегов végeit az едут vagy mind ь’ két oldalân msl

lék részekhez nôve сайта : mi bihetôkép n’ nemzö

részek’ àllandó lot-os “штамп timad. (Beck, med.

Jurisprudence р. 64-50
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Il. Himno'kröl voló m'zsgálatok.

§. S3.

Himnôk (hermaphrodytí) nevezet alatt azon

egymiket értjíik, kikben mind a’ két nembeli nemzö

részek, álll'tólag vagy látszólag egyesítve vannak.

Valóságo s himnôk, mint némelly állatoknàl, ollya

nok Ы. mellyeknél а’ két nembeli nemzörészek tel je

sen kiképezve volnának, mellyek következôleg

mind a’ férjñ mind nz asszonyì nemi munkálkodásra,

terhesítésre és fogamzásra képesek lennének, az em

bereknél nem találtatnak. Minden esetek,

mellyek illyen himnökröl állíttattak, nincsenek ele

gendôen megbizonyítva és minden szoros bonczolati

és életmüvészeti bizonysàgok nélkül valók.

§. s4.

Minden akár темпов, akár valóságos himnô

heli képzôdések’ eseteit, mellyek újabb idòben illendô

pontossàggal feljegyeztettek ‚ általánosan két osz

tálybnlehet sorozni:

Az elsô és gyakrabban elöforduló osztály ollyan

személyeket Годы magâba, kiknek nemök csak elsò

tekintetre kétséges, mert némelly külsö nemzö részek

képezési eltérések mintt a’ himnô’ szinét viselik,

azonban nemök már а’ kíilsô nemzö részek’ szorosabb

vizsgálata мы `könnyen elhatározódik. ц `

Ноду a’ iörvényszéki orvos az élô személyeknél elóforduló

himneji'l képezéseket jól megitélhesse,sziikséges azoknt

lübbi’c'lo szaknszokra osztanì.
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М eckel szerint hârom foka van a’ himnô-képezésnek:
 

l) szaln'ilyos kimiivelt nemzö részekkel bil-ó szcmélyek,

de kiknek egyébként testi küleményök és ösztöneik

meg nem felelnek, р. o. leânyok (víragíues) szůk mc

denczével, ki nem fejlctt emlôkkel, szakl'sllal; ellenben

férjíìak asszonyi bélyegekkel.

2) férjti vagy asszonyi himnôk tökéletlen férjflas vagy

asszonyi nemzôrészekkel, —- más formâju szert'eletli

nemzôrészek’ hozzâjârulata nélkül.

3) himnôk, kiknél belsö nemzörészeik is löbbé vagy ke

vesbbé kettôztetve kifejlödtek.

B urdac h is hârom rendet âllit fel:

1) gynandria, asszonyisâgba âtmenô férjtìak, _

2) cryptogamia, dynamikus ncmtelenség,

3) androgynia, férjñakkâ и"! asszonyok.  Az elsö 65

harmadik osztâlynak több lépcsöiés l'ormài vannak.

ё. S5.

Ezen osztályba tartozó fé rjf ink (androgym)

éktelenségök’ lépcsöjére nézve megint kiilönbözòk:

l) Невада“ borékkal шипами, 65 ez мы ‚ kivált

ha а’ golyók а’ hasba visszamaradtak, asszonyi nem

zö részekhez hasonlítannk-7 a’mony e~r mellett néha ren

«lesen van alkotva; 2) а’ hasadt borékon kivül egy

szersmind а’ monynak alkatása rendetlen, ńltal nem

flirt makkal és а’ húgycsönek szokatlan helyen vnló

nyilásával.

Еду nevezetes tapasztalást éktelen ikertestvérek felöl,kik

17ik évökig‘ leânyoknak tartattak, de azutân férjtl ne»

veket és ruhâkat vettek fel, N ä д el e Кбит (Meckel

Arcln'v für Physiol. 1819), Hasonló viszonyok és ед6

azen hasonló képezet ‘мамаши Bergold Marg‘ìlnâl, ki

1820-ban magâtNémetol-szâgban mutatta. Jókora nagy

sâgn 65 kìmivelt golyók egy смета“ borékhan, monya

шапка] ’s makldyńval volt ellâtvn, «lc мы: hugyf‘sövel;
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idòközhen történt felmerevedésekor monya lel'elé göt

hült, buja álmok közt történt mngfolyás, némì, hár

esekély vonzodâsa az asszonyi nemhez és férllaw küle

ménye férili nemét bizonyítjâk.

ё. 86.

A s sz o n yi sze m él y e k fandrogynae, gynom

dii) a’ himno’ képét kétféle képeleti ММ!‘ által viselik:

l) еду természet ellen hosszú és vastag esiklójuk le~

het, mellynek azonban húgycsôve nincsen. Minthogy

a’ többì nemzò részeknek asszonyi alkotuk nyilvános’

asszonyi nemök az elsò közelebb vizsgálatnàl kitetszik.

2) Еду а’ külsô nemzörészekböl kińlló méhiszam

(Prolapsus тел’) monyhoz hnsonlit és а’ himnô’ képe

zése’ szinét mutatja , melly orvosokat és sebészeket

már töhbször megcsalt.

ё. S7.

A’ màsodik osztály olly személyeket foglal

magńba, kiknek kíilsö nemzörészeik annyira eltérnek

a’ szabálytól, hogy nemhéli bélyegöket egészen

вишни. Ezeknél еду elég паду mony, likatlan mak

kal és asszonyi ajkak közt еду mély hüvelyt képezö

nyilás találtatik,mellynek t'elsô részén a’ húgyesö’ nyi

Ива van ‚ de szi'lk Шарада miatt éltében annak továbbì

vizsgńlata lehetetlen.

ё. 89.

A’ himnô képeletek’ vìzsgálatánál а’ törvényszéki

orvosnak nem csak n’ nemzô részek’ minémüségök és

nlkatńsokra, hnnem egyëb jelekre is kell tekinteni, mel
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lyek МЫ n’ nembeli bélyeg` magát kitünteti. Megnött

férjñaknál nevezetesen a’ szakáll’ növése, а‘ lehelògége’

képezése, mélyebb férjtìas hang, és az egész férjñas

viselet tekintetbe jön; asszonyoknál а’ medencze’ ké

pezése, az emlôk és a’ Май tisztulás. Az elsô 051.

tàlyú hìmnöknél a’ nevezett jelek elegendòk а’ nem’

elhatározására; nem úgy а’ második osztályuaknál,

kik а’ nemzô részeken kìvül а’ шьы életmüvekben

majd férjñas, majd asszonyì képeletůek, ‘Еду hogy

mindenben n e m e tl e n s é g e t (status neuter, [trypto

gamz'a) штата!‘ és mind férjñuì mind asszonyi

munkálkodásra tehetetlenek. Azonban már az életben

mindîg еду nembeli bélyeg elôkelöbb szokott lenni,

minél az едут vagy más nemhez vnló vonzódás te

Ищете jön, ’s halálok után vagy méhet petefész

kekkel, vagy а’ hasba hátramaradt, tökéletlenül ké

pezett golyókkal találhatni, mellyek még néha éltök

lien nz àgye'kokban daganìttokat okoztak.

Tulajdonképi himnôkröl, vagy is olly egymikròl,

kiknél férjliúi és asszonyi nemzö részek egymás mel

lett törpületlenül kifejlödtek, az ujnbb idökben is több

tapasztalások közöltettek. Sok orvosok ugyan az illy

képelések’ lehetségét à priori tagadtâk, «le A c k e r

mann mind а’ két nemzô részeknek еду ìdôben le

нею kìképezését bebizonyitotta. Azonban ritkán életre

так és sulla sem alkalmatosak nemzésre

az illyen személyek.
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Ё. 89. ‚

A’ himnòk’ kûlönféle osztályaival sokszor össze~

kötött, de gyakran a’ férjñ nemzô részeknek magán

álló képelési hibâjok az alólhugyozás (hy/mslm

dia). Alólhugyozóknak olly férjtiak neveztetnek, kik

nek húgycsövük nem elôlnyìlik a’makk’végén, hanem

vnlamelly más helyen a’ mony’ alsó szinén. Legtöbb

esetekben a’ hńgycsò’ rendkivüli nyílása közel a’lfék

hez, а’ makk’ nyakához , ritkán tovább a’ mony’ gyö

kere felé vagy а’ középhuson esik; felette rìtka ese

tekben van a’ húgycsö’ nyilása a’ mony’ Майн (ани

.s[1adz'ae¢),vagy több nyilások találtatnak.

ё. 90.

Törvényszéki orvostudományra цене а’ himnôk

rôl és alńlhugyozókróli vizsgálatok nyomósok, mert

ezen képelésihibák (бы) kétes peres kérdéseket okoz

пай. Nem is történik olly igen ritkán, hogy az й]

szülött gyermekek’ neme kétséges; mivel pedîg а‘

nem’ elcserélése а’ helytelen nevelés, életmód és más

viszonyok mintt7 olly személyek’ egész életökre nagy

Мг‘ okozhat, ш semmi esetben sem lehet a’ bábára

bizni, hanem egyediìl а’ törvényszéki orvostól vagy

sebész-töl kell elhatároztatni.

Desgunettes ir еду rejtgolyóju és alôlvlzelö esetrôl,

melly lsänynak папаши n’ 17ik éveig, midôn szava

megváltozott, golyói n’ horékba szállottak, 6s igy férj

liúnak esmertetctt.

Frorì ep Cesper’ heti штамп каши еду himnô

esetet clvâlt borékknl, golyókkal és еду ьтыушы
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vak zsákkal., mollyne». a’ mony feslett húgycsövével

n_vilik. Ezen egymi szolgálónnk nevelkedott, nz asz

szonyi nem irànt «lemmi hajlandónâgot nem штатом,

ellenb :n férjíiakkal töhbször és gyönyörrel volt 11626

siilése. Most azonban inkàbb l'érjíìnak itélték több né

met orvosok, és igy férjtiruhâkban tiz év alatt megjârta

Németorszâg’ nagyobb részét, taval nâlunk is штат

magât.

Jörg’ ajônlntn igen czélìrànyos, hogy azon тык

ben, hol egy újszülött gyermek’ neznét bizonyosnn

el nem lchet hatx'irozni, ez в’ keresztelö könyvben fel

jegyezteesék, és késôbb, ha azon egymi házassâgba

Iépni akarna, a’ dolog’ bebizonyitàsâra egy új törvény

sz-éki orvosi vizsgàlat ай vetessen, melly nélkül а’ hâ

zasság meg se engedtessék.

' 9|.

Sokszor а’ himnök, kétséges nemzô te

hetségeik miatt, törvényszéki orvosi vizsgálat’

tárgyai, а’ mi némelly esetekben nehezen határoztatik

meg. Általánosan csak az elsö osztályú himnök te

hetôsek, а’ mâsbdik osztályúak pedig, а’ tulajdonképi

nemtelenek, nem képesek а’ nemzésre. E’ szerint ha

tároztatik meg peres esetekben, ha olly személyek

házasodhatnak-e vagy sem.

~ Az egymis esetek’ megitélésében nagy vigyázat

szükséges, meŕt ebben tapasztalás szerínt, könnyen

lehet hibázni. Az elsö osztályú férjfi himnôk’

tehetségökben annál kevesebb kétség vau,mennél ke

vesebbé távozik monyuk af szabályos termettöl 65 наду

ságtol, 65 mennél Jobban látszanak kifejtve a’ golyók.

De mivel illy személyek gyakran egyszersmind rej

tett golyóúak (crypsorc/u'des) és alólvizelôk, lehet

Y i Y , „_ .__ _ __ _ MM-Nwm
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séges,hogy nem éppen kedvezò jelenetek mellett te

hetségök még is megvan.

Meg nehezebben határozhatni meg аж elsô osz

tályú ass жопу! himnôke t, mert tökéletesen sza

bâlyos képeletü nemzô részök, és а’ közösülésre való

tehetségök mellett is, hiházhatik a’ nemzô tehetség;

de tapasztalás szerínt közöttök legtöbben meddök.

Azonban orvosi elvekböl а’ hńzasságot nem lehet ne

kik feltétel nélkíil megtiltani. Azokat, kik asszenyi

alkatású medenozével, еду illendöen nyilt és arányos

hüvelylyel birnak, kiknek külsô nemzö részeik úgy van

nak képezve,hogy a’ közösülésre semmi akadály sin

esen, törvényes esetekben a’ házasságra alkalmato

saknak lehet itélni. De ha méhiszam, еду felette паду

csikló, ’s a’ t. volna jelen, а’ mennyiben azokat mes

terségesen el nem lehetne hàrítani, azok szükségkép

megg-:itolnák a’ közösülést. A’ második osztályú

himnôk sem tehetôsek, sem házasságra nem valók.

Az alulvizelök’ (Ílfypospmlz’aez') nemzö te

hetségét legtöbb törvényszéki orvosok tagadták,vagy

legalább kétségbej. hozták. Gondosabb vizsgálatok

és több újabb tapasztalások az ellenkezöt bizonyitják.

Törvényszéki orvostudomány’ elvének lehet fogadni:

hogy azon személyeknél, kiknek а’ Гёг511пзйд’ egyéb

jeleìmegvannak, аж alulvizelés nem akadályozza

а’ nemzò tehetséget, ha а’ nyilás olly helyen

volna, hogy n’ шид аж asszonyi hüvely’ bémenetébe
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âtömölhet. Kétségesebb „мм а’ meghatározás, ha a’

húgycsô’ nyilása а’ mony’ gyökerén, méginkább ha a’

középhusban találtatnék.

III. Szüzesse'grò'lz' vizsga'lato/t.

ё. 92.

Alberti, Teichmeyer és más régi tanitók

еду testi és lelki szüzesse'get különböztettek meg,

testi szíizességnek az asszonyi nemzô részek’

fesletlen állapotját, lelki szüzességnek реф;

az asszonyi kedély’ tisztaságát nevezték; de ezen kü

lönbség а’ törvényszéki orvostudományban nem alkal

mazható, тег: az utóbbit testi jelekböl nem lehet meg

esmerni, és az elsöböl, ha az akár jelen van , мг

nìncs, а’ lelkire semmi bizonyos következést húzni nem

ММ.

А’ törvényszéki orvostudomány гены inkább azon

különbséget állítja а’ testi és lelki szüzesség Кбит,

hogy az elsönél a’ nemzö részek’ fesletlensége testi

jelekböl kimutatható, a’ lelki рай; azoknak megsér

tett állapotjoknál is fenállhat, kivevén ha azon sérelem

közösíilés vagy némabün által történt. A’ törvény

széki orvos’ feladásai közé штык am vizsgálni és meg

mutatni, a’ nemzô részek bujaság által иду máskép

sértettek-e meg.

Nevozetcscn akker történik ezen убитым, ha egy й] há

zas férjñu elvâlási kérését nrra “живший, 'nogy elsö

éjszaka a’ szüz-esség’ мы: nem talâlâ , és ha az ns

szony azt àllitnâ. hogy шока! törlénotes Bén-elem, be

tegség âltal ’s a’ t. elvesztette.
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§. 93.

Az asszonyi szemérmetesség’ .kimélése végett u

gyan7 rendszerint a’ szüzességet illetô vizsgálatok bń

bák által történnek; de mivel. azoknak esméreteire

ritkân штамп, azen a’ vizsgálatot minden nyomo

sabb esetekben a’ törvényszékì orvos vagy se

bész viszi végbe. Ez nevezetesen az elvàlási pere

ket, bosszús panaszokat, némelly bůnperes vizsgálato

kat illeti. Illy esetekben a’ törvényszéki orvosi мадам:

vagy csnpńn szemlélésben, vagy tapintásban

(tous/tiren) Ш.

S. 94.

Egy jelenlévô testi szüzességnél következö’gs

mertetô ielek számláltatnak elö: teljes, venes, kexnâny

és szorosan egymńshoz zárt külsô és belsó szemérel'n

ajkak, sértetlen szůzôr, szůk és igen ránczos hüvely,

kemény, gömbölyů, sima méhszáj minden szakitás, be

vágás és hasadéknélkül, feszesszeméremfék, szilárd „Ё;

kemény emlòk, és az elsô közösüle'skor fájdalom és

vérzés.

ё. 95.

A’ szüzô r’ (lugmen) jelenléte és sértetlen

sége közönségesen a’ szüzesség’ legbizonyosabb je

lének tekintetìk. A’ régiebb bonczolók hibáztak, mi

dôn annak jelenlétéröl kételkedtek, mert valóban rend

szerint minden szeplötlen szi'iznél találtatik, mint еду

а’ hüvely’ elörészén kiálló kerek vagy félholdnyi

6
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ráncz. Az elsô közösüléskor a’ beható mony általegy

futó fâjdalom 65 11еу65 vérzés mellettelszakad 65 ша

radvànyai az úgy nevezett mìrtusképi szömölcsöket

(carunculae myrtzformes) képzik.

Azonban а’ szüzôrt nem lehet n’sz'üzesség’ csai

hatatlan jelének tekinteni. Sem annnk jelenléte

nem bizonyitja kétség kivül azt, hogy elhálás soha

sem történt légyen, sem annak hiânya az ellenkezö

esetet; mert 1) а’ szüzör képelési hiba által vagy egé

szen hiányozhat, vagy csipkés, szömölcsös lehet, mint azt

már némelly gyenge gyermekeknél làthatni; 2) а’ szü

zesség’ sértése nélkül is, ugrás, lovaglás vagy más

külsö történetes sérelmek, néha méhiszam, méhrák , а’

bezárt hüvely’ mesterséges nyilâsa által elveszhet. 3)

Ellenben több tapasztalások bizonyitják, hogy nyilvá

nos bujaság és ismételt közösíilések után is á’ szüzôr

némelly eseteknél egész а’ szülésig sértetlenül marad4

hat. Ennek lehetségét úgy lehet magyarâzni, hogy а’

mony nem hatott egészen be а’ 11йуе1у11е, уаду a’ hü

velyhez képest vékony volt, vagy а’ hüvely а’ 11ау1 tisz

tuláskor, fehér folyás után, vagy általános petyhüdtség

miatt igen kitágulva volt, vagy hogy еду félhold képíi

szíizôr а’ közösüléskor engedett7 а’ nélkül hogy elsza

kadt volna. Ebböl azt is lehet magyarńzni, mikép rit

1111 е5е1е1111еп kora szülések után még sértetleniil ma

radhatott а’ sziizôr.

«Y h.”
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ё. 96.

Némelly törvényszéki orvosi szerzök legbizonyo

sabb jelnek tekintik a’ fájdalmat és vérzést :iz

elsô közösiiléskor, mellyek а’ szüzör’ elszakadásátol

származnak. De mind а’ két jel igen bizonytalan. mert

l) azon esetekben hîbáznak, hol а’ szüzôr elôleges

bujaság „шт elveszett7 szinte úgy 2) hol az közösü

léskor meg nem sértetett. 3) a’fájdalom hiányozhat, ha

a’ mony a’hiivelyhez képest igen kicsiny; 4) a’ 13316111

mnt tettetni lehet, és a’ vérzés szántszándékos csalás

vagy az épen mçgjelenö Май tisztulás áltzil is okoz~

tathatik.

S 97.

Meg kevesebbet bìzonyítnak a’ többi támitó vagy

megczáfoló esmértetô-jelek а’ szüzességre nézve, akár

egyenként véve ‚ akár egyesítve nem vezetnek semmi

csalhatlan itéletre. Ide tartoznak: a’ hüvely’ szorossá

да уаду tágsága, a’ henne jelenlévò vagy hiányzó sok

ránczok, a’ külsò ajakok és bábak’ keménysége és zárt

Шарм, vagy petyhüdtség és nyiltság, а’ szeméremfék’

mìnemûsége ’s a’ t. Ezen esmértetò jelek t. i. egyes vagy

nem sokszor ismételt közösiilés àltal még nem törültet

nek el, Щит ha a’ mony vékony volt, és folytonos hosz

szabb megtartóztatás vagy mesterséges szerek által

megint helyre Штаты‘. A’ megczáfoló jelek pedig

сваи gyakran véghezvitt közösiilés „мы“ jelennek шед,

és petyhüdt alkatú asszonyoknál, nevezetesen fehér fo

6 ik
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lyás után és а’ havi tisztulás alatt, minden elöleges bu

jaság nélkiil, léphetnek fel. l

A’ méhszáj’ és emlôk’ minemüsége csak akkor

щит bizonyságot, ha terhesség ‘аду a’ szülés meg

történt. Egészen esalékony és hibás jelek vétetnek a’

csecsbìmbó udvara’ szinéböl, а’ vizelletbôl, szózatbol,

orrhegyböl7 а’ nyak’ kerületébôl ’s a' t.

ё. 9e.

Ezekböl мс lâthatni, hogy а’ felhozott szüzességi

esmértetò _jelek kôzt egyiknek sincs csalhatatlan

bizonyító ereje. A’ törvényszéki orvos (ещё: kénytelen,

az asszonyi becsület’ kìmélése végett, itéletét csak

minden jelek’ öszveállitásából ’s megegyezésekböl von

ni, és а’ mellett а’ megitélendö személy’ egészsége’ ál

Iapotját, élete’ nemét ésV erkölcsi jellemét egyszersmind

fontolóra vegye. Sok esetekben akkor is csak egy va

lószinl'i, soha sem teljesen bìzonyos itélet hozathatik.

A’ berlini fö orvosi Collegium egy véleményében аж je

Ientelte ki, hogy a’ tâmokok’ összes jelenléte a’ szii

zességet kétség kivůl bìzonyossñ teszi. de hogy egyik

‘льду màsik hiànyzó jelböl a’ hiányzó szüzességet кто!

keztetnincm lehet.

IV. ’I’ò'rz‘e'uylelen e’s terme'szellen Ãò‘zösůle'sro'li

отдам“.

§. 99.

Csak azon házasságon kivüli törvénytelen esetek

филе!‘ törvényszéki orvosi vizsgálat ай, mellyeknél
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erôszak történik7 vagy legalább felhozatik. Erö

szaktételnek nevezletik minden közôsuilés7 melly

а’ férjñ’ részéròl kényszerítve és аж asszony’ meg

egyezése nélkül vitetik véghez, akâr szůzleányon,

‚шаг máson történjék. A’ jogtudmányi felosztás meg

kisért és véghezvitt erôszaktételre (sluprmn

atlentalum et cousmnatmu) csak bizonyos viszony

ban érdekli а’ ШгуепувжёМ orvostudomànyt, mivel

physikai értelemben csak аж utóbbìra illik аж erö

szaktétel nevezet. Az elsô csak közvetve lehet

törvényszéki orvosi vizsgálat’ tárgya, azon betegsé

gek és sérelmek mìatt, mellyek egy történt erôtetés’

ellentâllásából származnak.

...winmid ’n

ё. 100.

Az eròszaktételröl gyakran hamisan bevádolt pe

rek miatt, legelôször e’ kérdés Штаб: ,vajjon le

hetséges-e mindenütt аж eröszaktétel?°'

mire semmi általános, hanemÍ cszlk a1. egymikhez és

környülményekhez alkalmazott feleletet lehet adni.

Több szerzök’ ńllitása szerint: еду felserdůlt,egész

веды‘, hacsak közép erejů asszonyon, mig öntudata

megvan, egyes ember erôszaktételt nem követhet el;

ezen а’ Iipcsei orvosi‘kar’ itéletén alapúlt elv fen

áll, a’ mennyiben egy ember tettéhez csak testi erôt,

és nem az ’asszony’ élete elleni fenyegetést, vagy

gyengítô és kábitó szereket hasznńlt.
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Hogy еду megnött, 'l1-«mem igen gyenge

asszony еду igen erôs férjñtól csupán testi eröszak

által közösülésre kényszerítlethetik, épen 116111 16116161

len. De еду erösebb asszony is meggyözetlxetik, ha

elòbb megköttetik, vagy ha а’ férjti еду más’

segitségével él. Fiotal , még fel nem serdült

leànyoknál az erôszaktétel’ lehetsége kétséget nem

szenved. Végre magán kivüli állapotban min

den asszonynál lehetséges az eröszaktétel; akâr beteg

ség, akár részegítö vagy kâbító szerek által okozta

tik, akár ijedés’ vagy testi megerötetés’ következménye.

ё. 101.

Megtòrtént eröszaktétel’ testi jelei, mellyek

a’ büntétet megbizonyíthatjâk ‚ 651111 дуегше 11611

1161 vagy még fel nem serdůlt leânyoknál

észrevehetök. De а’ törvényes vizsgálat minél 1111

m a г á b b történjék 11’ büntét után. Megtörtént erôszak’

következtében hátramaradnak а’ nemzô részek’ hely

beli sérelmeì, zúzások, szakadások, daganat, gyuladás,

а’ czombok’ szétterjesztésénél паду fájdalmak, vizellet

65 székrekedés, járásra valo tehetetlenség 65 bénulá

sok. Megnött leányoknál, asszonyoknál, özvegyeknél

ezen jelek többnyire hiányzanqk; több hetek’ lefolyta

után tiatalahb leânyoknâl sem vétetnek észre.

ё. 102.

Vajjon erôszaktételre еду szí'iz leány megt‘o

gamzhat-e? A“ szerzôk ezen kórdés felòl külön
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féle véleményůek. Némellyek tagadták a’ fogamzâs’

lehetôségét, minthogy аж elsö közôsülés падуоп ràj

dalmas legyen, és nem szerezhet buja érzést. Ellen

ben mások jól megjegyezték, hogy а’ fàjdalom mu

lékony, és fôkép а‘ nemzô részek’ egymás közti arai

nyuktól függ, úgy hogy megtörténhetik,hogy a’buja

зад’ érzete hozzá járul. E’ szerint fenâll, hogy аж

elsô fájdalmas közösülésnél,kivált ha az erötetett vol

na, a’ megfogamzás nem könnyen történik, azonhan

annak lehetségét tagadni nem lehet.

,Vajjon еду о1|у asszony teherbe eshetik-e, ki

betegség, vagy kábitó szerek által magánki

vüli àllapotban eröszaktételt szenvedett?‘ ez is egy

kétséges kérdés. Azok, kik tagadják lehetségét, arra

hivatkoznak, hogy а’ terhesités nem történhetik meg

bujasági érzés nélkül. è; hogy ehez аж öntudat meg

шашек. De a’ bujaság’ érzése álomkórban vagy áju

lásban homályosan, аду mint аж álomban jelen lehet,

nzonkivül a’ tapasztalás bizonyítja, hogy а’ fogamzás

olly érzés nélkül is megtörténhet. Úgy hogy еду as

szony’ terhesitése’ lehetségét öntndta nélkiil tagadni

nem lehet.

s. 103.

A’ természetlen kôziisůlésx’` elsö neme, а’

t‘iúfertôztetés ('paea'erastia), а’ visszaélt дуегше

keknél helybeli és általános betegségeket hoz elö.

Helybelikép аж alfel’ sebesedése, zúzása, gynlndása,
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evesedése, а’ zârizom’ bénulàsa, végbél sipolyok , isza

mok, bénövések, keményedések ’s a’ t. tôlel származ

nak. Következménye gyakran általános sorvadás, asz

kór, vizikórság. A’ helybeli bajok csak más bizonyító

kürülményekkel együtt mutatnak а’ итёщ ййгеггеъёвгщ

mert lehetòkép más módon is szârmazhatnak.

Az asszouyoknak egymás кат buja közösülése,

vagy а’ les biai szeretet, szinte olly természet el

leni, mint а’ tiúfertezés. A’ régîek az illy természetlen

büntétet iizò személyeket trìbades ‘аду f ricatri

ce s-eknek nevezték 5 mesterséges priapokat használtak,

vagy a’ rendkivüli hosszú csiklókkal visszaéltek.

A’ természetlen közösiilés’ màsodik neme, a’ so

domia, vagy állatokkali közösülés, az emberi nem’

mély aljasodásât jelenti. A’ régiebb idökben közönsé

gesell elterjedt vélekedés, hogy еду illy közösülés ter

mékeny lehessen, és hogy belöle valami korcs fajták

származhassanak, hìbás, minthogy а’ természet’ 161‘

vényei szerint, a’ különbözô nemů emlös állatok soha

sem termékenyek.

V. Terhesseïqró'l e's szülésröh' m'zsgálalok.

§. 104.

Terhességröl törvényszéki-orvosi vizsgálatok fö

kép a’ következö esetekben történnek: 1) ha a’ ter

hesség, kivâlt a’ hâzasságon kivüli, gyalâzat vagy bün

tetés félelem miatt eltitkoltatik; 2) ha csak an

nak tettetik és hamisan állíttntik, mit néha özve



v. 'rEnHEssx-îanú'l. És szünúsnőu VIZSGÁL. 89

gyek az örökségi jogok” elnyerése, gonosztévő asszo

nyok pedig а’ törvényes büntetés” elkerülése miatt tesz

nek. Mind а’ két esetben а’ törvényszéki orvos' vizs

gálata és ítélete megkívántatik.

Klein, Annáljaiban egy 40 éves asszony' esetét be

széli, ki egy 26 éves parasztzlegényhez akart férjhez

menni, ezt részegségében közösülésre bírta, magát ter

hesnek tettette, tüzet gyújtott és mellette egy iker gyer

meket lopott, mellyet azután önszülöttjének állított. Csa

lása azonban mindjárt kisült.

Tapasztalás szerint, а’ terhesség sok esetekben

nagy ügyeséggel titkoltatott el, és még az orvosok

is annál' könnyebben megcsalattak, mennél kevésbbé

gyanították а’ csalást. Minthogy а’ terhesség, kívülről

látható tüneményei, más okokból is származhatnak, ide

nem számítván azoknak mesterséges eltitkolását; az

orvos közönséges esetekben nem tartozik а’ terhes»

séget vizsgálatba venni; a’ fel nem fedezésért csak а’

törvényes vizsgálatra meghatalmazott törvényszéki [or

vos felelős.

ё. 105.

A’ terhesség' első felében annak kiesz

közlése sokszor igen nehéz, részint mert esmértetó je

lei azon időszakban még nem tünnek fel annyira, ré

szint mert azok mindnyájan más okokból is származhat

nak. A' h a vi tisztulás sokszor, nem terhes leá

nyok- és asszonyoknál is elmarad; а’ különféle bajo k

és k ó r t ü n e m é n y e k, mellyek részint szokatlan

idegérzéstől, részint vérbőségtől és torlódástól származ?
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nak, а’ terhességen kivül is jelen lehetnek, az altest’

daganata a’ havì tisztulás’ megrekedésétòl, a’ méh

és petefészkek’ helybeli betegségekbòl eredhetnek; az

emlôk’ dagadása és azokban jelenlévô tej sem

olly bizonyos jel, mivel ollykor tejet nem-ternes as

szonyoknál, özvegyeknél, vén asszonyoknál, выше!‘

nél, söt férjtiaknál is talńltak. Ha mind ezen jelek

едут‘ találtatnak, nagy gyanút támasztnak, de semmi

bizonyosságra nem vezetnek.

Мёд а’ méhnyak’ leszállásábol, és а’ méhszáj’~

megváltozott tömöttségéböl és formájábol ‘гей’ jegyek

sem mindenütt bizonyosak és alkalmazhatók; ìgy а’

méhszáj’ kereszthasitékânak átvàltoztatâsa egy göm

bölyů formába, hasonlóan nem М semmi csalhatatlan

meghatározást, mivel többszöri terheseknél terhessé

gök’ idejében és azon kivül, nem egészen állandó , es

mint eredeti képeleti hiba, néha а’ szůz méhben is je

len van.

ё. 106.

Tagadhatlanabbak а’ terhesség’ esm értetô je- ‘

lei annak második felében. Ide tartoznak az

altest’ magos, feszes daganata, melly a’ kìálló köldök

felett fölemelkedik, а’ gyermeknek тьма, és kivàlt

korán reggel hideg kézzel érezhetö mozgásai; ezekrôl

meg kell jegyezni, hogy néha több паром; hibáznak;

а’ vastag pöfi’edt méhszáj, ила! ugyan nehezen elér

hetô, és azon keresztül az elôfekvô, eleinte még igen
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mozgékony gyermek’ feje érezhetö; аж emlôk’ daga

natja és bennök a’ savó’ [Colostrum] elválasztása. ——

Ezen jelek nem csupán külsö vizsgálatuál, midôn а’

test oldalvâst tekintetik, hanyatt vagy állva tnpintatìk;

hanem belsôkép is, a’ hüvelyen keresztülvitt ujak által

észrevehetòk.

A’ nevezett jelek’ összesége, ’s nehéz esetekben

különféle idôben ismé'telt vizsgálat ‚ты bizonyossá le

hetiink а’ terhesség’ jelenléte felòl. Azon tapasztalásnál

fogva, hogy můértôk, hires orvosok а’ terhesség’ шед

itélésében csalódtak, és hogy abban tapasztalt asszo

nyok magok tévedtek, jól'tigyelmezzen а’ törvény

széki orvos, és sohase hozzon itéletet egy magány je

lenetbôl.

ё. 101.

Költött és eltitkolt terhességek а’ nevezett esmér

tetö jelek’ hiányából уаду jelenlétébôl itéltetnek meg.

Igen nehéz és kétséges esetek аж idötòl nyernek vég

 zést; mert r e n d e 5 terhességek, ha a’ magzat а’ méh

ben’foglaltatik, kilencz (napi) hónap, vagy negyven

hét alatt elvégzôdnek, és csak ritka esetekben tartanak

valamivel tovább; s z a b а 1 у ta l а п terhességek pe

dig, mellyeknél а’ magzat nem а’ méhbe, hanem'a’ pe

tefészekbe, a’ fallop’ csövébe vagy a’ hasiiregbe jutott,

шаг folyamatjokban rendkiviilì tiinemények és а’ kime

netelek által különböztetnek meg. Üszöggel valo álter

m'w
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hességet a’ fenemll'tett 46) tüneményekbôl és 02

elvált állomány’ minemůségéböl esmerhetni meg.

g5. 10s.

Az elmúlt t‘erhességnek és szülésnek

csak az elsö napokban és hetekben vannak olly jelei,

mellyeknek összeségébôl elhatárzott itéletet hozhatnì.

Hónapok vagy évek múlva, testi `101010161, 50111 egy 161‘

tént, sem еду nem történt szülésröl alaposan 1161111 110111

101101. Egyes ismertetö jelekböl itt sem határozhatni

semmit, részint mert némellyek közülök еду ш051бг

16111 5211165 mulva bizonyos feltételeknél hìbázhatnak,

részint mert egyenként betegségek âltal majd mind

elôhozathatnak. A’ törvényszéki orvosnak tehàt illy

nemů határozatnál nagyon kell vigyázni.

Egy keyésben mult szülés’ esmértetö jelei

0’ következendök:

l. 0’ külsô nemzö részek’ és a’ hüvely’ petyhüdt

sége 65 tágulâsok. Ez 020111100 terhesség nélkül is lágy

testi alkatnâl, fehér folyásnál és havitisztulásnál, "аду -

1116111520111 után megtörténhetik.

2.l Fonnyadt, ránczos hnsbôr, sárgás csl'kokkal.

Ez is kemëny rostú személyeknél, koraszülés után hi

bázhatik, vagy 02 011051’ beteges daganati mulván 110

5оп16011 megmaradhat. Ы6ше11у0552011у01ш011011105 ál

lnpotban, söt hnvi tisztulások 01011 15 látszanak illy kü

lönféle szinů csikok hnsukon, czombjukon és emlöjiikön.
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3. A’ hétszám’ folyása (linz-us loc/u'orum).

Azonban lehetséges avval a’ havitisztulńst ‘аду egy а’

méhbôl eredö vérfolyást elcserélni.

4. A’ nemzö részek’ püffedtsége és daganatja.

Olly személyeknél, kik már többször szültek, ezen jel

hibázhatik, так ha а’ gyermek igen kìcsiny, vagy

ìdétlen jött а’ világra, пятым а’ nemzö részek’ màs

féle sérelmei ugyanazt актами.

5. Mìndjárt а’ szülés után történt vìzsgàlatok

пай! а’ lńgy, fonnyadt, даёт“, még teljesen be nem шаг‘

és bevágott méhszáj еду a’ legbìztosabb jelek közůl

való. Azonban ez sem csalhatatlan, mert teljesen bezárt

hüvelynél is, több ìdöszaku vér’ visszatartása által, а’

méhszáj megtágulhat.

6. A’ fanszálag’ hiánya. Ez történetes sérelmek

bôl is származhatik, ’s vannak tapasztalások, hogy rit

ka eetekben még a’ szülés után is sértetlen volt.

7. A’ tejnek jelenléte az emlökben. Ez magában

véve, keveset bizonyl't ‚ mert nem ‘ел-Ржев leányoknál

özvegyeknél és olly asszonyoknál, kik régen nem vol

так teherben, söt vénasszonyoknâl is “Наташа. Mások

nak рейд а’ szülés után sìncs tejök.

Ё. 109.

Vajjon еду már terhes asszony’ másodszori

te r h esitése (superfoelatz'o) lehetséges-e, melly а’

terhesség folyamatában késôbb történt közösülésböl 3221г

maznék, a’ törvényszéki orvostudomány szerzök közt
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egyértelmüleg nincs elhatározva. Kérdés támadhat fe

lőle akkor, ha egy özvegy, minekutána holt gyermeket

szült volna, egy idő „шт egy élőt szülne, és azt illyen

másodszori terhesitésnek Малышам.

Azok, kik ezen штанга’ lehetségét а’ méh ren

des képzésénél tagadják, arra hivatkoznak, hogy a’ méh

megtörtént fogamzás után bezáródik , és arra, hogy а’

méh belsejében, nevezetesen izgékonyságában а’ ter

hesség által úgy megváltozik, hogy egy második fo

gamzás lehetetlenné lesz.

Mások ellenben H a l le r szerént azt állítják, hogy

а’ méhszáj meg-fogamzás után be nem záródik. A’ má

sodik ok ellen, hogy а’ méhnek belső felületét bévonó

H u n te r’ hártyája (tunica decidua Huntert") a’ fo

gámzást megakadályozná ‚ azon kifogást tehetni, hogy

noha theoretikai becse van , még is több hiteles tapasz

talásokat meg nem semmisithet.

Némelly tanítók csak azon esetekben engedik

meg a’ másodszori terhesítés, lehetségét, ha egy asz

szonynak ket tő s m é h e [uterus duplex) volna, mi

ről van néhány eset feljegyezve, noha sokkal kisebb

számmal , mint a’ felhozott másodszori terhesités' esetei.

Kettős méhü asszonynál törte'nt terhesség felől csak még

egy tapasztalás közöltetctt, t. i. Rus t’ magazinjában

van egy cset feljegyezveÍ hol egy asszony' méhe a’

méhszájig érő Кбит! által két egyenetlen felekre vált.

és mindegyikében magzatot viselt, —- a’ jobb felén fekvő

nagyobb gyermek fogóval huzatott ki, a’ másik fordítás

által és holtan jött а’ világra. - Osi ande r kétszer
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volt jelen egymás után еду személy’ szülésénél, kinek

ketlòs méhe 6s kettôs hüvelye volt, de mind а’ kétszer

csak a’ méh’ еду": része volt terhes. — Szin‘lc ligy

volt a’ Ti e de ma nntól és еду más Car u stól közlött

esetekben. Kettös mébrölitapasztalâsok több kórbonozo

lati (anatomía pathological) kézikönyvckben, legujabban

Ro k i t ons ky(Hand6. der pathol. Anal. Bd. 3. 8.511)

munkâjâhan és еду kolön értekezése fclôle a’ bécsi

orvosi évkönyvekben (Üester. Jah-b. der med. Bd. XVII.)

foglaltatnak.

§. но.

Azon tapasztalások, mellyek аж egyszerü méh’

rendes alkatjánál is а’ ша5ш15ж0г1 terhesség’ lehetsé

де! bizonyítják, а’ következendök:

a) ha egy asszony egyszerre, vagy nem soká еду

más мы), kétféle fajú gyermekeket, p. o.

еду fehért és еду mulátot szül.

6) ажоп szülés- esetek, hol еду asszony egy

fajú k ét gye r m e k et több ìdeig egymás után szül

ne, _és pedig mind а’ kettöt érettet, élve és

jó egészségben.

Delmas еду nevezetes esetet közöl : Rouenban еду 36

éves asszony, terhessége’ S-ìk hónapjâban еду tehér

és еду mulàt gyermeket szült; kevés idö mulva mind

a’ kettô meghalt. A’ két méhlepények égymâs közt ösz

venöttek. Az asszony’ vallomâsa szerint, terhessége’

4ìk és 5ik hónapjában közösülése volt еду вжег‘зевеп

nel. Más szerzôktôl is több illy esetek vannak fel

jegyezve.

§. ш.

Törvényszéki eseteknél гены, ha еду бжуеду

еду másodszori terhesitésre hìvatkozna , а’ kettös méh’

 11
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jelenlétét kell tekintetbe venni. De ha еду můértötöl

megtett szoros vizsgálatra a’ méhnek rendes 0111010 be

volna bizonyitva, ezen terhesítés’ lehetségét tagadni

nem lehet. Illy esetben mìmlenek elôtt a’ második 5211

165’ valóságát kell ki nyomoznì, 65 azután dönteni 0’

kérdést vnjjon 0’ mâsodik késöbb szülött Е‹;у0г11:1011 meg

0’ férjtöl származhatott-e vagy sem ‘?

NEGYEDIK FEJEZET.

'étse'ges egészse'g állapotrólz' vz'zsga'latoń.

§. 112.

А2 egészség kétséges állapotja gyakran lesz а‘

törvényszéki orvosi vizsgálat’ tárgyává. Azon tekin

tetbôl 1. 1. 110 hogy еду embernek kétséges egészsé

ge 0’ polgárok’ nagyobb számát veszedelembe ejtheti,

az orvosi rcndôrség törvényszéki vizsgálatot rendel,

nevezetesen egy eltitkolt ragadós betegség’ gyanújánál

mint 0’ dögkórnál, himlöknél, bujakórnál, 02 0251010110

10161101 ’s a’ t. Ha рейд; egyes személyek tulajdon jo

gaikat mások’ igazi "аду állított betegségeik által

megsértetve lenni vélìk 65 а’ törvényszékhez folyamod

nak, ennek kivánságsira törvényszéki orvosi vìzsgálat

rendeltetik.

ё. 113.

Minden kétséges betegség’ esetei a’ törvényszékì

orvos tudományban három osztályra válnak el. Vannak

l) te tt et e tt betegségek (moròisz'mulatißctg');
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2. eltìtkolt betegségek (ты-М celatz') és

3. b e v à d о 1 t betegségek (тт‘бг' imputati).

A’ tettetett nyavnlyák mìndìg szàntszándékos té

vedésen és csaláson alapúlnak és többnyire haszonkere

sésbôl származnak, выше úgy az eltitkolt nyavalyák,

esgak hogy itt tudatlanság és öncsalás is fordulhat elô.

Bevádolt betegségeknél рейд egy embert valamelly

jelen nem lévö betegségrôl “мешай, tévedésbôl vagy

haszonkeresô vâgyból.

§. 114.

Mind а’ három nemíi kétséges betegség-állapot

az embernek testi vagy lelki munkńlódásait illeti.

Az attól származó kétes törvényes kérdések a’ kórtu

domány’ (pat/Loloyz'aj" jeltudomány’ (semiotica) és lé

lektudomány’ (psycho/ogm) elveìböl vilńgosíttatnak

fel. Azért némelly szerzök a’ törvényszéki tudomány’

ezen részét törvényszéki kór-jel- és lélektudománynak

nevezìk.

l. Ke'lse'ges testi óetegse'gekro'l valo' vz'zsgáÍato/z.

ё. 1l5.

Еду kétséges betegség felöl itéletet hoznî sok

szor nehéz dolog, mivel az igazság’ kinyomozását sok

szor megnehezítik a’ ravaszok’ fortélyai és némelly

betegségeknek nagy hasonlatossâga. Miért, és mert

az orvos’ ìtéletének nagy törvényes következéseì van

nak: minden tévedést és hibát legnagyobb идут:

tal és gonddal kerülni kell.

7
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Azért а’ törvényszékì orvosnak lnìnden ìde tnrtozó

viisgàlatoknál bìzonyos àltalànos szabályokat Же" kö

vetnì. Tudakozódjék elôre а’ beteg’ charakteréröl és

külsi') viszonyaìról, elôbbi egészsége’ àllapotjàról, ’s

élete’ módjáról, betegsége’ okaîról, mellyek testi М}

landósàgán vagy külsô befolyásokon nlnpúlnnk, és

ezeket hasonlítsa össze а’ vìzsgált’ állításaìval mìkép

eredett légyen a’ betegség. A’ jelenvaló egészség ál

lapotjàt szorgalommal és ìsmételve ‚ kivàn olly мак

ben , mìdôn ат а’ kétséges beteg nem gyam'tja, meg

kelllv'xzsgâlni, és különösen arm vìgyáznì, ha a’ kü

lönbféle ìdòkbenì feleleteì egymâssal nem ellenkeznek-e.

S. 116.
На gyanú volna а’ felöl, Воду а’ beteg’ rokonaì

csalàsában elösegítìk ‚ ötet azoktól el kell vàlasztanì.

На а’ betegség olly nemü, hogy ш utânoznì nehezen,

vagy csak hosszabb ìdòre nem lehetne; akkor tartós

szoros ôrizet fogja а’ csalást felfedezni. Arra is kell

ůgyelmezni, Могу а’ vìzsgálandó nem állít-e гида‘;

lansàgból ellenmondó tüneményeket elö. A’ beteg

ségek’ olly jeleì, mellyek könnyen ámíthatnak, ne

vezetesen az érütés, тем’ mìnemüsége ’s а’ t. vi

думаю! és szoros vìzsgàlatot kìvànnak. Minden пус

mos esetekben a’ beteget, ha lehetséges, különféle

ìdöben ’s észrevétlenül meg kell vìzsgâlnì. A’ beteg

nek a’ rendelt gyógyszerek iránti vìselete, a1. атома va

lóban vagy àllítólag камины: foganatok hnsonlózm
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utasitásnl szolgálnak. — Fńjdaimas szereket minden

embersléges` orvos csak akkor fog alkalmnztatni, ha

azok ду6ду5жегй1 15 czélirányosak, vagy ha a’ esalás

шаг más úton is elegendòen meg volna bizonyl'tva.

§. |17.

A’ tettetett betegségek igen szâmosak, és az in

ditó okaik igen sokfélék: hogy аж emberek аж életvesz

1651, testi fenyítékeket (lmjdan а’ 111111151) elkerül

hessék, hogy fogsàgból megmentessenek, а’ katonai

szolgálatot kikerůljék, másféle polgári kötelességek

tôl felszabaditassanak , köz szánakozásra gerjesszenek

’s a’ t. különféle nyavalyńk’ tettetésére minden idôben

igen hajlandók voltak.

Közönségesen leginkâbb olly betegségeket szok

tak tettetni, mellyek’ tiineményei könnyen utánozhatók

és mellyek’ jelen nem léte mindjárt fel nem fedezhetö;

azonkiviil, kiilönös végböl ollyakat kivált ‚ mellyek па

ду011 feltůnnek és köz szánakozásra gerjesztenek. Illy

esetekhen а’ csalás’ felfedezése részszerint аж áual lesz

lehetséges, hogy a’ csábítónak ninos ele'g alapos esmé

rete а’ nyavalyáról, és а’ 1)е1ед56д’ lényeges tüneményeit

nem mijn elö; részszerint az âltal, hogy а’ betegség’

némelly foganatjai önkénytesen nem állittathatnak elô.

ё. 118.

Következò betegségek szoktak fòkép utánoztatni :

Nehézkór vagy nyavalyatöréscepzlepsùa),

ennek 16пуеде5 tüneményei r á n д áso k 1) а 11 áunak,

7 а‘
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mellyek az öntudat? és érzés” tökéletes meg

szüntével rohamosan lépnek fel. A’ betegség” tü

neményei és külső jelei, п. m. а’ tagok” görcsös moz

gásai , а’ lehellet, megszünése, az ábrázat” felfuvása

és félrevonódása, а’ szemek” merevedése, a” száj”

tajtékzása , eszméletlenség és érzéketlenség látszólag

olly helyesen utánoztatnak, hogy а’ csalást nem igen

könnyen lehet felfedezni.

Az igazság” felfedezésére szükséges, hogy az

orvos főkép a’ rohamok” indító okaira és egész folya

matjokra ügyeljen. De Haen’ tanácsa szerint a” ro

ham alatt különösen a’ szemekre és az érütésre kell

figyelmezni. Valódi nehéz kórban meredten állnak a’

szemek,kitágult és mozdulatlan szemfénynyel7 az érütés

görcsös és rendetlen. A’ betegnek magaviselete leroska

dásákor szemmel tartandó, ha mellette a’ lehetséges ve

szedelmet kerüli, ha feje valami kemény tárgyra ШИН‘ és

а’ beteg fájdalmának jelét adná. Gyakran elárulják а’

tettetett beteget prüszkölő szerek , az orr’ csiklandása,

sok kis meglepő kísértetek és ijesztő szerek. Fájdal

mas gyógyszereket és testi fenyítékeket csak azon

esetekben szabad alkalmaztatni, ha a’ csalás már

másképen be volna bizonyítva, és mindig olly módon,

hogy а’ vizsgálandónak ne ártson. Hanem vannak tapasz

talások, hol а’ csábítók legnagyobb fájdalmak alatt

sem árulják el magokat, és mások, hol a' sokáig
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önkénytesen gerjesztett rńngások végre n‘karat ellen

visszatértek , és мы: nehézkórrá vail-tak.

Marc szerint erôszakosan felnyitott Кем!‘ egy "Майдан

nehézkórunůl nyitva шамана!‘ ; an àmitó пока‘ mindjàrt

meglnt bezârjn.

Beck imuertetô` jelíjl emlitî,hogy a’ “Май nehéz

kórú beleg, Шарм)“ mìndig elrejlenì lgyekszik -

szégycnböl; az .Lmító pedig bajät maga cmliti, és а’

nyilvánossâgot nem kerílli.

ё. H9.

A’ törvényszéki orvos nem ritkán kérdeztetik:

,vajjon еду n e lréz kó rú ища уаду Ёазвъопуй személy

házassâgba kelésre és házas életre alkal

шагов-е 3‘ Az ez ìrńnti törvényes meghntározz'xsok àl

talânosan az orvosi rendôrséget illetik. Egyes esetek

ben а’ törvényszéki orvosnak arra kell vigyázni: a’

nehézkór örökségi-e; több évekig és folytonosan

tart-e; a`l beteg’ testi küleményéböl vârhatni-e, hogy

betegsége közösülés мы nagyobbodik vagy újrn fel

ízgattatik ‚ уаду a’ hetegség csak nem regen, имё

netes kiilsô okokbol szármnzott-e, ‘(аду mńr ne'hány

évekig стати“? vajjon az egymi’ testalkatábol изг

hatni-e, hogy a’ házasság a’inemì ösztön’ rendes ki

elégitése Мы! bajára nézve használhat-e ’s а’ t. Kü

lömben meg kell fontolni, hogy попа vannak példák,l

mellyek`a’ közösülés мы megszüntek, de vannak még

több ellenkezôk és ollyanok, mellyeknél az" elsö kitö

rés közösülés alatt történt, szinte úgy hogy а’ nehëz

kórń rohamok’ tekintete az 'egészséges hzìzastársnak
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n

megàrthat, és Воду а’ hetegség nem ritlkán a’ gyer

mekekre örökösen mehet эта}, ’sa’L  Elváló pe

reknél агга kell tekintenünk, vajjon а’ neliézkór nem

szülés ¿után fejlett-e ki?

§. 120.

Más ideges betegségek is utánoztatnak,

mint а’ méhgörcs(ńgslerz'asís),merevedés (catalepsz‘s),

áiulás és tetszhalál. Az orvosnak ezeknél tulajdon tü

neményeikre keil figyelmezni. Színlett m éh д örc s ö k

és rángások megesmerhetök, ha а’ kemény kis

érütés hibâzik és az izomerö nincs betegesen felmagasz

шт, Вапеш Ва, mint néha megtörtént, “доводов rán

gásokba mennek által. Tettetett merevedés azâltal

árulja el magát, Воду :nz ámító еду tagnak próbált

meghajtásának ellentáil, ‘жду еду kifeszített karjára

függesztett súlyt folyvást tartani nem képes. Tettetett

gutaütést az érütés és lehellet’ minemiiségéböl

esmérhetni meg, àl om Во rt а’ beteg’ mngaviseleté

böl, ha rögtön felébresztetik, vagy ha fájdalmas sze

rek alkalmaztatnak. Az ё] ul à s’ és te t s z h al á l’

utánzása felfedeztethetik az érütés, lehellet, szin’ mi

nemüségéböl, prüszkölö szerek’ vagy fájdalmas próbák’

alkalmazńsâval ’s а’ t.

Boszorkânyoktól vngy az ördögtöl sm'umazó megigézések

a’ iégi idòkben kerültek а’ törvényszék eléjéhe, és

vugy öríâltségig штаммы: ábrándozâson, vagy Байт

szándékos csaláson nlapúltak.
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§. 121.

Szinlett vérfolyások, vérköpés, vérhányâs

az orvostól felfedezhetôk, ha a’ ,'betegre а’ roham’

idejében maga felvigyáz, ha еду sokáig tartó beteg

ségnél,és állitott bô kiüritéseknél a’beteg’ ereje nem

Иду, érütése nem gyengůl, ábrázata nem halaványo

dik ’s a’ t. E’ mellett gondoskodni kell, hogy а’ tet

tetö betegtöl esalása’ folytatásńra minden eszközök

elvonassanak.

§. 122.

Természetlen kiiiritések minden gondol

kozó orvosnál ‘еды: csalást gyanúsitnak, melly ezel

irányos vizsgz'ilat, folytatott felvigyázás és szoros

szemmeltartás мы bizonyosan kinyomozható.

Ide шпона!‘ szon békákról, kigyókról, gyikokról ’s а’ l.

szóló esetek , mellyeket ràngásokkal Ново": asszonyok

6s leányok Sohweizban és Austriíibnn ионами. —

Sachse еду asszony’történetét beszéli, ki sokâigrartó

Гайдамак utân, geleszta és hânytató szerekro békákat

hányt, szinte ô szemtanú volt több személyeknél, a

mint azok néhány békát okádtak.

A’ koholt termêszetlen kiüritésekhez nem szàmithntók n’

sok tô’ kiiiritések, mellyek a’ test' kiilönt’éle ré

szein vagy а’ >vég‘bélen keresztiil l’ekélyekkel végzůdnek.

§. 123.

Etelektôl való teljes öntartoztatás be

tegségekben , ими némelly ideges bajokban, néha

esudâlatosan sokáig folytattatik. Megeshetik azonhan

hogy azi: osńbitók azért tettetik, hogy feltůnjenek,

csudálkozást иду szánakozást vgerjegszenek. Illy ese
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tekben az ételek’ valósàgos és szìgorńan folytatott

elvonása, a’ csalást elôsegítô személyek’ elvâlasztâsa

és tartós örizet, a’csalás’ felfedezésére bizonyos esz

közök.

A’ l’eljegyzett .számos sokâig tartó bůjtölés’ свет аи

élettudományra nézve is nevezetesek, minthogy bebi

zonyitjàk,milly kevés tâpláló szerrel érték be Монеты)

ìdeig illy személyek.Egylörvényes bizonysâggal meg

erôsitetr снес âll az шин Asklepìäonban arról, {году

hét férjli egy jégdarabra vetödve, 17 napig csnpl'm ol

vadt tengeri jéggel élt.  Egy 85 éves asszony is

nevezetes, ki б: héten túl naponként néhâny kunàl viz

nél egyebet nem evett; késůbb, midôn megint ennì

шпаги, meglmlt. (Huf. .'onrn, Bd, 24.] Ebbôl ‘Еду

mint más hnsonló példàkbnl nyìlvános, hogy az élet

minden eledel nélkül, csupân viz ital mellett sokkal to

vâbb там, mint azt a’ physiologusok (шт. Blu

menbach ат legl’clebb 8 napra határozzn) közönsé

gesen àllilják.

Q'. l24.

гаммы“, kiváu belsô betegségeket

könnyebb szinlelni és мышей! а’ törvényszéki orvos

nak nehezebb а’ csalást kinyomoznì, ‚так: а’ kôd

csömór, oldalszegezés, fövényi fájdalom7 fejfájâsl4 ’s a’ t.

De késöbbre mégis kìsül az igazság, fôkép az éríì

tés, а’ testi erô, külemény, étvágy’ és ńlom’ öszve

állitásukból, a’ betegre váratlan felvigyázatból, а’

rendelt gyógyszerek ‘аду sebészi szerek irf'mtì maga

vìseletéböl, és abból ‚ ha а’ beteg rendkìvül hamar

meggyógyúltnak állítja magát.

Illyen csetekben a’ törvényszékì orvosnak az egymiség

és körülmênyek szerìnt különl’élekép kell bánni a’ be.

-...«»~.«.-_._,. ——.‚—’ _,__ __,
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щеки). Nómelly esétekben egy таит“ můtétel'

fenyegetéso ‘(аду a’ hólyaghuzó tapas-z’ alkalmaztatásn

mindcn bajt hamar elhàritottak.

§.» 125.

A’ külsö érzékek’ színlett hibáì, nevezete

sen vakság, süketség, némasàgkoldusoknál,

fegyenczek-és ujonczoknál sokszor fordúlnak elôA Vé

letlen meglepés sokszor felfedezi а’ csßlâst , ha az

ember еду ál- vaknak szeme felé hirtelen еду hegyes

szerszàmot visz, ha siketek és némák rögtön âlmuk

ból felijesztetnek. Azonkivül a’ szemnek můszabályos

vizsgálata, а’ szemfénynek mozgékonysága vagy moz

dulatlan állapotja az îgazságot kieszközlik. Végre й]

dalmas szerek fenyegetve, vagy amennyiben azok а’

vnlósâgos érzékek’ bajai’ ellen íidvösségesek, alkal

mazva is, a’ csalást felfedezhetik. На némák nyelvök’

hátra hajtása ńltal csonkítást tettetnek, a’ csalás ki

tetszik, ha а’ nyelv fogóval kihuzatik.

Nolxa nem valószlnü, hogy az âlvakok a' bóditó (Lella

быта, hyoscyamus) vountok выйти? foganatjaitn’szem

fényre esmerjék; ha mógis ezek’ használatárol gvanú

tâmadna, a’ ‘Ландыши eg‘y ìdö щи!" ismételni ’s az

alatt a’ vizsgâlandót nzoros örizet мы: kellene штат.

§. |26.

Színlett sebek és más testi hibák, mint sér

vek, iszamok, daganatok, fekélyek, golyvák, kiütések

’s a’ t. szoros упадет’, teljes levetkezés és а’ ré

szek’ illendö ti'sztogataisuk után könnyen megesmer

hetôk. На ezen bajok valóban mesterséges szerek ál
'J
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tal Воина!‘ elö, а’ csalás fölfedezhetô ‘Еду, ha а’ beteg

szorosan öriztetîk és azon szerek’ alkalmaztatása meg

gátoltatîk. Szi'nlett csúzok fölfedeztetnek, ha a’ be

tegtôl fájlolt hely az állítottizmok’ mozdulatlanságának

шед nem felel, vagy ha а’ fájlalt hely’ véletlen nyomá

sára különös érzékenységet nem штат. — Tette

tett szélütések ‚ Ва más тема szerek elégtele

nek, az igazi széliitések ellen üdvös fájdalmas sze

rek (hólyaghuzó tapasz, шоха ’s а’ t.) мы kinyo

mozhatók.

Rëgenten n’ testi hibâkkali csalások még szemtelenebben

ůzettek, a’ mint аж wbb régi мешок’ esetei bizonyit

jâk. Ma is történik , Воду koldueuk és t’cgyenczek виды

szándékkal csipôs növény nedvekkel, oltatlan mésszel,

pâlinkàval, szappannnl és vasrozsdàvaimesterséges Ре

kélyeket hoznak elö.  W acker szerint ujoncz kato

nák inetszö szerszâmokkal, Щит}, csipös szerekkel,p, 0.

szirùntâk-gyökérrel poholvarhoz hasonló sebet húznak,

vagy körösbogarak, boroszlányhéj âltal felhuzzák bö

rüket; vagy küménymag, kénkô füstöléssel ворот szint

hoznak elô.

§. 127.

Lá z a s b e t e g s é де k ritkábbau szi'nleltetnek,

mert azok könnyebben árulják el magokat, ha az orvos

egyes tünemények, mint az érütés’ minémüsége, hami

sított vizellet ‚эта nem âmítatja el magát. Azonban

voltak esetek, Воду némelly emberek erös ìzgató sze

rek мы mesterséges lázba еще!“ és Еду valóban

megbetegedtek.
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H alle r több szorcket szńmlál elô, mellyek hideglelést és

атм!‘ tüneményeit elöhozliatjâk. Еду az ériitést kötések

мы meg lehet változtatni.

128.

A’ honvzigyot (nostalgia) is tettetik néha,

hogy а’ katona-szolgálatból elbocsátassanak. De akkor

hibáznak а’ valódi honvágy’ tüneményei: eröfogyat

Кота, étvágy-hiàny, meggyözhetetlen szomorúság,

láz, sorvadás ’s а’ t. Sohweiziaknál és általánosan he

gyi lakosoknál leggyakrabban fordúl elö а’ valódi

honvágy.

ё. 129.

Tettet ett halál általánosan ugyan igen rit

kán ión elô, és ozon eseteket kivéve, hol az emberek

szivök’ mozgâsait szabad akaratjok szerint igazgathat

ják, můértôktöl könnyen megesmertetik.

C h e y n e Кбит: egy ollyan ember’ esetét , ki szive’ és

ütereì’ mozgásait tetszése szerinf. sebosebbé , lassúbbi'i

(отце, vagy egészen elállithatta. F о n t ana is szivét

önkénycsen mozgâsba hozni ‘аду megáilitnni шага.

L a n с i si színlett halál felöli гарантийном! kiizöl mun

káiban (de subitaneis mortibus. Cnp.XlV. Opp.

ed. Genev. p. 45.)

Az itt elöhozott betegségeken kivül még tettet

вы‘: az örültség, komorkór, butaság, mellyekröl kü

lönösen fogunk értekeznig hasonlóan а’ nemzö részek’

betegségei, nemzésre, közösülésre voló tehetetlenség,

vogy terhesség is színleltetnek, mellyekrôl már kiilön

szakaszokban volt szó.
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§. 130.

A’ törvényszéki orvosnak szorosan шт; van kö

nyörületességbôl vagy más okokból а’ УЁЪЗёЁ'Ё’ kedvé

ért igen engedékeny bizou) ságot adni  A’ törvény

széknek kötelessége, csak hivatalos orvosok’ bizony`

ságaìt elfogadni.

A’ fennevezett betegségek’ tettetésével nem rit

На а’ betegség’ indító okai is hamisan hozatnak

fel. Erre nézve törvényszéki orvosi vizsgálatok fôkép

akkor történnek, ha egy mástól okozott valóságos vagy

tettetett betegségért kárpótlás kerestetik. lllyen hami

san атм: betegség’ okaî fökép mìnden nemů külsô

testi sérelmek, ijjesztés, haragra vagy más indulatra

gerjesztés, felette nagy testi munkára eröltetés, éte

lek’ megtagadása, ártalmas gyógyszerek’ vagy mérgek’

beadása ’s а’ t. Màr ezen állított betegség’ ока, men

nyire hatott be а’ vádlóra, ан а’ törvényszék’ és а’ tör

vényszéki orvos elìtélik; ennek különösen ш kell meg

határozni, az állított ok elôll oz hat j а-е általánosan

а’ kérdésben lévô betegséget, és az egyes esetben el ô

h 0 z t а - e т ‘ë

0 13t.

Eltitkolt betegségek felölcsak akkor tör

ténnek törvényszéki orvosi vizsgálatok, ha az eltìtko

lás által mások’ jogai megsértetnek; ezeknélìs а’ fen

említett штат szabályok követtetnek. Különösen

szükséges, hogy az orvos mások’ âllításaira ne támasz
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kodjék, hanem а’ gyanús személyt maga szorgalmato

san, és a’ körülmények szerint ismételve megvizsgálja.

Az által, és az embernek tulajdon, és szüléinek egész

ségállapotja, вытер, charaktere, kiilsô viszonyai,

kórbeli okok’ megfontolásából, a’ vizsgálatnàli maga

viseletéböl és a’ betegség’ alapos ìelismeretéböl пепе

zebb esetekben is lehet itéletet hozni.

Az eltitkolt betegségek’ legtöbb esetei az or

vosi rendôrségtudomány’ körébe tartoznak, nevczete

sen: ha ragadós börkiütések, dögkór, bélpokol , him

Ш‘, vörheny, cholera ’s a’ t. eltitkoltatnak. Ezen beteg

ségek’ jelei a’ kórtudománybnn taníttatnak és az elle

nök való rendelések а’ rendôrségtudományban adatnak

elô. Csak azon esetekben történnek törvényszéki or

vosi vizsgálatok, ha elválási ‘аду más személyes pe

rek eltitkolt betegségekre alapíttatnak.

ё. 132.

A’ bujasenyv leggyakrabban ád alknlmnt

személyes panaszokra és törvényszéki orvosi vizsgá

latra. Ezen betegség különféle alakjában azńjabb шан

ben jobban ismertetett meg, azéri az ide tartozó kétes

kérdések is bizonyosabban határoztatnak el; mindazon

által mégis némellykor igen nehéz, вы lehetetlen a’

betegség természete felöl a’ beteg’ vallomása nélkül

ìtéletet hozni.

lgy fértiaknál а’ b праве" у ves tak à r (kankó)

еду köszvényböl vagy nranyérböl származó hugycsò

www

‘J
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takony folyástól semmi bizonyos je! által sem külön

böztetik meg; asszonyoknál шёд nehezebb némelly

esetekben a’ takárt еду más nem bujasenyves fehér

folyástol megkülönböztetni. Az egymik’ elòbbeni és je

lenvaló egészség-állapotjukbol, és а’ betegség’ erede

tének, folyamatának és minden tüneményeinek szoros

vìzsgálatábol kell az itéletet hoznì.

Bujasenyves fekélyek más fekélyektöl

fôkép a1. эта! különböznek, Воду sebesen terjednek, ki

и“: szélességökben, kérges fájdalmas széleik, sárgás

és zöldes genyedtség által ‚ melly tovább terjedve új

fekélyeket támaszt; még az мы is, Воду magára Ва

gyatva а’ baj elfajul7 а’ csontokra ‘гей magát és nem

gyógyúl

Bujasenyves lágyékszökésekfbubones)

takárral vagy fekélylyel mindig okbeli viszonyban áll

nak. A’ bujasenyves růh nem csak az izüléseket,

hanem az egész testet elfoglalja , és (Не! паду visz

ketegséget, égést és fájdalmat okoz. Bujasenyves s z е

mö l cs ö ket és függö lyö ket (condylomata) min

dig fekélyek elôzék шед. Вп]а$епууе$ $бшбг‚ ге

pedések, csontnyavalyák a’ közönséges bujasenyv’ tü

neméuyei, és ezeknek öszveségéböl esmértetnek és

itéltetnek meg.

‘ 133.

Eltitkolt ra'gadós b örkiütések inkâbb az

orvosi rendôrség’ körébe tartoznak. А’ bé] pok ol
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majd egészen eltünt Europábol. A’ dö gv ész, fôkép

o’ török hatâron és а’ kikötö helyeken ‚ veszteglö in

tézetekben eltitkoltathatik. Szinte úgy az orvosi rend

ôrséget illetik inkább, ha kanyarók, v örheny,

hi m1 ô k ’s а’ t. eltitkoltatnak. Csak az idült börkiüté

sek, mint а’ rüh, fejvar ’s а’ t. eltitkolási esetekben

adnak személyes panaszokra , elválási perekre alkal

шаг. Jelenlétök tulajdon esmértetö jeleikböl határoz

шина!‘ meg.

ё. 134.

T ü d ö s o r v а d á s (plat/¿isis pulmonalz's) nem

cshk undorodást okoz , hanem több igen jeles orvosok’

(többiekköztWichmann,FrankI. P., Hufel and,

H e n k e) tapasztalásai szerint hidegebb tartományokban

ragadós indulatú lehet; ha eltitkoltatik ‚ panaszra ad

hat alkalmat. Jelenléte nyilványosodik genyes köpé

sek , sorvasztó láz és а’ testi erök’ nevekedö Радуж

kozása által.

§. 135.

Halott’ eltitkolása általánosan ritkán jön

elò és сваи rövîd ideig шить. Kétséges esetekben

a’ törvényszéki orvos’ feladása, kiilsö jelekböl megha

tározni: a’ halál egy kijelelt idôben , vagy még elôbb

történt légyen-e? Az orvos’ itélete а’ holt test’ ‘115

gálaein , a’ rothadás’ jelein és lépcsôin, ’s моют!‘

а’ ьегедведш, етакш, а’ holt test’ helyezetéhez
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vnló viszonyin Март; minden esetben az orvos сев!‘

VaiÓSZinl'l , soha bìzonyos itéletet nem Ишим.

|36.

Hol be vádolt ny avalyák kerülnek vizsgâ

lat ай, az eltitkolt betegségek’ alapszabàlyai követ

tetnek. Leggyalirabban elválási pereknél jönnek elô,

és közönséges alattomos, undorodó nyavalyâk, buja

senyves betegségek, büdös lehellet, rosz slag, fehér

folyás hozatnak elô, vagy egyìk résznek tehetetlensé

get ìlletìk. Мёд a’ végböl is tulajdoníttanak ветре

geket, hogy mâsok’ becsiiletét sértsék, ôket némelly

jogoktol megfoszszák, u. m. az ôrültséget vagy bu

taságot.

II. Kétse'ges Ielkz' öetegse’gekröl пай vz'ezsgálalo/t.

ё. 137.

Az embernek МЮ egészség-állapotja is több

félekép lehet kétséges, és az abból eredô kétséges

peres kérdések törvényszéki vizsgálatokat okozhat

nak. A’ törvényhatóság az illy esetek’ megitélésére

a’ törvényszékìorvosokat mint szaktudósokat hìvja fel,

kik t. i. egyszersmind а’ szükséges lélektudomâny’

ìsméretével bírnak, és kiknél ezen vizsgâlatokra

szükséges tudományt ’s ügyességet inkább fel lehet

tenui, mint más nem orvos psychologusoknál.

ё. 138‚

А’ törvényes kérdések, mellyek еду kétséges

lelki Шарик-615 vizsgńlatot megkivánnak, részint a’
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polgári, részint а’ bünœtô törvényhez tartoznak; az

elsôhez tartozó esetek birtokbeli jogokat és еду еш

bernek valamelly törvényes dolog’ végrehajtására va

ló tehetségét illetìk;` a’ büntetö törvény által a’ tör

vénytelen esetek’ tulajdoníthatása ’s következôleg bün

tetése vagy felmentése ezen vizsgálatok эта! шта

roztatnak meg.

§. 139.

“Даши: általánosan a’ lelki vagy elmebeli be

tegségek’ tanítâsa az orvostudomány’ leghomályosb

részeìhez штык, иду а’ kétséges lelki Шарм-615

vizsgálamkat a’ törvényszékì orvos’ legnehezebb

feladásai közé kell számlálni; mivel a’ lelki

betegségekröl való tudományos esméret általáno

san még hiányos, azoknak egyes nemeì és egymás

kôztì vìszonyai, szìnte úgy а’ törvényhozàs’ végzéseì

felölök olly kevessé ‘читай elhatározva, hogy а’ tör

vényszékì orvos még bizonyosan nem ìsltudja, mit

tîirkészszen ki tulujdonkép az igazság-szolgáltatâsra.

Az nustriaì polgàri xörvényben azon ember штат: buti

пак, òrültnck vagy tébclyodottnak, kinek viselete a’

tórvényszéki orvos’ потом vizsgálat» шёл annnk elis

mertetik.

A’ bnjor fenyitů törvénykônyvben a’ tulajdonitâs’ tekin

tetében megkülönböztetnek a’ d й h ö s k ö d ö k, ü

r ül tek és ollyanok, kik k 0 m o rk 6 r ‘иду там

más nehéz elm o l) e t e g s e' g’ k'övetkeztében eszóket.

elvesztették. - B мы: ‚ kik agg'síagi gyengeség ál

tal eszöktölmcgfosztattak; siketnémák ás ollyanuk,

намек érzékei иду «lméjük önhibàjok „шт egy- bn- i

S
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nös eeelekedetkor annyira ell’ugódtak, Воду azok мы

опшаьшв nem volt.

ё. 140.

Ezekbôl kitetszik, Воду az emberi észt és ап

imk munkálódását illetô törvények igen tökéletlenek,

és azért а’ lelki állapot felöl való törvényszéki orvosi

vizsgálat nehézségekkel van iiss'zekötve, mellyek a’

physìologia, psychologie’ és lelkì pathologia’ haladó

kimüveléseivel mindinkább el fognak múlni. A’ másod

rendbeli nehézségek csak bizonyosan vezetô alapelvek

:'iltal hárítathatnak el.

ё. 141.

Az ember az állatokat ész és szabadság ‚ты
пцЩа felůl. Csak eszes , az Aaz önmeghatńrozással bi

ró, szabad lények képesek magokat tetteìkre az ér

zékiség’ ösztöne ellen elhatàrozni; azért a’törvények

esak eszes és szabad lényeket illetnek , nem pedig

eszt eleneket, kik öntudat és önmeghatározás,

tehát szabadság nélküliek. Ha tehât egy kétséges

lelki állapot miatt а’ törvények’ végrehajtásáról kér

dés tánmdna, а’ hatósàg a’ vizsgált’ szabadsńga felòl

mindenkor а’ törvényszéki orvos’ véleményére îigyeljen.

ё. 142.

A’ törvényszéki nrvosnak közönségesen а’ kö

„это kérdések tétetnek : a’ vizsgàlat Май levö

személy esze’ birtokàban van-e, tehát вта

badnak lehet-e tekintení, vngy valamelly lelki

.m ‚ à,W-m.. ,. y _*- Ñï-ŕf _
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betegség attól megt‘osztja? és ezt vagy minden

korra-e , ‘югу csnk egy bizonyos eselekedet’idejére,

melly a’ lelki egészség’ állapotját kérdésbe мышца?

А’ törvényszéki orvosnak feladása ezen kérdésekre

a’ törvényszéki orvostudomány’ és lélektudomány’ е!

vei szerint felelni; törvényes következéseket hlizni

abból csak a’ jogtudós’ kötelessége.

De а’ jogtudósok szon kérdésekre adott bizonyos

feleletek által, kétséges peres kérdésekben, lényeges

felvilágosítást nyernek. Mert а’ polgári törvény csak

ésszel biró, szabad egymiket tart azon polgári jo

gokra képeseknek, mellyek más azon korú, nemü >és

rendü személyeket illetnek; másoktól azon jogok

meg vannak tagadva. Szinte'iigy bl'inös cselekedetek

nél а’ büntetö törvény’ végzése csak eszes, önhatá

rozsttal biró, szabad személyeket illet; твоим, kik ч

a’ törvényt ¿Tag nem érthetik ‚ törvénytelen tettekért

nem biintetnekïl.;v

Az igazság-szolgáltatásm nézve nem olly fon

tos tudni, ha a’ vizsgz'ìlat alatt levö személy bute,

komorkóru, öriilt мы’ dühös-e? mint azt,vojjon Ма

badságàtol meg van-e Тони/а? mindazonáltal а’

törvényszéki orvosnali az elöforduló ММ állapotot

meg is közelebh meg kell határozni, hogy vélemé

nyét orvosi és psychologiai okokkal megerösíthesse.

Ennek esalhatatlansága “штык а’ jelenlevô lelki

betegség’ külön nemei szerint.
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A’ fenemlilett 'sltalânnn шеи bôvelbcn foglaltatnak H e п

ke’ tërvényszéki orvosi érteliezéseihen (Ab/tamil. a.d.

Gel). derger. med. Bd. II.) és F ri e d reich, (System

der уедет. Psychologie. 1842, 2te Ausg.) нарды)!’

munkájńban,

ё. 143.

A’ kétséges lelkì Шарм’ megvizsgálása és he

lyes megìtélése шёл‘ magńban sokszor igen nehéz,

nevezetesen ha еду rögtön támadt és llamar mule'

kony rohamról, ‘аду ha еду alattomos7 valamelly

egyes tébolyodáson ‚ megrögzött eszmén (idea fixa)

alapúlt esetröl kérdés támadna. De ez meg inkább

megnehezíttetik , ha a1. orvos’ itélete a’ vi’zsgálandó’

‘аду mások’ szántszândékos ámitâsa атм félre for

díttatik; mert lelki betegségeket is ‘сие!

nek és utánoznak, ha az мы Valaki valamelly

veszteséget magâtól elhárítni szándékozik; vagy el

titkolnak, hogy az abból eredö törvényes követ

kezéseket elkerülhessék; ‘аду valakire НМ‘ ogat

nak, Воду az bizonyos jogok’ gyakorlásában meg

szorítassék.

A’ lzlki betegégek’ törvényes Lieszközlérökrêìlhôvebben

érteàezett Friodreicli. System der gericht). Psycho

lngie, S, 620.

§. m.

Már mennél nehezebb magában a’ kétséges lel

ki betegégekröl чаю ìtélet, és mennél nyomosalibak

nz abból szńrmazó következések: annál szükségesebb

a’ vizgálatot legnagyobb iigyelemmel és pontosság
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да! tenni. Ноду pedig a’ törvényszéki orvos’ Еще“:

едуез esetben а‘ kétséges peres kérdés’ felvilágosí

шага annńl inkńbb szolgàlhasson, szúkséges, hogy

mind а’ biró, mind az orvos, abban elegemlô tárgy

esmerettel jârjanak el. '

ё. lll-5.

Azon esetekben, hol еду személy’ Самба lelki

állapotjárol kérdés te'tetik, könnyebb а’ törvényszéki

orvosi vizsgńlat, mint ott, hol еду elmúlt, csak az

elkövetett cselekedet’ idejében jelenvolt lélekálla

potrol kell itéletet hozniz, mert ezen esethen az or

vos nem bízhatik тент! nélkül а’ késöbb történt sze

mélyes vizsgâlat’ eredményében, mìvel ez csak а’ je

lenvaló lelki Шарма‘, és nem a’ kérdésben levò

multat eszközli ki. Megeshetik, hogy a’ beteg lelki

Шары: természeténél fogva f élbenhagyó, vngy

az elkövetett cselekedet és annak környülállàsai мы

а’ lelki állapotban tetemes “теток hozathatnak elò.

lllyen esetekben az orvos, véleményét csnk az ügy

irásokban годы‘ adatokra alapíthntja.

ё. 146.

Minden személyes vizsgálat, melly еду kétsé

ges lelki âllapotot tárgyaz, pontosan, többször ismé

telve, és ha lehetséges,a’_beteg’ tudta nélkül шишек.

Szükséges, hogy az orvos a’ vizsgálamlónak tulajdon

és szülei’ jelenlévô és mult testi és lelki àllapotjuknt

vizsgàlja, és шины а’ reá béható kórgerjesztô oko
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kat, külsô viszonyokat, еще’ módját, maga visele

‘ё: ’s а’ t. összehasonlítsa. Hol свиты-о! van gyanú,

ott a’ betegnek a’ rendelt gyógyszerek iráuti vise

lete utasítást adhat. Próbául еду kétséges lelki be

teget îndulatba hozni, és annak viseletéböl követke

zéseket húzni, nagy óvakodást kiván, mivel abból

„назад“ lélek- betegségek származhatnak, vagy а’

felingerlés âltal, mint ат a’tapasztalások bizonyítjâk,

а’ tébolyodásnak egy ideig „то gyógyulása követ

kezhetik. ’

§. 147.

Ostobaságfstnpz'dz’tas), to шра-е lmüség

(z'móecz'llz'tas) és b utas ‚ад (amentz’a, _fatm‘tas) az

észnek közvetlen hibái és nyavalyái. Az értelem’ gyen

geségének több lépcsôi vannak, mellyeket egymástol

nem lehet olly elhatározottan elválasztani, közönsége

sen az orvosoktol és lélektudósoktol különfélekép ne

veztetnek, de а’ törvénysze'ki orvosnak szükséges

azokat jól megkülönböztetni.

Általánosan három lépcsök különböztetnek meg:

l. О st о b as à д. Шу embernek értelme дуепде,

ñgyelmetessége hìányos, ki nem képes аж egyszerre

több tárgyakra fnrdítani, azért lényeges tulajdonsága,

Воду а’ közönséges mindennapi [târgyakról nincs jó

képzelete és hibás itélete;l e’ mellett az állati уйдут‘

és indulatok teljes erôben jelen lehetnek.
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2. Tompa-elmůség; minden ММ tehetségek

reniles mnnkálódásra képtelenek. A’ külsö érzékek

és az érzô tehetség tompák, az eszmélet, tigyelem,

emlékezet, képzelö és itélö tehetségek pedig gyen

gék; ezek is indulatok мы még fellobbanhatnak.

3. Butaság, minden lelkitehetségeknek п.ш.

az esmero, érzö és kivánó tehetség’ legnagyobb

gyengesége; teljes butaságnál выдох-й akarntnak és

erôs indulatoknak nincsen helyök.

§. 148.

На kétséges elme-gyengeség felöl, ш.

polgári, akńr bünperes esetben e’törvényszékì orvos’

véleménye штык, szůkséges annak lépcsôjét men

nél szorosabban meghatározni; különösen meg kell

’ jegyezni, hogy az ostobaságot mé'g nem lehet elme

tébolyodásnak tekinteni, hogy nz Мин! az- ön megha

tározás, következöleg a’ törvénytelen cselekedetekérti

tulajdonítás meg nem szůnik, hanem ez esnk annyi

val lesz könnyebb, а’ mennyiben :iz ostobaság a’

törvények’ esméretét és oselekedetei’ megítélését ne

hezíti. A’ tompa-elmüség és а’ butaság már meghń

borítjâk ‘аду eltörlìk az öneszméletet,és igy :iz ér

telmet és szabadságot is.

Mivel némelly személyek testi hibák, kñlônösen

а’ külsô érzékek’ hibáì miatt hibásnn bntáknak

tartatnak, ezen köriilményre kiilönösen kell vigyz'izni.

Meg kell választani а’ vizsgálatra voló alkalmatossá
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got, Ьоду az а’ beteg’ tudta és megìlletödése пенал

történjék, nehogy a1. мы nagyobb bajba (древней.

Azért ezen vizsgálatoknál а’ törvényszékì személyek’

jelenléte helytelenfaz orvos pedig annńl ìnkább óva

kodjék, minthogy polgári esetekben néha haszonke

resö czélokból butáknak ha misan vádoltatnak.

“мы; esetek följegyezve, hol nehézhallàsú, daiicgó,

‘аду gutaütés’ következtében némn személyœk butńk

nal: мышь, és orvosi vizsgàlatok által ezen дуэт!

tól felmentettek.

ё. 149.

A’ vizsgâlatnâl az orvosnak mind а’ testi, mind

a’ lelki tulajdonságokra kell flgyelmezni; a’ minden

napi élettárgyakróli beszédben észre lehet venni, ha

а’ betegnek emlékezete, itélete, eszmélete van-e. A’

megvizsgálandó’ feleleteibül és maga-viseletéböl egy

psychologiai esméretekkel,tapasztalâssal és ‘Мёд es

mérettel biró orvos az elme дуепдевед’ jelenlétét és

annak lépcsöjét jól шед fogja itélhetni.

Az elme-gyengeség’ csekélyebb lépcsůi nem еду

könnyen jönnek törvényszéki orvosi vizsgálat allá;

de а’ nagyobbak, mint a’ butaság és n’ tampa-elmůség

közönsëgesen megesmérhetök emberkerülö viselet, az

emlékezet’ feltůnò gyengesége, majd egészen hìbázó

képz‘elödés által, és az Юга! ‚ hogy nem képesek еду

észképnél is állnndóan maradni, azért sokszor еду tárgy

rol а’ másikra mennek ât.Mennél nagyobb lépcsôn Ы!

:nz értfelem’ дуепдевёде, és mennél tovább шпон, ап
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nál nyilvànosabb а’ butaság’ kifejezése az атом/опе

sokon és az egyéb testalkaton.

ё. |50.

A’ törvényes következések miatt igen érdekes

meghatározni: узлов az elme-gyengeség’ csak 166

szaki e's félbenhagyó, ‘аду tnrtós-e? vaj

jon orvosolható-e vagy nem? Mert ezen kérdésekrei
feleletektöl, еду lmint az elmegyengeség’ lépcsöjétöl

függ annak eldöntése, hogy valamelly személy valamì

törvényes munkára alkalmatos-e, ügyviseletre, „зайд

igazgatásrn képese, házasságra bocsàtathatik-e, vagy

pedig gyámság vagy жён‘ alá- еду idôre vagy örök

re i-téltessék-e , törvénytelen tetteit dolus уеду culpa

(csalás vagy vétek) gyam'mt és milly lépcsôre‘ kell

elitélnî, ’s a’ t. M I ‚. „к

§. 151. ` “к?

Ö riilts é д , az öntudat’ megháborodása általáno

san, mi által а’ beteg nem képes személyét a’ tárgyak

tól, önnön belsô érzelmeit kůlsô тем bényomâsoktól

megkülönböztetni; az orvosoktól а’ tébol yodással

vagy esz tel ensé ggel еду értelemben vétetik, és

a’ komorkór (mela/whaha), egyes téboly [mono

mama) és az ôrültség (manía) mint az elmeháboro

без’ különt’éle formái és lépcsöi tekìntetnek. A’ psy

chologusok az egyes lélek’ tehetségeit és azoknak vi

szonyait inkább tekintetbe vévén, az ôriìltséget szoro

sabban meghatároztàk.
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ё. 152.'

Psychologiai értelemben felosztjuk az öriiltséget

megrögzött (idea ńz’a)és tévelygòre. Az elsô

egyes hamis eszméken és azokuak összeköttetésén ala

pul. A’ té vel удб örültségnek majd еду, majd más

târgya van, és tévedéseit nem lehet egy egyes esz

mére vìsszavinni. А’ megrögzött örültség többnyire

a’ képzelô его’ tulsńgoskodásân, а’ tévelgô ellenben

az érzékek’ tompaságán Марш. Az elsôvel еду kimi

velt ész és sok hajlam (talent) lehet összekötve, az utób

bìval ellenben többnyire elme-gyengeség van ielen. Az

elökelö képzet’ szomorú vagy víg minemiisége пел-{м

az ôrültség k 0 m о r k ó r r а (melancholz'a) és b 0

l о n d s á g r а (manía) oszlik.

ё. 153.

Tartósságára nézve az öriiltség f он‘ ога és

idůltre osztatik. Lázrohamban ндуап az ôrültségnek

általânosan ollyan törvényes következései vannak |mint

az idültnek, de rövidebb folyamata miatt ritkán lesz Мг

gyaîkétes törvényes kérdésnek. Az idült viszont tar

tósra és félbenhagyóra oszol. Tartós örültség

nél mindenkor mutatkoznak annak tüneményei, mihelyt

valamì felingerlô okok Ваша!‘ гей; félbenhagyó агат

ségnél а’ гоВаш 0k szabad îdôközökkel (intervalla

lucida), néha bizonyos nyomnt szerint —— váltjâk fel

egymást.
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Lázas örültségnél fökép azen kérdés okozhat tör

vényszéki orvosi vizsgàlatot: lázas betegek végezhet

nek-e hitelesen törvényes munkákat, ’s ne

vezetesen tehetnek-e hiteles végrendelést?

Ez csak azon általáuos elvekböl натощак meg, mely

lyek szerint még az öntudat, ész és szabadság nincsen

eltörölve; egy testi betegség senkit sem foszt meg azon

polgári jogoktól, mellyek azon nemů, Код-11 és rendů

személyeket illetnek. Az ész’ és szabad akarat’ meg

szüntével pedig ozon jogok is _megszůnnek. На tehát

kétség kivül be volna bizonyítva, hogy a’ végrendelés

vagy más valamelly végzés lázas ôrültség’ idejében

köttetett, az hiteles nem volna; ellenben ha а’ beteg’

öneszmélése és észtehetsége egy tökéletes szabad

idöközben , részrehajlatlan és alkalmatos bizonysâgok

(házi orvos, törvényes személyek) дна! meg volna ala

pitva: akkor а’ beteg’ szon ügyirásaìnak teljes törvé

nyes eröt tulajdonithatni.

‚ё. 154.

A’ târgyak szerint, mellyek a’ megrögzött ôrült

seg’ uralkodó képzeteit illetik, az ôrültségnek több

„муза vannak: „m

1. Vallásos ôrültsïég, mellynél а’ betegek

magokat az isteni kegyelem’ vagy harag’ kitůnô tár

gyaìnnk (атак, és Маша! пёЬа; gyilkolásrn és öngyil

kolzisrn vezettetnek`
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2. Örd öglátàs [daemonomam'a] az elöbbivel

rokonos, és ńjonnan keletkezett vallásos felekezetekben

legszámosabban mutatkozott. A’ betegek némelly be

tegségeket, mint a’ nehézkórtfdermenetet, rángásokat

’s а’ t. bennök lakozó rossz lelkeknek tulajdoaítják;

mások azt Шин‘, hogy lelkekkel társalkodnak, ат!‘

tól ihleltetnek, csndâknt tehetnek ’s a’ t.

Vallâsos âbrándozóknńl, felekezeteseknél, kìncsâsóknńl

’s a’ t. sokszor a' tcttetett. és valósâgos öríiltség кат

еду nevezetes közép Шар‘): шаман, Шуеп szomé

lyek is könnyen esnek “Майдан ôn'iltségbe.

3. Szerelem-dühösség (erotomam'a) leg

nagyobb szenvedély valamelly személy irńnt, melly

nek kielégitése testi vagy lelkikép lehetetlen; ezen

szenvedelem ollykor minden nembelì ösztön nélküli,

és a’ szeretô’ nézésével és szeretetének csupán Кер

zelt viszonyozàsával megelégszik; erre ‘шашек а’

felmagnsztalt képzelôdés, tüzes mérsékmény, boldog

talan szerelem. Hol nembeli ösztönnel párosul, kiess

ропдб bujaságot e's méhdühöt okoz.

4. Örültség életunalommal, némelly ese

tekben mélyen érzett szerencse csapások és megbán

tásokbol ered, hanem azonkiviil is, elegendò ok пе!

kül megjelenik, és sokszor elhatàrzott öngyilkosság

gal végzödik, ezelôtt fökép Angolyországbnn tapasz

штат, most más tartományokban is мыши. Ezen

betegséget okozzàk: örökségì hajlandóság, éghajlati



п. кьдтвёевв LELxx nETEGsÉGEKnöL, 125

befolyások és különösen minden életörömek’ kora

kimerítése.

5. A’ részletes örültség csak egyes meg

rögzôtt eszméken alapúl, és különben ép értelemmel,

вы éles itélettel is lehet egybekötve. A’ megrögzött

eszme (idea fìrm)sokszor а’ h i u s á g’ vagy k e v él y

sé g’ kielégítését illeti ,  ezen betegek magokat

herczegeknek, királyoknak, cardináloknak, pápának,

isteni személyeknek Фен-чан‘; vagy а’ megrögzött esz

me а’ k öz érzék’ fonáksàgábol származik, ’s

illyenkor а’ betegek üveg lábokat, viaszból való tes

tet, a’ fejben bogarakat, madarakat és más Шапка!

képzelnek magoknak.

Ezen osztályú tébolyodtak minden örültek’ intézetében

sz-ámosan fordúlnak clö, és az elmebéli nyavalyâkrolì

irâsoklaan szâmos esetek küzöltetnek.

§. 155.

A’ tébolyodtak’ elkövetett tetteikérti törvényes

következéseket а’ jogtudósok itélik meg. A’ fenn ál

lítntt elvek szerint, polgári törvényre nézvea’tébolyo

атак’ tettei általánosan nem törvényesek, és azok

па!‘ semmi jogokat, vagy kötelessëgeket nem szerez

hetnek; a’ büntetô törvény’ tekintetében pedig a’ tet

tek’ tulajdonitâsa és büntetése náluk elmarad. Мед

is a’ törvényes végzés sok esetekben nehéz, külö

nôsen hol kétséges: l) igazi vagy tettetett ôrült

ség van-e jelen; 2) idöszakos ôrültségnél a’tett egy
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t i s z t a id ö s z а k а s z ba n (mieren/lum мстит)

vìtetett-e véghez,következöleg annak törvényes követ

kezése van-e ‘году sem ; 3) а’ tébolyodás k ö zö n

sé ges- е, vagy csak részletes , és valamelly

megrögzött eszmét illet-e ‘3 Mind ezen eseteknél ог

vosi psychologiai vizsgálatok Годы‘ а’ biró’ itéletét

vezérelni.

§. 156.

Hol az orvosnak meg kell határozni, vajjon еду

tébolyodás nem t et te tös  e ? - legközelebb az ál

talános szabályok alkalmaztatnak. Váratlan szemmel

tartás és meglepés legkönnyebben fogìák felfedezni

az этом; а’ tapasztalt orvosnak azon kivül még

többféle мета szereì és esmértetö jeleivannak, mint

а’ tébolyodott’ tekintetében és arczvonásiban való ki

fejezés, mi nem könnyen utánozható; az érzékek’ ál

lapotja, gyógyszerek irz'mti érzéketlenségek, hideg

és tisztátalanság irántî közömbösség, mìket еду csá~

bító, legalább hoszabb idôre nem tůrhet.

Azonban meg kell `Íegyezni a’ törvényszéki or

vosnak, Воду еду eleinte tettetett tébolyodás ìdôvel va

lódivá lehet, a’ mi kíilönösen vallâsos ábrándozóknál

штык; Воду а’ részletes ôrültség еду megrôgzött

eszmével, melly azonnal nem árulja el magát minden

kor, ésszel, ravaszsággal, вы éles elmévellehet össze

kötve; hogy a’ komorkór történetesen а’ vìzsgálatkor

egyidöre vagy egészen megszůnik; hogy tehát nem
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szabad mindig, tettetett őrültséget feltenni ott; hol а’

vizsgálatnál az őrültség, nyomai nem látszanának.

ё. 157.

Félbenhagyó őrültség, vizsgálatánál az orvosnak

különösen arra kell vigyázni, шпон igazi félben

hagyás, valóságos tiszta időköz van-e jelen, ha

nem marad-e ez alatt is némi tébolyodás vagy elme

béli gyengeség hátra; ha az őrültség” rohamai szabá

lyos nyomatot (typus) tartanak-e vagy nem, sokszor

vagy ritkán térnek-e vissza, rövidebb vagy hosszabb

ideig tartanak és ‘твои а’ rohamok, vagy а’ tiszta

időközök tartnak-e tovább ‘2.’- ’s а’ t.

§. 158.

Részletes őrültség és megrögzöttesz

m é k r ö li vizsgálatoknál még azt is meg kell fontolni,

hogy ezen betegség annyira el lehet rejtve, hogy azt

könnyen смешанным. Platner azt illy esetekben

el r ej t ett tébolyodasnak(amentia occulta) nevezte;

а’ beteg t. i. nem nyilványítja kínzó megrögzött esz

méjét, mint más esetekben; hanem azt mind addig el

titkolja, míg általa eszet és szabad önhatározatát el

veszti, és valamelly nagy, törvénytelen tettre (gyilko

lásra, gyujtasra, .öngyilkolásra ’s а’ t.) biratik.

Hogy a’ törvényszéki orvos ezen nehéz eseteket

megesmérhesse és jól megítélhesse, meg kell gondolni,

hogy az elrejtett tébolyodásnál és a’ megrögzött esz

méknél a” nyilványos tébolyodàs’ közönsé
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ges e'smértetö jelei hibázhatnak, num. шеди

vart érzékek, hìbńs emlékezet, az eszmék’ rendetlen

öszveállitása, helytelen feleletek, ostoba, észnélküli

cselekedetek ’s а’ t. Az orvosnak m'eg kell gondolui,

hogy sem ezen esmértetò jelek’ hiánya, sem a’ шеи’

véghez vitele elôtti megfontulás, sem акта!‘ tervsze

rìnti végrehajtása, minden körülmények’ teljes emlé

kezete és a’ törvényszék elòtt ‚мои helyes feleletek

még nem bìzonyi'tják аж, hogy az ember eszével és

szabad önhatározati'ival birt volna.Mert еду rögzött eszme

megzavarhatja а’ látszólag meg nem венец értelmet.

ё. 159.

‘ Dühösség, ôrjöngés (тат'а) az ôrültség’

legnngyobb lépcsôjét jelenti, lényeges esmértetö jeleì:

heves külsô mozgás, indulatoskodás minden там, а’

mìvel а’ ineteg érintésbe jön; mâsok és tulajdon élete

elleni törekvés, vak pusztítâsi ösztön; a’ roham’ ide

jében tökéletesen щадящий‘ az òneszmélet7 az erköl

csi érzés és minden emberi bélyeg, úgy hogy а’ dü

hösködö ember час! âllathoz hasonló lesz.

ё. i60.

Nyilvános dühösséget megesmerni és törvénye~

sen megitélni nem nehéz, azon elvek szerint, mellyeket

a’ tébolyodâsok’ polgári és bünperes következéseiról

:ìltalánosan mondottam 1110-1). Azonban щита!‘

esetek, mellyeknél a’ vizsgńlat és orvosi vélemény

s _ А i _ ' Y, ŕŕŕŕŕ
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igen nehéz lesz7 és nagy идущая kiván; illyenek

a’ következendôk:

1. Ha еду csendes, komor ôrültség щита, rô д

tön és véletlenül egy dühösségi roham „так

iránti eröszakoskodással ‚ sértéssel vagy gyilkolńs

sal tört ki. Mennél kevesebbé volt esmeretes és nyil

vános az elôbbi örültség,mennél rövidebb ideig tartott

a’ dühös roham, és illy rohamok késöbb тете! gyé

rebben következnek, annál könnyebben lehetne egy az

òrültségben elkövetett cselekedetet szântszándékos bün

tétnek стада.

2. На eleinte lelkikép egészségeseknél

rögtön egy rövid ideig tartó, de valóságos dühôsség’

roha ma törne ki,'melly alatt erôszakos törvénytelen

tettek vitetnek véghez. Újabb tagadhatatlan tapasztalá

sok bizonyitják, hogy a’ dühösség’ rohamai néha csak

egynehány napíg, söt сваи egyetlen egy napig, vagy

щи néhány órâig tartanak. Ezt többnyire testi okok

hozzák elô, mint: а’ testnek rendetlen kifejlése, csor

vás ingerek, а’ havi гашиша’ akadályai ’s a’ t. Sem

mì esetre sem szabad azonban a’ nagy indulatokat,a’

harag, bosszúság’ vagy szerelemféltés’ kitöréseit, mely

lyekben bünös tettek történnek, еду mulékony örült

ség’ rohamánnk tekinteni.

Olly так, mellyek nem Шипы: a’ tñrvényszék el6,min~

dlg legvalószinůehbek és lcgtöbbet bizonyilnnk, ha ll

lendö pontossàggal vizsgâltatnak; illyen n’ Heimtól

Berlinben feljegyzcrt, kevés мы; mul "Майдан

9
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örültség‘ ese'e: „Еду közönségesen Наше", köz biva

tnlbnn levò férjll, ki azelött teljes egészség'gel birt,

éjl'élkor года" felébred, iszonyú Вбгдёове!7 releségéc.

ki «egi'tségére siete, под)’ daumen штата)‘, avval

szörnyen bânik és от erñvel az nblakonledobni îgyek

ВПК. Félúrànyi küzdésre elfíirad, az assznny’ МЫШ

saira segitség jön, éi: еду hârytaló szer tökélcfesen

elhári'tja a’ rövid öríiltséget, minek utàna 14 év На‘! még

nyomn sem mutatkozott. l-lnsonló esetet ogy natal embernél

Liehtenstädt „дуге“ fel. Környülâllásosan fog

Ialratnak töbh valńsâgns dühöseëg’ csi-tei. rövid idelg

(‘то rohnmokkal He n ke’ értekezéeei’ óik kötetc'ben.

Ugyanotl tíìkéletenen „атак elů a’ kétse'ges kérdének’

megitélêsére szolgáló szabâlyok.

3. На а’ dûhösség’ rohamai látszólag hńboro

datlan értelemm el volnának összekapcsolva (та

m’a sine delirio), melly Шарм tulajdonkép nem lé

tezik, és a’ tévedés , melly ezen hibás àllítàst Вона

elò, onnan szńrmazott, Воду еду félb en hagy ó dü

hösségnek csak egyìk idôszaka jött медом ós ité

let ай, а’ nélkül hogy a’ betegség’ egész folyamata

megesmertetett volna; уеду onnan, hogy meg nem

fontoltatott, hogy a’ dühösség’ rohama мам lega

làbb :iz értelem és öntudat elvész.

Az illyon dtihösség’ rohamok-megitélésŕnél, mellyek lát

nzólng háborodntlmi e'rtelemmel lépnek fel,meg ne csa

lódjék az orvos a’ynyilvíinns ôrültség’ hihńzó jelci Ы

tal. Bebizonyodolt :negfomolàs , egy gyilkoló düh’ ro

Ваша ыёш csendes ‘.'iselet, mellynek küzeledénéböl

maga a’ beteg iid темпам, még nem ‘ш hizonyossâ

arról, Воду a’ rnlmm’ idejêben esze'vel és mabnd ешь

làrozâssr] hirt légyen , melly nélkül neki еду törvény

telen cnelekcde'et tulajdonitani én ôtet azéri büutelni nem

lehet. Aznnkivül nagy harag és részegség’ fogannfjuif

nem винта egy olly dühös robammal öi-nzevegyiteni.
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4. Vannak olly beteges МЫ állapotok, mellyek

ìndulatokból иду szenvedélyekböl és va

Ióságos tébolyodásból állanak. Ide штык

nevezetesen а’ -b e te ges h ага; osság, mérges

ség (z'raclmdz'a morbosa, етшнйевсе’ш'аЛимит/10

Platner szerint-Lmelly a’ valóságos ôrültség’ és he

veskedö, epés mérsékményü embereknél való harag`

kitörése közt egy közép Шарм. Ezen haragosság kü

lönbözik más egészséges emberek’ haragjától az ál

tal, под)’ minden ìndító ok nélkíll еду örjöngési ro

hamba megy ММ; az ôrültségtöl рейд а’ rohamok’

rövidsége által , és Воду utána az alsóbb lelkìtehet

ségek szabadok maradnak. Rendszerînt hozzá járul

пак valamelly testi betegség-ingerek, kiütési anyag,

köszvény, elnyomott vérfolyások, nevezetesen aranyér

és havi Нежные, vagy elnyomott fülfolyás ’s a’t.; né

mellykor а’ test’ kìfejlôdésében veszîeredetét. —- Ezen

nemů haragot az orvosok furor transitorius

nak nevezték.

ё. 16|.

Ezen àllapotot bünperes esetekben jól megitélni

nehéz és nyomós dolog, azért szükséges, под)’ az or

vos ne csak azon rohamot vizsgàlja, mellyben törvény

telen ъеидвуеиегеп el, hanem az elöbbi rohamokat

is, a’ bevádolt testi és lelki egészsëg àllapotjàt, а’ tett

nek lehetséges ìndító okait, és „мы magavîseletét

is tekìntetbe vegye és összehasonlítsa.

9#
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Ott hol a’tett indulatból és szenvedelmekböl, u. m.

harag. bosszú, szerelemféltés, haszonkeresetbölmagya

rázható; hol az meggondolva vitetett végbe, és a’ bünös

magát a’ biintetéstöl elvonni ìgyekszik; ńltalánoson el

metéholyodâst nem lehet felienni. Ellenben az örült

ségre való örökôs hnjlandóság, elôbbì nehéz ìdegen

betegségek, külônösen nehézkór, anyagi beteg inge

rek’ befolyásai minden önzô czélok’ hìányával és a’ ‘си’

következéseifiránt való részvétlenséggel, МЮ beteg

Bégre mutatnak.

§. 162.

Vajjon еду tébolyodott embernek еще, be

tegsége’ megszi'mtével valósâgosan és tartósan helyre

állott-e? nehéz megitélni, és ezen kérdésre mindig

csak feltételesen és valószini'ien lehet felelni; mert ha

bár a’ kìtörések еду vngy több évig elmaradtak, а’

jövñ kitörésekröl és visszaesésekröl teljesen biztosít

va soha sem vagyunk.

ё. 163.

Az elô<zámlált ММ betegségeken kivül Инта!‘

még az elmének és kedélynek némelly állapotjai, mely

lyek kétséges peres kérdésekre és törvényszéki or

vosi vizsgâlatra adnak alkalmat; illyenek:

Az álombolygás, holdkórság (somnamón

lismus); roham’ idejében a’ holdkórost alvónnk lehet

tekinteni, Мне!‘ kíilsô érzékeì, mint еду egészséges

emhernél mély álomban, semmitsem éreznek. De né
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melly tárgyakat, mellyek ôtet-vkülönösen érdeklikfa’

szemek’ segitsége nélkül is, mint ha ébredt ‚Шарм

bnn volna, észre vesz. Azonkivíilönkényes mozgáso.

kat nagyobb ügyességgel és bâtorsággal visz végbe,

mint sem ébredten. Képzö tehetsége az egész roham’

idejében nagyon élénk.

Boham’ ìdejében еду holdkóros’ állapotja az ô

rültéhez hasonló, mert ekkor öntudata, esze és sza

badsága meg van zavnrva; de a' mennyiben „шведов,

hogy különben ébredt állapotban betegségéröl „тете

van , 's a’ mennyiben kötelessége magának , szüleinek

уеду gyámatyjânak arról-lgondoskodni, hogy rohamai

másoknak ne árthassanak , имен nem lehet törvényes

következéseìtôl feltételetlenül felmentenì, és hol azon

goud elmulasztatott, n’ roham’ idejében tett камнем

a’ bûntetés ugyan elengedtetik, de nem a’ kárpótlás.

A’ holdkórság eltitkoltntik fòkép, ha ezen

Шарм’ felfedezése a’ tôle szńrmazható veszedelem шт!

каши szerzôdéseket felbontaná, de az igazság köny

nyen kìnyomozható. Néha tettetett és utńnzott

holdkórság is elôjôtt, mellynek fölfedezése szorosabb

vizsgálatnàl könnyü lesz.

ё. 164.

Alom és ébrenlét közt van egy közép szun y ńta

Шарм, mellyhen a’ megfontolńs és legalńbb egy idôro

al. быть! is hibázik. Elalvaiskor` ezen Шара! annál

nagyobb mértékben jelenìk meg. mennél mélyebb ál‘ma
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szokott lenni az embernek; felébredéskor,midòn az àlom

erôs külsö benyomások vagy мыши, p. о. rettentô

álmak által félbeszakasztatik. A’ külsô érzékek ezen

Широта“ kevesbbé fogékonyak mint ébrenlétben, ha

nem az önkényes mozgásuk a’ léleknek homályos ké

pezetei szerint Ваш-опасна!‘ шед. Minthogy illyen

álomban az (этом шед van zavarva , az akkor elkö

vetett törvénytelen tettekért nem lehet felelòs, ha

bár azokrol és környñlàllásairol meg is emlékeznék.

Wildber g évkönyveiben közöl egy ember’ eselét, kl

feleségét szunyála állapmban agynn тоже. H e n k e egy

мы, leljes vérů férjñút einlit, ki mindenkor, midön

déli álmínbol Ieggyengéhb módon тем-свиней, erd

szakkal то maga kñrñl és сна!‘ nagy Воды ébredett fel.

§. 164.

Az itt assàg és részegség különféle lép

csôiken gyengítik, megzavarják ‘аду egészen eltör

"В az öntudatot ’s az észt. A’ mennyiben ezen megrésze

gites egy embernek önnön hibája nélkül tör

ténik` az akkor elkövetett törvénytelen tettekérti tu

lajdonítás csekélyebb lesz, vagy egészen eltöröltetik.

Az ittassńg’ megitélésénél tehát a’tôrvényszéki orvos

nak annak lépcsôit és okait tekintetbe kell venni. Hol

ônnön hibája nélkül megrészegszik egy ember, ott a’

bóditó szereket , a’ bornnk rendkiviil felmagasztalt

erejét fel kell venni, ha az szenvedélyek, pinczében

ivńs _, szokatlanoknál, más МН vagy testi beteg

ség’ hozzájárulása мы nagyobbodnék.
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ё. 166.

Az ìszákosság, Мг eredetikép többnyire

rossz szokàsbol és moràlìs hìbńbol „штык , késôbb

testi betegségbe àltalmehet, úgy hogy e1. tnrtja fen

а’ részegítô italok îràntì gyözhetetlen vágyot. Azt is

meg kell jegyezni, hogy erôsebb italokhoz szokott

emberek késôbb korban, hanyatló erejökuél a’ подо“

mennyiségů ital által 'is megrészegedhetnek. Hol az

iszákossâg (шаг tamis, akár félbenhagyó) vnlamelly

testi betegséggel okbeli viszonyba lép, nem шага‘!

esupán morális hìba, és általa a’ törvénytelen ‘спек

ért való tulajdom'tás elvész vagy legalább megesökken.

§. 167.

Az indul atok legnagyobb fokon hasonlóan

megzavarhatjńk vagy eltörölhetìk az öntudatçt és вза

badságot. Hanem mìvel az ember indulntjait és szen

vedélyeìt kormányozhatfa, és. ezt tennìköteles; az a

zokból eredô elfogultságát nem lehet а’ tébolyodással

egyformán itélni, és azért az elkövetett törvénytelen

“темп rendszerint a’ tulaìdonítás el nem tóröltetik.

Sikeretlcnek tehát az iig'yvivök’ iparkedâsai, ha gyilkoso

kat epés mérsékrnény, tüzes vér, wig',Y induhitos "мы;

:'tltal büntetéscktôl fel nkarnâk menteni.

A’ bajar bíintetô törvény меня: egy t ö r t‘én e t e s e п

tâmadt. és mng‘àhan mentekezö мамы.

mellyben ogy мы végbe vitetett, csökkenti n’ tnlajdo

nitàst és könnyebbitì a’ büntetéet. Annyival ìnkàbh, ha

an мытье‘ az érz ékek’ é s értelem’ tökélu

ten m e g h a b 0 г 0 d e s a kv'wetkoznék; ez (Од-(611"; fö

kc'p Не‘! és, rettcgós , félolem МЫ м étai’ megtńmn
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diwânńl 6s az által okozott védelmezésnéi , иду hang

мы, meg nem érdemlett мыши-вышла. Minthogy

egyes'esetekben meg kell vizsgâlni, "поп м: швы

elmehaborodásig nevekedett-e és melletto a’ bevâdolt’

testi alkatja 6s egászsége’ âllapotja mindig tekintetbo

jön; az ide tnrtozó vizsgálatokál és itéleteknét' az

orvos yszinte olly szûkségcs, mint a’ kétséges lelki

betegse'gnél âltalímosan.

ё. 168.

Az állati vágyak és természeti ösztö

n ö k, egészséges és jó erkölcsii embereknél hasonlóan

az ész’ kormńnya alá щита!‘ vetve; azonban мы;

megtagadva, betegség, rendkivüli testi Шарм,

mint terhesség által ollykor annyira nevekedhetnek,

hogy az észt felülmulhatják és az embert szabadságá

tol megfoszthatjâk. 1ду megtörténik, hogy а’ táplâlás’

ösztöne hosszú böjtölés által a’ legnagyobb éhségre

emelkedik, melly az észt elkâbl'tja és törvénytelen tet

tekre vezet. Nem különben a’ te r hes e k’ ‘мёд у ó

dásai annyira nevekedhetnek , Воду betegségre és

еду ìdeìg az önhatàrzás’ vesztésére яйца!‘ alkalmat.

Szinte иду а’ n e mi ö s ztö n betegesen felmagasztal

va az erkölcsiséget meggyôzi és ш éh diihn él (fu

for uterz‘nus, uymplmmam’a) és bu j á lk о dá s вы

(myriam) az észt és szabadságot eltörli.

Nagy éhség’ kielégìtése végett “тем lopások mindenkor

engedékenyebben bñntettetnek.  Megjegyzésre méltók

под kicsapongâsok , mellyekre Napoleon’ vissmmene

téuéloroszurszágbol az emherek éhség мы: velemcd

tek, az emberi bussa] táplàlkozás; a' tengerjárók’ tór

snsàgâbńl való szântszándékos ülésex hajóiörési ем

tekben ’s a’ t.
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Nem kevésbé érdekesek törvényszéki orvosoknak

azon lelki betegségek , mellyek а’ te s t’ s za bá l y

м! an kifejlödéséből, nevezetesen únknál és

leányoknál fels er d ü lé s k о r fordulnak elő. Ide tar

toznak a’ nyilvános őrültség, minden lépcsőin és formáin

kívül a’ magatol támadt á lombolygás (som

namóulz'smus), а’ l el k i e lr aga d t a t a s (annak)

а’ test’ merevedés e , az eszmék” idősza

k i m e g s z ü né se. Mivel ezen szabálytalan kifejlés'

foganatjai gyakran hamar múlnak el, és a’ testi alla

pottal összefüggésök közönségesen nem ismertetik meg,

különös vigyázatot érdemelnek.

Főkép a’ közeledő serdülésäg korában .ńuknál és

leányoknál különös figyelmet érdemel a’ tûzöröm és

az általa okozott gy új togatási va gy, a’ men

nyiben az szabálytalan testi állapoton , és különösen

а’ nembeli rendszer' szabálytalan kifejlésén alapúl és a’

lelki állapotra visszahat. Az orvos, ítéletét alapíthatja:

az életkorra, a’ test’ kifejlődésére általánosan, és a’

nemző életmüvek’ kìfejlödésekre különösen , olly tüne

ményekre, mellyek a’ vérerek- és idegrendszer hibázó

munkalódasaibol erednek , és végre а’ rendkívüli lelki

állapot, tüneményeire.

.‚ S. 170.

A’ si k etné m á k’ lelki allapotjok is kétségbe

hozathatik , n’ mennyiben а’ tülök elkövetett tettek
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törvényes következései kérdés alá vétetnek. Mindenek

elôtt bizonyos, hogy a’ siketnéma ìntézeteknél Ievô

шайб!‘ ‚ kik folyvást velök társalkodnak és állapotjok

ba jól be vannak avatva, azoknak lelki iehetségeik

' МЫ könnyebben és alaposabban itélhetnek, mint maga

az orvos , ki tehât mindenkor azok’ tanácsâval éljen.

' A’ siketnémàk’ nevezet alatt nem értünk csupán

siketeket, kik nem szólhatnak, hanem ollyakat is, kik

szólani tannltak, habár hallásokat шед gyermek ko

rukban elvesztették; ezen okból ért е lmi kil` ej lö

d ésökben mindig hátramaradnak; azonkivůl batal

таз vágyásokra , kivált haragra ,igen hajlandók és

feltételeikben makacsok, âltalánosan nem ritkán for

télyosok és hamisak.

Törvényes következései а’ butaságéhoz hasonlí

tanak., ha esak esztelenségök nem ушами: шед ña

tal korbani nevelésök МЫ. De értelmök’ kimivelése

mellett is мамка: nehezen érthetnek, magokat is ma

gyarâznì nem képesek. Törvénytelen tetteknél, а’ ш

lajdom'tás’ tekintetében kérdeztetik : 1) еду siketnéma

az értelemgyengeség’ mellyik мы. áll ‘д 2) esmerheti-e

a’ törvényt? 3] nem ingerelhette-e (не! tettre valamelly

ok, melly másokra nem hat olly könnyen? _ Mind

ezen kérdésekre csupàn környülállásos „выдала: utân

lehet felelni.
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швов": вшдкдви.

Törvéuyssékz' атом’ m'zsga'latok baita/ton.

g. 171.

Holtakon való törvényszéki orvosì vizsgálatok

vagy azon czélbol történnek, позу а’ megholton ej

Феи s ér elm e k’ halálossága meghatároztassék, vagy

hogy` @gy megholtnak vagy ММ‘ talált kétes ha

МН’ nemérôl itélet hozassék. Ide штык tehát а’

sérelmek’ halálosságukról és а’ kétséges halálnemek

rölì tanitâs.

Azon так, mellyek szerint ‘Машину sérelem’ ‘вызвав!

mét és orvosolhatóság'ât megitélhetjük, annak halâlonsâ

gilt illetr'í tnnitâasal olly szoros öszveköttetésben ё", hogy

nzokro! külön értekezni, пятым. ismételések nélkül,

nem lehet. Ha bär az ide штаб vizegáxmk közt né

mellyek élökön történne-k,J még' is ezen шайба’ fö adn

tni leginkâbb a’ holt testeket ìlletik.

ELsò FEJEZET.

Se'relmelfröl valo' vz'zsga'lalok.

ё. 172.

Sé rel me k (laesz‘ones) élö emberen történt

eròszak’ foganatjaì, melly эта! а’ test munkálkodásàban

valamelly háborodást vagy akadályt szenved , ‘аду

egészen semmivé lesz.

Régìebb iróknál Metzg erig a’ sérelmek sebek (vul

nera) nevezete На" jönnek elö mnnkâikbln, hol az ide

tartuzó vizsgâlntak de iethalitate vulnerum

nzóló fejezetben Ia'áltatnak; mostaz'l elsö, ‘быт! je

Icnlô nevezel, küzönxégesen be van véve.
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§. 173.

A’ vizsgńlatnak gyakran elôforduló nehézsége és

az attól függö törvényes következések miatt a’ sérel

mekröli vìzsgálatok a' törvényszéki orvos’ és sebész’

legnyomósabb feladásai közé tartoznak. Elôjöhetnek:

1) élôkön, ha а’ sérelem Atetemesebb, és annak 1111

lálos klmenetétôl félhetni, és e’ miatt a’ megsértô ité

let alájönne; vagy ha еду tökéletesen nem gyógyúl

ható'sérelem miatt panasz tàmadna és kárpótlás köve

teltetnék; 2) holtakon, 1111 kétséges volna, vajjon

ogy történt sérelemre elôbb utóbb következö halál an

nak foganatja légyen-e? vagy ha ш kellene megha

tározni, узлов еду szokatlan helyen talált 11011 1051016

szakosan halt-e meg?

§. 174.

A’ sérelmek mindenek elôtt lfalálosokra és

n em hnláloso k ra osztatnak. Halálosoknak ollyak ne

veztetnek,mellyek а’ megsértett’ testikép munkáló halála’

okait magokban foglalják. A’ nem halálos sérel

mek tökéletesen vagy tökéletlenül orvo

solhatók; az elsök ollyanok, hol az orvoslâsra 11’

megsértett részek’ munkálódásai meg‘mt tökéletesen hely

re állítatnak; az utóbbiak ellenben ollyanok, hol a’

gyógyulás után még a’ megsértett rész’ munkálódâsá

ban valamelly háborodâs, ‘аду vnlamelly éktelenség’,

а’ megsértett’ rosz érzésével vagy a’ nélkiii шагат

hátra. Ezeknél n’ megsértett személyen történt Мг’
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nagysága az степей, megcsonkított иду haszonve~

hetlen rész' érdekétöl függ.

’ 175.

A’ sérelmek halálosàgukból a’ legnyo

mósabb törvényes következések folynak; azért annak

és lépcsôînek elhatározása, a’ törvényszéki orvosokat

mindenkor leginkábh érdekelte. Mìnthogy a’ „итак

külônféle nézetekbôl indúltak, a’ sérelmek’ felosztásá

nál azoknak hnlálosságukra nézve elváltak egymástol,

és igy a’ törvényszékì orvosok és a' jogtudósok közt

némelly vìszàlkodások támadtak, mellyek шаг; sem szůn

tek meg. Ezen különféle felosztások’ történe

tes össz'eállítása és megczáfolása a’ „мы“

iobb megalapítására szolgálhat.

F ì d elìs F о rt un at (de relai. medz‘corum)

csupân а’ megsértett rész' nyomosságát чел! alapjául

felosztásának ’s e’ szerìnt halálos és nemhalálos sebeket

[vulnera lethalza et non let/Lalín) különböztet; kö

zép lépcsönek а’ veszedelmeseket (perz’culosa) állìtja

fel, és azalatt a’ kevesbbé nemes életmüvek’ sérelmeit

értì, mellyek a’ sérelem’ módja és ‘штат, а’ testa!

kotmány és betegségek эта! ’s а’ t. veszedelmesek

lehetnek.

Zac став Pál szükségkép -— és többnyîre ha

lálos sérelmeket (de nevessz‘tate- ut plurz‘mum letha

На) válnszt el, a’ nem halâlosokat рейд; ollyanokra

osztja, mellyek sohn, és mellyek többnyîre nem halńlo
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ваВ; Fid eli s nézetét megtartja, az általában való halá

losságot a’ megsértett rész’ nyomósságátol következteti,

az egyéb viszonyoktól függô halàlossá'got pedig tô r

tén etinek állítja.

Alberti voltaz elsö,ki az általáb an és tör

té n e t e s en h a l àl о s sérelmeket megkůlönböztette;

késôbb а’ tizennyolczadik századbeli tanítók közt né

mellyek a’ sérelmek’ halálosságât h à r о m lép cs ôre:

általában, magában és történetesen halńlosokra, mások

k ett ô r e: általánosan és történetesen balâlosokra oszt

ják, és ezek a’ magában halálos eseteket hol az elsö ,

hol a’ második osztályhoz számlálják.

Mínekutâna a’ 1 8-ik században ezen felosztás

n’ törvényszék elött alkalmaztatott, P l о u с q u et egy

új felosztással lépett fel, midôn ат állította, milly

fontosak a’ büntetö törvényre nézve azon мам, mely

lyek a’ megsértett’ személyes viszonyaiból szârmaznak.

E’ szerint а’ halálos sérelmeket legközelebb s z ü k s é g

k é p- és n e m s z ü ks é д k é p halálosokra (laesz'o

nes necessario lethules vel non) osztja; elsöket ismét

à lt а l án os an s züks é gk é p halálosokra , mellyek

minden szabályos testalkotmányu embereknél мы:

okoznak , es sz emélye se n szük s égké p halá

losokra (indz'vz'duah'ter lethules) választják el, mely
lyek csak egyes , rendkivüliI alkotmányú személyeknél

lesznek В alálos ak.

_A ..._¿k‘dl
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Ploucquetnak ezen meghatńrozásaitól az újabb szer

zôk felosztńsnìkban többé ‘аду kevesebbé eltávoztak,

nevezetesen B e r n t felosztja я’ halálos sérelmeket

a’ sérelem és a’ halál шт lévô okbeli viszonyok sze

rìnt: 1) szük s еды р hal â l os sérelmekre, ezek

közvetetlen ‘аду közvetve (mediate) halálosak, mind

két esetben ‘аду а’ sérelmek’ nagysága és miuemüsége

‘аду а’ megsértett’ testi alkotmânya miatt; 2) ‘б r t é

n e t esen h а 1 á lo s sérelmek, mübeli segedelem’ hiànya

‘югу elmulasztása miatt, ‘аду kàros mellékes befulyz'isok

атм. (Berni, Handb. d. ger. med. 4 Ausg. S. 373.)

§. 176.

Mìnthogy a’ tanítók а’ sérelmek’ halálosságát

illetô felosztásokban még maig sem egyeztek meg,

ezen vita’ megszüntetésére némelly alapelvek’ megha

tározása vezethet. Mindenek elôtt a’ ezélt kell tekin

tetbe venni, melly щит а’ büntetö törvényszék az or

vos’ itéletet kéri; szon felosztàs, melly а’ kireudelt ещё!

nak legìnkább fog megfelelnì , legalkalmatosabb lesz.

Kò'zò‘nse'g es «Моей.

Törvényesen azon esetekben kell az orvosnak vala

melly s ér el em’ h a l Ы о s s à g a felôl vizsgâlatot tenui

és itéletet hozni, hol egy eröszakos behatásra a’m e g s é r

te t t’ ha l àl а következett. А’ sérelmek’ vîzsgálata tör

vényes szemlélés és halotti bonczolás àltal,törvényes vég

böl történik. A’ töŕvényszéki orvos гены köteles a’halá

тягач’ eszméjét, halálos ‘аду nem halálos sérelmek Мё
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löli itéletét csupán 11’ törvények által meghatározott

értelemben-adni; azért jól megértse, mit kell a’ birónnk

еду sérelem’ halálossága felöl az igazság’ kiszolgálta

tására tudnì. _ Azért а’ 1’6д161111 tanítók ingudozó,egy

mással ellenkezô és részszerint helytelen állításait el

kell hagyni; és az újabb büntetò törvény’ elvei szerént

minden sér elmet halálosnak kell nevezni,

melly, mint еду testikép mivelö és meghatározó ok, 11’

megsértett’ halálát vonja maga után.“

ё. 177.

Holt testen valamelly sérelem’ halálossága felöl

k étfél e czélbol t ör té n 11 e t törvényszéki orvosì

vizsgálat:

1. A’ m eg tór t én t ö 16 s’ bìzonyos feltalálása

végett az orvos mint szaktudós elhatározza а’ шед

történt ölést.` Ez bizonyító eröt kap, mihelyest az

orvos а’ feltalált sérelmeket h а lál os 0 k n ak mondja;

ellenben annak hiányával lesz, ha az orvos а’ sérelmeket

nem esmeri el halálosoknak.  A’ tettdologra uézve

a’ törvényszéki orvos’ kimoudásátol más nem kivánta

tik,miut: hal álos vagy nem h alâlos. A’ sérelmek’

minden további felosztása és kiilönböztetése itt te

kìntetbe sem vétetik.

2. Az orvos’ második feladása, a’ bíintetö törvényt

illeti, a’ s érelmek és а’ ‘161191111 ezett halál

közt levô okbeli vìszonynak fontos meg

határolása. Eddig azt a‘ törvényszéknél helyte
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lenül a’halálosság’ lépcsôfl’ meghatározásának nevezték,

és az orvos az elôforduló egyes eseteket а’ fennevezett

különféle osztályokba rendelte. A’ halálos sérelem és

а’ halál közt lévò viszony’ kinyomozását а’ törvényssék

az orvostól kìvânia azért : hogy --a’ törvényes ‘4115313

latnál egyéb bìzonyságok’ hiányńnál- а’ sérelem’ mi

nemüségéböl а’ c se le k v ö’ s z à n d é k ár a. törvénye

sen lehessen ìtéletet hoznì ‚ következökép az orvos’

kimondása а’ bůn’ és fenyítés’ tulajdonitá

s á ra (z'mpulatl’o juris) alkalmaztathassék.

Ha а’ sérelem és halál köz tapasztalás szerint

közvetetlen, szůkséges, mulhatatlan vi

szonyban állanak egymás közt , ш а’ cselekvô is tud

hatta , és azért méltán következtetjük, hogy ölni volt

szándéka. De ha a’ halz'll n e m s z ü k s é g k ép , hanem

csak kö‘zv etve иду történetesen következuék,

más ellenbìzonyságok’ hìá'nya mellett шеф." azon tür

vényes gyanu , hogy а’ megsénô ölnì .nem akart.

ê. пе.

Tehât az orvos’ helyes itélete еду ejtett halálos

sérelem’ és a’következett halál’ okbeli vìszonya felöl

Готов ‘а’ tlllajdom'tâsl‘äl nézve: Щит akkor , ha а’

cselekvö’ szándéka ölésre, sem vallomása, sem más

bizonyságok мы ki nem tudódnék; mindnzonáital

az orvos’ véleménye maga el nem határozza а’ büntetést,

mert az a’ bün’ tulajdonítására csak e gy határozó

10



14.6 Анне‘ nész. п. szAK. i. FE1.

elvet nyujt , és a’ biró шед azonkivül a’ cselekvô’

szabadsâgńt vagy nemszabadságát, а’ történt sel-elem’

idejét és helyét, az eszközt , annak használatát ’s egyéb

személyes viszonyokat, veszi fontolóra , hogy mind

ezekböl összesen a’ tulajdonitást megitélhesse.

Ebböl kitetszik, Воду a’¿`halálos sérelmek’ Монт

sai csak annyiban czélirányosak,a’ mennyiben azok a’ lé

nyegesen különbözö viszonyokat a’ sérelem és halálközt

jól kijelentìk,azért helyes a’ felosztás : lször s z ii k s é g

kép és nem sziikségkép halálosokra; ‘2-or

az elsöknek isniét megkülönböztetésök átalánosan (уаду

feltételetleniil) és feltételesen (уаду egymikép) szük

séges hnlálos sérelmekre. De а’ törvény elött az or

vosi véleményben еду feladott esetet valamellyik kö

zönséges osztályok közé állítani nem elegendö, hanem

(az átalánosan szükséges halz'ilos eseteket kivéve) `

minden egyes esetet а’ maga tulajdonsâgában meg

kell vizsgálnií nevezetesen meg kell jegyezni az ог

vosì véleményben: mennyire наши be minden egyes ~

ok а’ halálra,különösen: a’sérelem magâbnn,a’ rësz

nek tulajdon neméhez és nyomossá'gáhnz képest, a’

test’ egymisége , késöbbi befolyások, mellyek akâr a’

sérelem által idéztettek elö, akár мы fíiggetlenek.

Mind ezek nyújtjńk а’ birónnk az'on szükséges aflato

kat, mellyek szerint а’ Iulajdom'tás’ nagysńgát eli

«что.
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S. 179.

Ezen alapelvek szerint ‚ a’ törvényszéki orvos

еду sérelem’ halálosságn felôli véleményét nem annyira

közönségesen felvett szabàlyokból, mint sem az egyes

eset’ különös és tulnjdon viszonyaiból Матчи. А’ Ёбг

vényszék ею": minden sérelmet nem z‘u abstracto, “аист

m concreto kell megitélni; azért minden elhatározó

oknak ìgazî méltánylása nagy fontosságú. Különösen

kerůlni kell7 а’ régiebb szerzök’ hibás alapelveit, kik

а’ halálosság’ megitélésénél csupán а’ m e g s é rt e t t

r ész’ n y о m о s s á gá r а tekimettek. Azon шт а’

sérelem’ módja és tulajdonsága, a’ meg

sé r t e t t’ e gym is ég e (kara , neme, alkotmánya,

egészsége’ állapotja ’s а’ t.) és а’ reâ beható küls ö

vi sz on y ok’ természete fontolórajönnek.

Olly sziìkségkép halálos sérelmeknél , mellyek,

minden környülállàsoknál, természetök szerint a’ köz

vetetlen halál’ elegendô от“; magokban Годы)“, más

okok tekintetbe sem vétetnek , hanem a’ törvényszéki

orvosi vizsgálat csupán azoknak jelenlétéröl ad bi

zonyságot. Hol рейд‘; а’ halńl csak közvetve követke

zik, hol а’ szükséges halálosság felôli kérdés kétsé

ges, ott а’ tübbì elhatárzó okok’ szoros nyomozása
annyival înkább fontosabb. ц у

§. 180.

Feltételetlenül halâ lo s sérelmek

(laas-iones ада-Мат let/cales), mellyek a’ МЫ’

'i0 i*
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е1едеп116 okát foglaljàk magokban, 6’ követke

— zendôk :

l) Ollyanok mellyek, nz egész testi 1111161;ё fel

1101116561 hozzák 616 ‚ йду 110ду az életet tovńbb nem

folytathatja, p. о. BZ egész test’ összezúzása.

2) Egyes részek’ ollyan sérelmel, mellyek 61161

alokilak :iz életre elkerülhetetlen munkálódásai egészen

felakadnak; nevezetesen minden п6ду01111 65 orvosolha

1611611 sérelmek 6’ БЪ1У1Ю1’1‚ паду vérerekben, 16116116

életmüvekben, agyban, gerìnczagyban és az idegek’

nagyobb fonatjaiban vagy ágaiban. E’ mellett közön

bös, 116 6’ sérelem azon életmüveket közvetetlenül éri,

"аду 116 azoknak munkâlódásai közvetve вид-611666

1у01‚161п61‹‚ u. m. а’ 1651’ üregeìben történt orvosolha

1611611 `vérkiöntések, gyuladások, evesedések, üszög

61161.

3) 011у6п sérelmek, mellyekböl az életre elke‘

rülhetetlenül szükséges nedveknek visszatartózhatatlan

kiüresitése ered, nevezetesen az elrejtett kis véredé

nyeken, 6’ táp’ készítésére és további vitelére szük

séges életmüveken ejtett sérelmek orvosolhatatlanok.

4).011у6п sérelmek, mellyek az idegrendszer

ben orvosolhatatlan gyengülést és bénulást okoznak,

mint 6’ gyomortáj’ idegfonatjaira erôszakos iitések, vil

16111, villany , agyrázalmak , gerinczagy-sérelmek,

mellyekre 6’ 116161 tüstént, vagy késôbb ezen részek’

szélhüdése ésj‘elhalása 611111 támadhat.



“Anims sénnLMsxnó'L. y 149

5) На több sérelmek едут: jönnek össze, mellyek

egyenként nem halálosak, a’ halàl belölök közvetetle

niil (р. о. nagy veréseknél ‚ vérkiömlésnél), уеду köz

vetve gyúladás és üszög által szârmazhatik.

6) Magokbnn csekély sérelmek szükségkép ha

làlosokká lehetnek ‚ а’ megsértett’ tulajdon egymìs testi

alkotmánya, életmüves hìbák, ‘аду közönséges beteg

— ségek által; melly esetben а’ sérelem egymìsen szük

ségkép halálossá lesz.

ё. 181.

Történetesen halálos sérelmek, nz az

ollyanok ‚ mellyek a’ hnlál’ elegendö okât nem képe

zik;  hol ez nem csupán a’ sérelem, hanem más

ellenséges körülmények által szereztetik , u’ követke

zendök:

А’ fůnek minden sérelmei, mellyeken szapora és

czélirńnyos segitség által az orvoslás lehetséges lett

volna, minden véredények’ sérelmei, mellyeknek olly

helyezetök van, hogy а’ vérzést összenyoms'ls “аду

alàkötés ńltal elâllítani lehete; mell’ és tüdôk’ 5611:!

mei, mellyek a’ lehelletet azonnal meg nem gátoliák;

sérelmek az altest’ életmüveîben, mellyek sem feltartóz

hatatlan özönléseket, sem az áthasonlàsban valami orvo

solhatatlan akadàlyt nem okoznak; ollykor а’ végm

gokon, nemzô részeken Чад-у izülési üregekben való

nevezetes sérelmek 'hnlàlt okozhatnak. Továbbz'n minden

magokban csekély sérelmek ide tartoznak, ha elmu~



150 Анны mísz. и, змк. l. вы.

1азиаша\‹‚ késön vagy (опыт! orvosoltatnak , а’

beteg’ hìbás viselete vagy ártalmas мы béfolyások

мы halálosak lehetnek. Azonban illyen történetes

sérelmeket csak úgy lehet felvenni, a’ mennyiben Ва

lálosságukat in aústracto tekintjük.

Elsa" meglwta'rozási ей).

§. 182.

A’ sérelmek’ veszedelme és halâlossâga legelö

ször ai’ sérelem’ neméböl határoztatik meg. E’

tekìntetben а’ sebészségben felszámlált osztályok a’

t‘örv‘ényszéki orvostudományban is mind elôjönnek, u.m.

l) sebek, a’ lágy rés‘zeken fris es többnyire véres

elválások 5 2) z ú zás о k, az az, valumelly tompa test’

eröszakos behatása által okozott ток-Мене!‘ és gyengü

lések, mellyekre vérömlények következnek; 3) rá

zadalmak, az az, ,egy gyenge életmü’alkntjàbani

változások és felbontások eröszakos mozgások мы;

4) ficzamodások, а’ csontok’ rendszeres össze

köttetéseinek elvâlásuk az izesiilésekben; 5) csont

törések , а’ csontok’ állomńnyábani elválások; 6)

еде‘ ések és fgagyások, az életmüves alkat’ vál

tozása уеду szétbomása felette виду, vagy egészen

megfosztott meleg мы. Ide számláljnk még а’ sérel

mek’ következéseit, mint а’ vérzéseket és azoknak

kimeneteit, szélhüdéseket, gyuladást és üszögöt. Á

talában annz'il nagyobb а’ veszedelem és‘a’ lmlâlos

ság, mennél több sérelmek jönnek elö egybekötve.
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§. |83. .

А’ s e b e k’  megìtélésénél többféle vis‘zonyokra

kell ügyelnünk; jól meg kell vizsgálnì а‘ sebnek

-nagysàgât, mélységét, formáját és irânyát, és nvval

а’ jelenlevô szerszámot egyszersmind összehnsonlítjuk.

Azonkivûl tekintetbe vétetik а’ megsértett rész’ mi

nemüsége, és nz, ha а’ eb egyszerü-e vagy más sé

relmekkel kapcsoltatik базис; végre а’ vérzés’ men

nyisége és a’ vérnek elállíthatása még különösen ha

tározzák meg а’ sebnek veszedelmét és halálosságát.

‘Мадам és metszett sebek remlszerìnt`

nnnál ártatlanabbak és egyszerübbek, mennél élesebb

volt a` sértö eszköz’ és mennél kevesebb nemes ré

szekre terjedt. S zúrások többnyire veszedelme

sebbek, mert mélyebben béhatnak, nyomos életmü#

vekre könnyen elterjednek, gyulmlást és genyedést

okoznak, és szůk meneteket képeznek, mellyeken ke

resztül а’ geny ki nem folyhat. Minden esetben meg

kell fontolni az erôsznkot és irányt, melly szerint

еду vágàs vagyszúrás történt, úgy `mint a’megsér

telt rész’ természetét.

Zúz ott, nevezetesen lött sebek, mngokbnn

véve, a’ legveszedelmesebbek, a’ közvetetlenül érintett

életmüveket összetörik és szétbontják , a’ közel (ею/6

részeket, néha az egész testet megrázzák, ладу gyn

Iadásokat,rosz faja és elfagyasztó genyedést,üszögöt,'

ollykor még késůbb veszedelmes vérzéseket okoznak.
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Mé rg e s seb e k az europaì tartományokban

идут‘ csak igen ritkán jönnek elö. Ezeket nem itél

heini meg ‘Еду, mint a’ többi sebeket, а’ szokott vi

szonyok, hanem ínkább а’ méreg’ természete szerint.

Átnlában nem lehet а’ merges sebeket sem a’ szük

ségkép, sem a’ történetesen halálosokhoz számlálhi.

Ez i’ökép a’ méreg’ természetétöl függ. Némelly mérgck

legkisebb mennyiségben a’ vélhez vegyítvo,rögtön ha

làlt okoznak, mâsok ш mk дадут)!‘ mennyiségbcn

és késöbb mivelik.

ё. 184.

Zúzá sok sebekkel ‘аду azok nélkül jönnek

elö. A’ beható erö’ nagysága szerint а’ zúzott részek

vagy csupán gyengülnek, és Еду munkálödásaìkra

сваи egy idöre lesznek képtelenek, vagy egészen

összetörôdnek és elhalnak. Legközelebb következései:

Vérelöntôdés és vérfoltok (sugz'llatio et eccliymosz’s),

a’ ver’ megállása a’ zuzódott rész’ ereiben és azokon

kivül7 gyuladás, genyedés, ollykor üszög. A’ zúzások

nem ritkán erôs megrázàsokkal vngy belsô részek’

szétrepede'sökkel типа!‘ összekötve, [Еду hogy tete

mes és halàlos belsö sérelmek minden nevezetes kiilsô

sérelem nélkül elöjöhetnek.

Holt testeken а’ zúzâsok’ megitélésénél nagy vi

gyázat kivántatik, nehogy az azoktól szârmazó vér

ômlények a’ halotti foltokkal elcseréltessenek. Az

utóbbiak t. i. rossz szinů kék foltok,a’ súlytörvények

szerint fôkóp azon részeken támadnak, mellyeken а’ holt
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test fekszik, és vértorlódásbol vagy már kezdô 1011111

dásbol származnak. lllyen foltok mât élöknél is elö

jöhetnek a’ vérerek’ nagy gyengeségéböl, ésa’ vérnek

felbontásàbol, mint а’ siìlyben és rothasztó lázban.

Ezen foltok és 111 ìgazi vérelöntôdés közt levò

а’ törvényszéki orvos’ kö
nagy hasonlatossâg mìatt ‚

megkülönböztetnì.
telessége azokat nngy gonddal

Ezen czélra, hol lehetséges, összeállítsa azokat 11’ meg

elôzö betegség’ vagy eröszak’ történetével , azutàn

metszések által eszközölje ki, ha а’ hör alatt 11’ sejtszö

vetben valóságos megállott és kîömlött vér találtatnak,

tehát îgazi vérelöntödésre mutatna, а’ 1111 111110111 foltok

uál nem történik.

§. 185.

A’ 111 е g 11111 ás t 01 01101011. veszedelmet részint

az illetô részek’ minemüségébôl, részìnt 111 eròszak’ lép

csôjéböl itéljük meg. Többnyire feltételetlenül halàlosak

erinczagy’ erôszakos megrâzásai; Шеде
111 agy’ és g

zekken és ìzmokon történt megrázâsokra 111 illetö rés

elgyengülnek, érzékenységökét elvesztìk, és bénulnak,

ollykor betegesen felmagasztalt érzékenységet nyer

nek; véredényök összehuzásra ésìgy а’ vérkeringésre

képtelen lesz; а` ше11’ és fôkép 111 1111е51’ 11е1е1 szétre

pedhetnek, gyuladásba és genyedésbe általmehetnek.

ё. 186.

Ficzamodások és csonttörések tompa

testek’ erôszakos behatásábol erednek, mellyek 1111111
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n’ esontok уеду izesüléseikben, vagy âllomànyokbnn

szétmennek. Közönségesen erôs megràzàssal vannak

összekapcsolva, és belôlök többnyîre gyulndások, ge

uyedések, némellykor valamelly tag’ bénulása vagy ü

szög és а’ halál múlhatatlanul következnek. A’ vesze

delem’ megitélésénél nem csak а’ rész’ minemüsége7

Вапеш a’ szövetkezések és velejáró tíinemények te
kintetnek. l

ё. 187.

Égetéseknél a’ veszedelem мы fiigg, a’

meleg csupán erösen izgató vagy emésztô, az életmü

ves alkatot egészen felbontó volt-e; мои kivül az еде

tés’ kiterjedése széltében és mélységre , az elégett

rész’ és а’ személy’ érzékenysége tekintetbe jön.

Fagyások а’ megfngyott rész’. merevedését és

bénulását, vigyàzatlanúl megmelegedve gynladást és

iiszögöt szereznek. Általános megfagyàsnzil legelöször

a’ test’ külszíne összehuzódik, a’ nedvek а’ külszi'nröl

befelé torlódnak, а’ külsô életmüvek merevednek és

bénulnak; borzadâs, rezzenés, fa'ijdalom, mozgásra „из

képtelenség, lomhaság, мышц, gyözhetetlen Мою,

néha а’ мы következik.

A’ fen emlitett sérelmek’ nemei, ha már magok

ban nem halálosak, közvetve а’ tölök származó gyu

мам és annak követ-kezései által'halálosakká

lehetnek. A’ gyuladás’ veszedelme megitéltetik а’ gyn

Вы“ rész` nyomossága, а‘ gyuladás’ nagysága és kiter
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jedése szerint. Hol az eloszlás lehetetlen, ott az Не!’

megmentése attól fiigg, ha az üszög elkerülheti')7 ha

genyedéskor a.’ beteg ereje ki nem meríttetik’ vagy

egy belsö genyeilésnek illendô béfolyása szereztetik

’s а’ t.

Másollíl: meghatározász' ele.

ё. 188.

А’ sérelmek’ veszedelmök-és halálosságukra néz

ve meghatároztatnak mâsodszor а’ m e g s é r t e t t

r é s z’ k ü l ö n b s é g e szerint. Az életxnüséget alkotó

részek’ nagy különbségöknél fogva, és'azon tekintet

böl, hogy ezen részeknek az élet’ és egészség’ fen

‘ах-тайга olly különféle béfolyásuk van,ezen педиа

târozati elv а’ sérelmek’ megitélésében különösen Готов.

Azonban а’ régi tanítók túlságoskodtak, midôn а’ rész

nek nyomosságát egyedůl vették tekintetbe; Hi p p0'

crates’ ál'lításában bizván7 észre nem vevék, hogy

a’ legnemesebh életmüvek’ sérelmei sem mindig fel

tételetlenül halálosak, és hogy azok is а’ sérelem’ lép

csôjétöl és nemétöl, úgy mint а’ hozzá-járuló körül

ményektöl függenek. ’

Hasonlókép hiházuak azok, kik à’ megse’rtett rész’

nyomosságát igen kevésre becsůlik, és а’ reájók Шар!

tott szüksúgképi halàlosságot [ив-2161111‘. llelyes és igaz

itélet csupán minden okok’ összeállításábol hozatlatik.
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Fejse'relmek.

§. 189.

Törvényszéki orvosi vizsgálatúl sokszor jönnek

elö а’ fej’ sérelmei, és az azok’ veszedelmek-vagy Ва

lálosságukróli îtélet igen nehéz; élöknél az это, mert

аж аду a’ kemény koponyába bezárvn van és külsô szi

nén érzéketlen; mert а’ külsökép látható és а’ belsö

sérelmek’ közt arânytalanság van; mert némelly fejsé

relmek’ foganatjai csak késön, lâtszólag jó egészség

mulva, jelennek meg; végre, mert némelly külsô fej

sérelmek hasonlítnak аж аду’ sérelmeìhez. Наш után

tett vizsgálatoknál a’ kórismeretmég а’ bonczolás мы;

is nehéz, mert a’ fejsérelem’ legrettentòbb foganatja

az agyrázás meg nem esmértetik.

§. 190.

l A’ fejsérelmek kíilsô k vagy belsôk. Az elsôk

a’ kíilsö hártyás шаг-вы, а’ koponyát és аж arcznak

azon részeit illetik, mellyek а’ legnyomóssabb érzékek’

eletmüveit foglaljâk magokba; a’belsôk az agyot vér

ereivel és hártyáival illetik. Еду nevezetes fejsérel

met sem szabad csekélynek tekinteni; mert а’ külsôk

is veszedelmesek lehetnek azon rokonszenv miatt,

mellybe általok а’ heisa részek vonatnak, és megtörtén

hetik, hogy аж eröszaknak semmi nevezetes nyoma ВЕП

sökép nem итак, is látszólag jó egészség mellett,

vnlamelly csonttörés vagy repedés volna jelen. Rend
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szerint ugyan a’ belsô fejsérelmek mindîg veszedel
mescbbek. i

§. 191.

Vâgott 5611611 а’ fejen különféle természe

tůek lehetnek; majd veszedelemmel, majd а’ nélkül

járnak; majd szükségkép, majd feltételesen halálosak

На csupân а’ 1111156 takarókat 11161111, а’ nélkûl hogy

еду nagy vérér megsértetnék, mint egyszerů sebek

nem veszedelmesek; de ha egyszersmìnd egy nagyobb

vérér megsértetik , 1111 111516111 segítség nem hozatik,

veszedelmesek lehetnek. Ha a’ metszô szerszám tompa

volt, a’ koponya’ üveges tábláján könnyen támadnak re

pedések, sokszor égyszersmind agymegrázás, ha. nagy

erôvel történt a’ vńgâs, а’ szerszám mìndjárt 111 agy

velôig hat be. — Különös iìgyelemre méltók a’ 11111611

1611011011 65611 5611611, az általok okozott gyuladás , 111

állkapocs’ megakadályozott mozgása 65 а’ 1111111111611-11161"

56г61ш61 11111111, mellyek 1111111111 következései lehetnek.

ё. 192.

A’ fejen való szúrt sebek îrányuk és mély

ségök szerint 116116111611 meg. Olly sérelmek, mellyek

csupán 11’ bòrt [cutis] 11161111, többnyìre еду halavány,

fàjdalmatlan lobos daganatot 1101111111 616, melly a’ 11116

kig és szemhéjakig terjed , gyenge hideglelést, néha

hányást okozhat, illyenkor csekély a’ veszedelem. De

ha azon kivül 11’ 110р011у11с5о111’ hàrtyája (quien apo

neurotz’ca] meg volna sértve, az atlól támadt lobos da
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дала‘: kisebb ugyan, de feszůltebb, vörösebb és Щёт

masabb. Ekkor а’ láz és >a’ többi tünemények neveked

nek, és igy megeshetik, hogy а’ gyuladás а’ belsö аду

hártyára (dura mater) elterjedne és а’ koponya ge

nyedés által szenvedne.

Legveszedelmesebbek és többnyire szükségkép'

halâlosak szon szúrt sebek, mellyek a’ koponya’ termé

szetes nyilásain, p. о. szemüregeken, vagy kis gyerme

keknél a’ fejlágyon keresztül ‚ vagy valamelly gyenge

részen, u. m. а’ halántékokon ejtve, az agyvelôig behat

nának, és azt megsebesítenék; mert itt sem а’ vizsgá

latnak, sem az orvoslásnak helye nem volna.

§. 193.

Zúzások és мака‘! ások а’ kiilsö feitakaró

konmagokban nem igen veszedelmesek; mindig az erö

этак’ nagysâga, a’ sérelem’ terjedtsége és mélysége

szerint itéltetnek meg. Zúzódásoknál а’ vér’ kiömlése

âltal a’ bôr Май, az inashüvely vagy а’ csonthártya

ат: kelevények támadnak, mellyekuek különféle for

mâjok és tiineményök van. Nagyobb zúzódásoknál ne

vekedik a’ veszedelem, ha egyszersmind a’ koponya

és agy megsértetnek.

ё. 194.

Cs o nt tö r é s e k а’ koponyán, magokban véve

és illendö gondviselés mellett, nem veszedelmesebbek,

mint más csontok’ törései , hanem ha а’ nagy erô'szak,

mellyet feltesznek, a’ koponyában bel-sò sérelmeket‘is
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szerezne, mellyek vagy velök egyidôben vagy késôbb

штат; lehetnek egyszerů koponya’ hasadásái

és törései (fissurae et fracturas) , és ezek ked

уезд esetekben belsô sérelmek пакт jönnek elô; vagy

ezen sérelmek szövödöttek, úgy hogy általa овощ:

darabok а’ koponyából részenként vagy egészen el

válnak. A’ belsökép benyomott koponya által

legelòször az agyvelô nyomatik és a’ kemény egy

hártya’ gyuladása ’s ennek következései okoztatnak;

némelly, kůlönösen meglett embereknél az üvegtábla

is könnyen kap töréseket és repedéseket. Sokáig be

паи; és nagy eröszakra, p. о. eröslakos ismételt fej

iitésekre’néha a’ koponya’ varrányai szétváf

пай, hol ez mindjárt a’ sérelem “пап történne, na

gyobb a’ veszedelem; mert akkor a’ nagy erôszak és

а’ koponyacsontok’ elválása’ következtében egyszers

mìml nagyobb :igysérelmektöl is lehet tartanî ; ha ké

söbb jelenne meg, akkor a’ vélemény csilpán a’ belsò

fejsérelmek’ jeleibôl hozatik.

`§. 195.

A’ belsö fejsérelmek, mellyek az agyat

és annak hártyáit illetik, az erôszak’ közvetetlen vagy

közvetett foganatjai. Veszedelem’ és halálossâg tekin

tetében а’ törvényszéki orvostudományban következendô

sérelmek i'ökép érdekesek: 1) agymegrńzás, 2) ver
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és savó-kiömlés аж адуВа‚ 3) аду’ és agyhártya’ gyula

dása és genyedése, 4) agysebek.

ё. 196.

A gy megrâzâ s а’ fejsérelmek’ leggyakrabbî

és legveszedelmesebb foganatja, melly valami tampa

testtöl (шее, döfés, esés vagy lövés által) мае. Azon

kivül megjegyzésre méltó, hogy аж agymegrázás több

nyire акта! nagyobb, mennél kisebbek valamelly külsö

eröszakra а’ fan és koponyán látható sérelmek; теща‘!

hatnak pedig agymegrázások nem csupán fejse'relmek

ВЫ, Вапеш аж egész testet его megrázásokbol is.

Tüneményei változnak különféle lépcsôjén: kisebb

lépcsôn kábultság, gyengeség, némelly részek’ érzé

ketlensége, hányásra-vágyás van jelen; nagyobb lép

csôn szédelgés, eszméletlenség, nehéz álom, néha rán

gásokkal vagy más ingerlési tíineményekkel felváltva

jönnek elö; шед падуоЬВ, elöbb utóbb halálos lépcsôn

az agymegrázás mintegy tiszta széliitéses ‘Шары:

mutatkozìk; а’ leg nngyobb lépcsön rögtöni halált sze

rez. De ezen esetben а’ kóresméret és annak bizony

вода igen nehéz, mert a’ bonczolásnál semmi érzékileg

észrevehetö jelek nem találtatnak, és annak jelen

létére csupán а’ sérelem’ történetéböl és a’ található

mellék sérelmekböl huzhatni következést. Ezen állapot’

félreértése miatt történt némellykor, hogy a’ cselekvô

eránt kedvezöleg, а’ szükségkép мы“ fejsérelmek,

történetesen halâlosaknak mondattak.
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Az ngynak beholpadt âllapotja, vagy helyheli meglágyu

línea némclly szerzôktöl az agymegräzá" esmértetö je

МЫ àllítalik fel, de mc'g nînes elegendô tupasztaiâsok

Ми’! bebizonyitva.

Némellykor egy erôs agymegrázás csak késöbb

(еду esetben l1 évek mulva), k ö v e tk e z é s e i ál

- tal lehet halálos, az agyvérerekben következô gyen

gülés és kitágulás, vagy azoknak szélütéses Шарм

jok, szakadásuk és az agyban történt vérkìömlések

által. Egyébként ezen kiömlések megrâzássalsokszor

egyszerre támadnak, együtt jönnek elô,és az életben

egymástol nehezen különböztetnek meg.

ё. 197.

Ver és savó kiömlések az agyban vagy

megsértett vérerekböl, vagy а’ kemény agyhártyáuak

а’ koponyátol elvf'ilásábol7 vagy egy nagy megrázâs

hul származnak, és а’ nehéz fejsérelmek’ következései

közé таможней. Kiömlések történnek vagy а’ koponya

és a’ kemény agyhártya közt, vagy а’ két agyhártya

vagy а’ belsò agyhártya és az аду közt,vagy az аду‘

állományában és annak üregeiben. A’âkìömlésnek az

agyra levô foganatja annak nyomásában ‘Ш: kisebh

kìömle'sek gyöngeséget, жмём, álmosságot,'az ér

zékek’ megháborodását, kábulást szereznek; nagyobb

kìömlések szélhüdést okoznak, néhahalàllal végzödnek;

bonczolàsnál mindig megtaláltatik az éröxnleg (exha

vasatum), és ezen esetben könnyü а’ ЬаШ’ okát fel

találni.

I l
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Az ìllyen agyba való kiömlések meghatároztatnak

az érömleg’ mennyisége, Швей vagy sebes képezése,

helyezete- ésa’ szerint, ha meg lehet-eш esmerni, és

azon segíteni. A’ sértö eszköz’ minemüsége pedig a’

halálosság’ lépcsôje’ elitélésenél nem sokat jelent; ezen

kíilönböztetés inkább а’ biintörvénytudóst illeti, a’ men

nyiben az által а’ büntét’ tulajdonitása megváltozìk.

Pofoncsnpások némellykor halálos kimenetůek.

§. 198.

Nevezetesebb fejsérelmek’ következésében nem

ritkán az agy és agyhńrtyák’ gyuladása és

g enyed ése l‘ejlödnek ki; az elsönek esmertetô jelei:

feszítô fejfájás, melly külsô nyomásra nem nevekedik,

de közönségesen hamar elterjed, nyugtalanság, fény

keríilés, а’ szemeknek nagy érzékenysége, sebes, fe

szitett érütés, âlmosság, kâbultság,rángások és Юге

beszélés. A’ gyuladás egy történt sérelem "из" vagy

nem „из, vagy csak késòn (néha több hónapok, её:

évek шина) fejlôdik ki, és azalatt a’ megsértett,

látszólag egészséges maradhat’, *) illyen késôn kifejlett

gyuladások többnyire veszedelmesebbek mint а’ koràn

fellépök. Genyedések az agyban többnyire halálosak,

fôkép ha а’ geny természetes ‘аду mesterséges ki

folyása hiànyával, az agyba terjed el.

‘*) Ezt bizonyírja egy hajós’ eseteAngolorszàgban. Den

mark szerint; ki 12 hónap eiö'ta‘ Тебе’ ütése'rc egyéb

következést nem еще“, mint füli’olyâst, melly lassan

ként kilebbedett, Erre nevekedò fejfâjáaok, шведы“
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és n'mgâeok egy мы fejbeli bajt jelentettek. A’ [е]

härtyâu telt bevâgàsok,késôbb trepanatio által sok gel'ly

шт: ki, de csak múlé könnyebbüléssel. Наша utân a’

kemény agyhârtyán,az agyaos’ sátorân és a’ Мце

rincz' üregében вену, és az аду’ állomàuyâban feke'

lyek talâltatlak.

Egy вне! а’ salzhurgi orvosi újsâgban камнем, melly

ben egy a’ l’ején kôdobâssal sértett ember, еще! u

tôbbi foganatjaì МЫ néhâny évek mulvax halt meg.

Pyl’ esete, 11 nap шпон: nz egészség a’ sérelem

utân, ekkor léptek fel a' veszedelmes tünemények, ¿s

a’ Маше; 2 nap mulva meghalt.

Ide тенты: ozon lött sebek’ esetei, mcllyeknél

a’ k'oponyâba мои és abban maradtt golyók,

késôbb idůll genyedés âltnl halâlt okoztak. Illyen

esetekben 9-11 hónap a’lövés щита, ldôkòzben tar

tós t’ejfàjàsok, néha nehézkórú лопата!‘ jelen voltak,

Ё. 199. ‚

Agysebek annál veszedelmesebbek, mennél

mélyebben esnek az аду’ fenekére; azonban nem rit

kán a’ legnehezebb agysebek orvosolhatók,állomány’

vesztével is, mert uyìlt sebek könnyen feltaláltatnak

és а’ geny belölök szabadon kifolyhat. тема: más ne

vezetes melléksérelmek nélkülì agysebek nnnál Невы)

veszedelemmel járnak, mennél közelebb esnek az аду

érzéketlen felületéhez.

Ollykor nehéz fejsérelmek után szédülés,ìdůlt fej

fájás, bénulás, nehézkór, az emlékezet’ vagy más lelki

tehetségek’ gyengesége, örültség és butaság maradnak

hâtra, mint annak gyógyîthatatlan következései; né

mellykor a’ fejsérelmekböl mell’ vagy hasbelek’ gyu

Н i#
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мы és genyedése erednek, mint àttelepedett (те

tastatic-us) vagy e'gytittérzési (consem‘ualis) bajok.

A’ fenemli'tettekböl штык, Воду а" fejsérel

niek leggyakrabban lesznek halálos’ak agymegrázás,

vérkiömlés, vagy a’ következendö gyuladâs és genye

des âltal. Történetes halńlossá'g'. általánoson fejsérel

meknél ritkán fordúl elô; мы azon esetekben, hol

elmulasztott segitség уеду bebizonyitott ártalmas or

voslás miatt а’ sérelem történetes‘en halńlosnak itéltetik,

паду vigyázat kivántatik, és egy illyen véleményt

esak tökéletes látl'etre és kimerítö kórtörténetre

lehetne alapitani.

c 200.

Az idegrendszert illetö sérelmek közt, fontos

ságukra nézve , аж agysérelmek után a’ ge rincz

agy’ sérelmei következnek. Ezek általánosan авт“

veszedelinesebbek es halálosabbak, mennél közelebli

esik a’ megsértett rész аж адуВож. A’ felsö hátge
riucz’ nagy megrâzása, а’ nyakszirtet érö lerös iité

sek, döfések vagy dobâsok мы, annak sebesl'tése és

zuzódása, törések vagy kiticzamodások мы, а’ felsô

nyakcsigolyákat его vâgott vagy szúrt sebek közve

teilen halálosak lehetnek. A’ gerinczagy’ alsóbb ré

sze’ sérelmei elöször többnyire аж alsó végtugok’

szélhüdését, késöbb halńlt is szerezhetnek. A’ де

rinczagy’ minden nevezetes sérelme, kétsëg kiviil а’

szükségkép halálosokhoz tartozìk.
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llaller az aleó gerínezagy’ aérelmeit kevesebbé “111510

snknnk ‘потопа, és egy ember’ példâját bozza fel,kì

nek `gerinczagya keresztñl volt szúrva, még 'l0 évekiyz

élt egy kórházlmn, Маша után рейд az eltörött Кап!

' hegyér a’ gerinezngy’ közepén „итак. Plonequet

egy p_éldíst hoz elö, hol egy nynkesigolya’ ficzamorlàsàra

féloldalú szélhíillés köveìkezett, melly tökéletesen meg

gyóœyuit. Шеф!‘ nevezetes esetek : а‘ 4-dik nynkesigolya’

törésére csail; 4l1l’ik шар következett Майн, — egy másik

7-diknap. Nyaks zirt törésckre mégBesztendeig

tartott az élel; egy más esetben esontszuml (caries) M.

egyéb test’ és c'sz' mnnkâlodâsai egészen megmaradtak.

§. v201.

A’ nagyobb idegek’ tökéi, mellyek az életre

elkerülhetlen szíikséges életmüvekhez tartoznak, hn

megsértetnek, nagyonñ‘veszedelmesek; ha egészen

keresztülvâgatnak, feltételetlenül halńlosok. Ide tar

toznak а’ l0ìk pâr, а’ nagy .együttérzideg, а’ rekesz

idegek. Más idegek’ sérelmei., kivált ha egészen

keresztül nem vágatnak, {завет megsebesitetnek, meg

szúratnak vagy szaknsztatnak, veszedelmesés rángásokat, néhaglmlált lis okozhatnak. lllyenek

kůlönösen a’~ dúczrendszer’ idegfonatjaim ható zúzó

dások és rázadalmnk, а’ mint ez а’ gyomortájun va

ló erös öklözések' es döfések :mal megtöriénik. uy

lyen halálos ìdegsérelmek’ megitélésénél tekintetbe

kell venni, hogy az idegek’helyzete miatt sebészi se

gitséget lehetett-e alkalmaztatni, és hogy az alkal

moztatott-e ‘ë
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§. 202.

На a’fejenlétezö érzékek’ életmüveì meg

sértetnek, a’ nélkül hogy a’ теней-теле!‘ tetemesen

szenveflnének, nem épen halálos, de többnyire orvo

solhatlan következései ‘читай. A’ külsò тек’ gyen

gesége vagy tökéletes enyészete 'nem ritkán követ

keznek. Ш kiváu a’ szemek’ és fülek’ sérelmei jön

nek tekintetbe. Az arcz’ sebei közt a’ szemöldökön

történt sérelmek különös vigyázatot érdemelnek; Plat

ner’ és Richter tapasztalása szerint a’ szemöldök’

csekélyebb sebei béhegedésére is vakság következett.

Ngalssérelmek‘

§. 203.

Ezeknek veszedelme és halálossága nagyon kü

lônbözô, ’s megitélésök ими а’ megsértett életmü

чек’ természetétöl függ. Чаша!‘ példák igen nag-y és

nehéz, mélyen beható nyaksérelmekröl is, mellyek

sem halálosak, sem igen veszedelmesek nem voltak.

Mások ellenben szíikebb terůletůek a’hnláltfazonnal okoz

hatjâk.

lds штык n’ nem olly ritka sükeretlen öngyilkolâs’

probáinál еле‘: nagy ‘едой sebek: M e tz g e r egyszúrt

sebet orvcsolt és kigyógyitott, melly а’ nyak’ egyik

oldaláról a’mâsikig ment;szinte ‘Еду minden meg a’nyakhan

esett lôttsebek sem mindig hnlâlosak; több illyen шекел

csésen meggyógyult esetck типа!‘ feljegyezve.
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с

§. 204.

A’ gerìnczagyon МИН a’ legfontosabb megsért

hetô részek: a’ nagy vérerek, az ìdegek’ tôkéi, a’

légcsô és nyelcsö. Ezen életmüvek’ sérelmei mâr egyen

ként szükségkép halálosak; a’ nyaksérelmeknél рейд

többnyìre többen egyszerre sértôdnek meg.

Noha moet a’ fejütér’ közága (tri/nou:

Ватт. Art. Carotz'rlum), és а’ belsö f ejütér

(С. interna) több esetekben (elôször Astley Coo

per által) szerencsésen aláköttetett, mégîs annak sé

relme, hibázó segìtségnél, szapora vérzés által a’ ha

làl’ oka lehet, azért szükségkép halálosnak “танк.

De ha egy nyaksérelem késöbb és közvetve,

tesiem egy horzsolt sebre Штат: ütérdag mìatt 11:11:1

los lesz, ш nem tartjuk többé szükségkép 101121103

nak, ha a’ můbelì segítség nem нажимаю“, vagy

а’ megsértettöl eltiltatott.

A’ külsö fejütéren [Carotis externa) és

a’ kül s ô f orlk olat- ereke n [Jugulares externae)

történt sérelmeknél nem сваи lehetséges a’ můbelì

alákötés, hanem а’ vérzések egyszerů nyomásra is el

állnak. A’ csigolya-üterekeuffl. vertebralis)

ejtett sérelmek szùkségkép halálosak, ha igen ritka

esetekben а’ gerinczagy’ és nyakcsígolyàk’ sérelmeì

nélkül is иными, mert шока! nem lehet alákötni.

A' b elsô állkap oc süté r’ (А. maz'z'llarz’s iu

tema) sérelmei, helyzetöknél fogva is szükségkép
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halálosak. A’ paizsfiiltô ütér’ (А. thyreoidea)

sérelme kötés ‚это orvosolható.

§. 205.

A’ légcsö’ sérelmei magokban nem halálosak,

szúrások és metszések, Ва azt nem шашек едезжеп

keresztiil, és nevezetes melléksérelmek nélkül jönnek

elò, nem veszedelmesek. Keresztmetszések, mellyek

a’ légcsö’ nagyobb részét уаду egészen ‚ждёт, nem

lehetuek melléksérelmek nélkül, és azért» mindig ve

szedelmesek, ha nem is mindenütt feltételetleniil halá

Поза!‘ (mint аж: Rust a’ bécsi kórház’ három esetei

ben tapasztalta). Lòttsebek, mellyek а’ gégét elôröl

erik, n' mellék-sérelmek végett közönségesen генет

letlenül halâlosak; oldalvást történt‘lüvésnél а’ nag

vérerek és idegek шед elôbb megkiméltethetnek. A’

gége- porczogók’ összezúzása sokszox' feltételetlenül

наш“. '

§. 206.

A’ nyelcsô’ sérelmeinél а’ veszedelem és ha

Iálosság függ részint a’ sérelem’ módjátol és kiterje

désétöl, részint annak helyezetétöl. Ollyzm sebek,

mellyek mélyen be nem hatnak, és а’ nyelcsôt еде

szen keresztůl nem metszik, kisebb veszedelemmel

járnnk , melly általában annyival nagyobb lesz, meny

nyiben mélyebben esik а’ seb a’ mellüregbe, mert ebben

a’ nyelcsö, ngymint а’ légcsô , kereszti'll metszve fel

tételetlenül halálos.
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Еду a’ légesö ée nyelceò’ tökéletes àtmetszése util

szerencsósen meggyógyult eset’ példájât közöl Boey

egy külön Dìssert. Hasonló szerencsés iiimenetelů ese

tet, hol a’ seh a’ gege' és garni’ hâtulsó falâig ért,

Di effe n b ach Rust’ mngazinjàban irt le.

§. 207.

Nyaksérelmeknél az ideg ek’ tôkéi közt fö

kép а’ 10-ik pár és az együttérzidegekjsértetnek

meg; többnyìre más mellék- sérelmekkel vannak ösz

szekötve, de ezek nélkiilis halálosak lehetnek. A’ hang

idegek’ sérelmei sem közönbösek, legalább egy mu

landó vagy tartós hangrekedés marad fen utánuk.

A’ nynkon történt erös zúzások, ha 50112111"

tanak, fulladással végzôdhetnek, vagy torokgyikot

(angina) okozhatnak, mellynek veszedelme az erö

szak’ fokátol, a’megsértett’ egymiségétöl ’s egyéb vi

szonyoktól függ.

Mellse'relmels.

ё. 208.

A’ ш ellsé rel ш е k is különböznek veszedel

mòk- és halálossàgukra nézve, а’ mint а’ sérelem’ mód

ja és a’ megsértett részek változnali. Mi az elsöt

illeti, megkülönböztetjük 11’ szúrt, vágott éslött sehe

ket, zúzásokat, megrázásokat és ezek’ következéseit,

gyuladást, üszögöt, genyedést és а’ kiömle'seket. A'

megsértett részeket tekintvén7 általában felosztatnak а’

mellsérelmek benemhatókra, mellyek сна!‘ а’



170 ANYAGI más?. п. szAK. i. FE1.

mellkas’ külsô részeit illetik és b e h а t ó k ra , ha a’

mellüregben fekvô részek is meg vannak sértve.

. 209.

A’ be ne mh ató sérelmek n’ mellkas’ külsò

puha részeit illetik; mint egyszerů hússebek nem 11:11:3

losak, ha velök együtt a’ közel fekvô nagy vérerek

nincsenek megsértve. Ellenben ha а’ vállkulcs a

latti erek (ваш suòclam'a), а’ bordák közti

üterek (имение z'ntercostales)’ különösen közel a’

hátgerinczhez, vagy ha a’ külsö csecsiitér (art.

mammàrz'a externa] meg volnának sértve,minden eset

ben halálos vérzés következnék belölök. Asszonyoknál

még az emlô k’ sérelmei is tekintetbe vétetnek, mint

hogy azokban könnyen támadhatnak gyuladâsok, ge

nyedések vagy keményedések.

А’ melliireget képezô c so ntok’ sérelmei elôbb

utóbb halálosak lehetnek. Több bordâk’ vagy а’ mell

csont’ törései és kiiiczamodásai egyszerre ждёт!

hatják а’ lehellést, vagy hol közvetetlen halált nem

okoznak, a’ tiidök’ és a’ mellhártyn’ sérelme ’s nagyobb

ingerlése, és az ebböl származó gyuladás, vérköpés,

genyedés és tüdösorvadás ‘Щи! halálosak lehetnek.

Mell zuzódások és megrázások, mellyek

csupán а’ lâgy részeket illetik, nem igen veszedelme

век; ha a’ bordák és a’ mellcsont csonthârtya meg van

nak вёл-(Ус, csontszú штат könnyen belòle. Vesze

delmesebbek, ha velök együtt а’ tüdòk is szenvednek,
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kisebb lépcsön gyuladâst okoznak, melly genyedésbe

és üszögbe, vagy vér-savó kiömlésbe, mellvízkórsâgba

mehet által. Nagy zúzâs által а’ tüdök, a’szív és a’ ладу

vérerek elszakadhatnak, és a’ halál rögtön , feltételet

lenül következhetik. Illy megrázások támadhatnak

uagy esésre, döfésre, ütésre, nevezetesen lövésre,

mellyek а’ mellék részeket is перец-111905Кбтйюъёзй!

függér-daganatot (anello-goma aortae) szerezhetnek.

A’ törvényszéki orvosnnk mindenkox' meg kell jegyezni.

hogy a’ szív erös indulatokra, её! minden külsô inditó

ok nélkül is, szétrepedhet, ha életmñves hibâk иду

beteges állapotok volnâuak jelen.

ё. 210.

Beható mellsérelmeknél különbözik а’

veszedelem és halálosság а’ sérelem’ és a’ megsértett

hely’ különbsége szerìnt. Csupán felületes, а’ tüdökbe

nem ható sérelmek sem vérzést nem okoznak, sem gyn

ladâs és ennek következései által veszedelmesek nem

lesznek, legfölebb történetesen halâlosak. Általában а’

mélyeu beható mellsérelmek veszedelmesek lehetnek:

1) vérzés, ‘2) gyuladás , genyedés és üszög által,

vagy 3) а’ mellseben keresztül beható levegö által.

A’ vérzés beható mellsérelmeknél an‘nál ve

szedelmesebb lesz, mennél mélyebben sértetnek meg

a’ nagyobb vérerek, különösen az üterek; ekkor a

halál vérzés ‘аду megfulás által történik, mìdön

а’ kiömlött vér a’ légcsô’ ágaît belsökép megtölti,

és külsökép a’ tüdöket összenyomja.

Ll
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Gyuladástol és annak következéseitöl oko

zott veszedelem а’ szerint különbözik, mint a’ sé

relem’ módja, а’ megsértett’ testi alkatja, keve'ssé аж

elôtt munkáló befolyások (erös testi mozgások, indu

latok ’s a’ t.) változnak. Genyedéstöl annyival

.inkább félhetni, mennél mélyebbre hatott а’ sérelem,

és mennél nagyobb а’ tüdôsorvodásra való hajlandóság.

Zúzott és lött sebek fökép könnyen mennek át üszög

be és rosz nemü genyedésbe.

A’ külsö levegö-nek а’ mellüregbe leba

tá это! okozntt veszedelem а’ régiektôl igen ладу

nak tartatott; most közönségesen nem annyira vétetik

fel, mert а’ kisebb sebek kilehellésnél a’ >mellkns’

összehuzàsa által 'bedugúlnak, és ha egy kis levegö

be is hntott volrm, аж bélehellésnél a’ kîtágult так

мы megint kiszoríttatik. ЧУедге а’ tüdök а’ sebes

mellhártyávnl könnyen összenônek.

lgy мы аж ìtélet а’ mell’ és tüdôk’ sérelem

halálosságárol mindig аж egyes eset’minemüsége szerint

hozassék, melly szerint szükségkép es áltnlánosan halá

losak, egymikép vagy csak történetesen halâlosak

lehetnek.

§. 211.

A’ аж! vb urok’ sérelmei közönségesen nehéz

melléksérelmekkel vzmnak egybekötve, mellyek ál

tal veszedelmesek lehetnek. Ezek nélkiil, éppen nem

szükségkép halálosok, sem nem olly veszedelmesek,
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mint ezt több régiebb irók âllítottúk. A’ veszedele'm

tehát vagy a’ gyuladâsból, melly а’ szívre is könnyen

elterjedhet, уеду а’ szívburokba történt vér- és savó

kiömlésböl tâmadhat.

(Szívlturok’ мышей; ellen elôször Sénn ajânlotta a’

mellcsapolńst,mellyet [.arrey végben vilt, mult év

ben рейд Schuß a’` Bécsi kórhâzba két esetekben

a’ Ive-teg’ egy ideig tartó könnyebbülésével megtett.

A’ sziv’ sebei, mellyek egy sziviiregbe,egy

szívfülbe, vagy a’ szivvel lósszekötött valamellyik

nagyobb vérérbe hatnak, az elállhatlan vérzés követß

keztében, feltételetlenül, ha nem is tüstént halálosok

(С оорег’ esete két nap mulva halt meg). На mk

а’ sziv’ tulajdon erei (шеи coronaria] sehesi'ttetnek

meg, a’ sérelem hasonlóan szükségkép hnlálos, ha

bär а’ »mm1 késôbb (11-16 nap mum) uövetkeznék.

Ollyau szívsérelmek, mellyek sem annak üregeibe nem

hatnuk, sem egy nevezetes erét meg nem sebesítîk, ì

és esupân izomi állományńt illetik , nagyon ritkàk;

néhány tapasztalások embereknél (még többek ‘111111011

nál) fel vannak jegyezve; azon esetekben is а’ szív

ben eredô gyuladás még tekintetbe jönne.

'§. 212.

А’ rekeszizom’ (dzaphragma) sérelmei,

akár annak izomos akár ìnas részét illetik, mindig

nagyon veszedelmesek. Követl‘ez'ései: megakadályo

zott lehellés, vagy rekeszizom-gyuladás уаду a’ has
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beleknek а’ mellüregbe vnló átmenetelök ’s ebbôl eredò

üszög. Úllykor minden megelözô gyuladás nélkül tetemes

ideges tünemények, rângások Юга! halálosak lehetnek.

A’ mellvez eté k’ (duch/s thoracz'cus) sérel

mei a’ melliiregben feltételetlenül halálosak, helyze

töknél fogva а’ segedelem lehetetlen, а’ táplálás meg»

akadályoztatik, а’ mellüregbe kiömlés történik.

A’ витает tartozó idegek’ sérelmei, habár

késôbb, de minden esétre feltételetlenül halálosak 3

szinte úgy a’ rekeszidegek’ (nervi phrem’cz’) sérel

щей; А’ gyomortájon történt ideges fonatok’ tetemes

megràzásai, íités, szúrás vagy dobás âltal, (Bowen)

rögtöni halált okozhatnak.

A’ nyelcsö’ sérelmei a’ mellüregbe a’ fenmondot

tak szerint itéltetnek meg. A’ nagy vérereket érö hor-Y

zsolt sebek ütér- ‘аду vérérdaganatokat okozhatnak.

mellyek ha bár késôbb, mégis szükségkép halálosak.

Ezek выше а’ mellkas’ erös megrázásâbol is 5121г

mazhatnak .

Hasse'relmelr.

g 213.

A’ hassérelmek, az altestben foglalt részek’

nagy különbsége miatt, igen különböznek egymástól.

Ide tartoznak minden életmüvek7 mellyek a’ rekesz

izom alatt, а’ medenczeüregbe , а’ hátgerincz’ ози

lopa és а’ hasizmok шт foglaltatnak, u. m. 1) а’

tápiáiás és öszvehasonlódás’életmiivei, neveze
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tesen 0’ gyomor, vékony és vnstag belek7 màj és epehó

lyag, lép, gyomormirigy ‚ mellvezetékek , а’ bôrfüg

gelékek és 101101‘011 , с5ер1е1 (отелгит) , fodorháj

fmeseuterz'um) , hashártya (perz’toneum) ; 2) 0’

h ú g y r e n d s z e r ‚ vesék, húgyvezédek (ureteres),

húgyhólyeg és húgycsö , 3) a’ két nembélì 1111150 és

belsô n e mz 0 rés ze 11; 4) az altest nagyobb vé r

erei ésidegei. ‚

Az altest-sérelmek is megkülönböztetnek b é h a

tókraés béne m 11010111’0, felületesekre, csak

hogy itt а’ tetemesb 1111150 sérelmek’ foganatjai gyak

rabban terjednek а’ 110150 részekre’7 mellyek 01 01101

öszvezuzatnak és megrázatnak.

ё. 114.

А’ 1111150 hasfalak’ b é nemhat ó mets z e tt és

v'âgott sebei, 0’ mennyihen velök együtt 0’ belsô

részek nem szenvednek , csak egyszerů hús-sebek.

Szúrott és 10 11 5 ebe 11, kivevén 110 05011 horzsol

tak, könnyebben mélyen béhatnak és minden esetre

megrázást okozhatnak. — Általában 0’ 1111150 011051

sérelmeknél való veszedelem következö körülményektöl

fúgg: l) 0’ hasütér (art. epz'gastrz'ca) meg lehet

еще , és elmulasztott segedelemnél 11010105 vérzést

okozhat 5‘ 2) 110 a’ sérelem a’ hashártyńig elterjedt,

könnyen sér vek (herm'ae) támadhatnak; 3) ha 0’

fehérvonal megsértetìk,könnyentńmadhat fe

szülés, gyuladás, és 110 е1 genyedésbe menne által,
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sipolyok és девушек 5 4) а’ nem zò r é s zek’ sé

relmei veszedelmes, gyógyithatatlan, ne'ha halálos kö

vetkezéseket szülhetnek. Általában a’külsö has’ sérel

mei kevesebb veszedelemmel дети, és аж utánok kö

vetkezett halńl többnyire csak történetes; azonban Ва

zuzódással szövetkeznek, а’ belek, ига]- vagy lép-repe

dések által szükségkép halálosak lehetnek.

§. 215.

A’ beható vagy belsô altest sérelmek

nél а’ halálos kimenetel három okokból származha

tik. Minden sérelem, melly a’ táp’ készitését, мы

а’ táplâlást egészen elnyomja , melly az emv, ver, epe,

vizelet’ el nem állitható özönlését а’ hasüregbe okoz

za, feltétlenül halálos. De lâtszólag csekélyebb sérel

mek is, mellyek igen érzékeny és idegdńs részeket

illetnek, mint а’ tökgolyók’ zuzásai, а’ hasideg fonatok’

megrâzásai, könnyen lehetnek halálosak.

§. 216.

A’ gyomor’ (ventrz'culus) sérelmei nem mind

és nem egyiránt halálosak. Minden esetbe а’ sérelmei

nek nagy veszedelme könnyen megfogható; mert еду

részrôl аж idegek’ és паду vérerek’ böse'ge miatt а’

halál idegrázásból, vérömlésböl, gyuladásból és ůszög

ВЫ közvetetlenül következhetik, vagy közvetve felakadt

táplálàs ńltal а’ halál következett. Minden veszedelem

mellett, szâmos tapasztnlások. szerint, а’ дуошог’ sé
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relmei nem mind, még а’ tetemesebbek scinlmind ha

lálosak.

llt közönségesen a’ késnyelök bizonyságnl fclszâmlál

tatnak. Azonban Haller идут meg', hogy egy el

nyelt kés genyedést 011021111, melly :'xltal a.’ gynmor a’

hashártyàvnl öszvenö, és igy а’ kìömlés meggńtolfew

tik; rög'tën tämadt gyomorsebuél az cgészen màskép

megy végbe; azért többet hizonyilnnk azon esetek,

hol tij gyomorsebck valo‘ban begyńgyultak. MegemlL

te'sre méltók a’ gyomorba való sipolyoa nyilâsok, mcl

lyek sérelmek ulán, vagy azok nélkiil is, tàmadtak, és

tölîb évìg tartottak.

A’ gyomorsérelmek’ halâlosságárul való ìtélet

minden egyes eset’ mînemüsége szerint változik, mìnél

а’ következö szabályok követtetnek: a’ gyomor-nyilá~

son és zàron (Cardia et pylorus) való sérelmek ve

szedelmesebbek és halálosabbak, mint más helyen, mert

а’ gyomor-nyilńson könnyebben sértetnek meg neveze

tes îdegâgak és vérerek, а’ gyomorzáron keresztül

pedìg az emv könnyen ömlik ki a’ hasüregbe; mennél

teliebb а’ дуошог еду sérelem’ idejében, annál vesze

delmesebb ez а’ kìömlés’ következtében; mennél na

gyobb a’ gyomorseb és menne'l tetemesebb дуошогуёг

erek sértetnek meg, vagy mcnnél erösebb a’ gyomor

táj idegfonatjaira való megrázás, annál könnyebben

lesz а’ sérelem halálos. Vérkìömlések a’ gyomorba

könnyen okozhatnak halálos vérhányást, és minden

gyomor-sérelemnél ezen sebesen halálos kîmeneteleken

kivül,még a’ gyomor-gyuladás’ veszedelmét is tekintetbe

kell venni.

12
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Rögtöni halált okoznak gyomor-sérelmeknél az

idegek’ megrâzâsuk, vagy megsértésök, mire görcsök

és rángások következnek,a’ hasüregben és gyomorban

való vérzés, az мы’ üregébe az ételek’és emv’ ki

ömlése, gyuladás és üszög. Hol а’ sérelemnek mind

ezen fogmmtjai nem találtatnak, ott а’ seb kedvezô

környülmények kôzt meggyógyulhat, és ez fökép tör

ténik а’ sebbel pàrhuzamosan fekvö izomrostok, ösz

szezuzások7 és а’ hashártyával ‘аду cseplezzel való

összenövés által.

§. 217.

A’ belek’ sérelmei, ha egyszerüek, kicsinyek,

a’ gyomortól távol esnek, és а’ külsö sebbel könnyen

összenönek, kevesebb veszedelemmel vannak összelmp»

esolva; azért a’ beleken ejtett vágott ‘аду metszett

sebek nem halálosak; а’ belek’ tökéletes keresztül

metszése , "аду egy olly sérelem, mellynél a’ belek’

egy része elvész, sem mindig halâlos.

Egy mesterséges alfel’ képezése sem mindig szük

séges olly esetekben, és ennek :mnál kevesebb а’ ve

szedelme, mennél mélyebben esìk а’ bélesöbe.

Többszerů és видный“ bélsebek, mellyek впад

gntással és zúzódással, különösen lött sebekkel vim

nak egybekötve, nagyon veszedelmesek és sokszor

szůkségkép halálosak, а’ gyulaaásnak az üszögbe való

feltartózhatlan átmenetelök miatt. Béható seheknél а’

belek ollykor sikosságoknàl Кора megmentetnek
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111051101’ könnyen kìtódnlnak 0’ 50111101, gyulndásba, 65

110 kevés idô mulva vìssza nem vitetnek, könnyen üszög

be mennek által.

§. 218.

A’ 1110 j-sérelmei egymástol `igen kůlönbözök;

110 mélyen 110111011 65 а’ nagy 'vérereket megsértik, vér

zés âltal közvetlenül 1101011 011010011. Azonkivül tekin

tetb`e kell venni 0’ gyuladás’ 65 genyedés’ veszedelmét,

65 fòkép 011, 110 0’ Ёепу‘51011011011 kîfolyhat-e. Az

epehólyag’ 65 epemenetek’ sérelmei veszedel

mesekké lehetnek, részszerint 01 epének 0’ hasüregbe

valo' kiömlése, részszerint 01 ер611е11 a' bélcsöbe meg

gátolt béfolyâsa, 65 01 0111101 eredò 05516110500105 65

101110105’ megcsökkenése 01101. A’ mńjon ejtett lôtt se

bek közönségesen veszedelmesebbek mint a’szúrtsebek.

Egyes eseteknél a’ fennevezettokokból itéltetnek meg a’

màj’ sérelmeì.

§. 2]’9.

A’ 16 р’ sérelmei tetemes vérzés 01101 11010105011

1101е11е111е11. Halálos 5101101105011 65 гере065е111бЬ11

ször történnek 0’ lépen külsö eröszakokm, mint sem

sebek, a’ nélkül, hogy valamì kíìlsö 561011111 vagy csak

vérkiôntödés látszanék. Ez 01101101111 01 életmů’ termé

szetes puhasága 65 bönedvüsége 01101. Ollykor 0’ 16р’

szétrepedése 05011 egymileg okoz 1101011 , a’ lépnek

beteges puhasága 1111011. -'- Ugyanez 111-111 a’máj’ 5161

repedésérôl 15.

i2 *
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ё. 220.

A’ gyomormirigy’ (pancreas) sérelmei,

ezen rész’ helyzeténél fogva, mindig melléksérelmek

kel vnnnak öszvekötve. De magában is ezen életmů

sérelme veszedelmes és halálos lehet, részszerìnt

vérzés, részszerint а’ gyomornyál’ kiömlése, és ennek

megfosztàsa által okozott emésztés’ és tâplálás’ aka

dálya miatt.

§. 221.

A’ cseple z (omentum) és а’ fodorhái (тв

senterz'um) а’ hashártyának [perz'louaeum] hártyás és

vérerekkel telt folytatásai, mellyeknek sérelmei mag0k~

ban nem veszedelmesek; de veszedelmesek és halálo

sak lehetnek, Ва а’ падуоЬЬ vérerek velök együtt шед

sértetnek, mellyek orvosolhatatlanok, vagy Ва můbeli

segítség elmulasztntik, Ва а’ Seben keresztül esnék а’

cseplez, melly ha helyébe vissza nem tétetik, könnyen

lüszögös lehet; mind а’ két hártyák gyuladásba, és nem

kedvezö körülményeknél iiszögbe mehetnek által,vagy

más mellék-sérelmek szövödhetnek hozzájok.

§. 222.

A’ kisebb tâp edé ny e k (rasa lactea, еду]! e

ra) és а’ fodorhàj’ mirigyei паду veszedelem ne’lkül

megsebesíttetnek, mert аж egyéb számos vérerek а’

mplálás’ fentartńsàra elegendôk. De ha az ágyék csi

golyákon fe l Вад ó t ар vez e té k а’ hasüregbe meg

sebesíttetik, akkor а’ mellék-sérelmeken шт, bas
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üregbe а’ tàp’ kiömlése [lig/drops cln‘losus), és а’ tńp

lálás’ teljes felnkadńsn következîk.

§. 223.

A’ húgyelválasztórendszer vesékben,húgy;

vezédekben, húgyhólyagban és húgyesöben áll. A

vesék’ sérelmei magokban mindig veszedelmesek,

habfir nem is mindig halálosak. A’ vese állomńny’

felületes sérelmei, és ollyanok, mellyek kivül пуща

àllanak, Невы) veszedelemmel járnak; de ha n’ nagy

vérerek közvetetlen, vagy a’ vese’ szakadása vagy ещё!

repedése ‚ты közvetve megsértetnek, а’ sérelem ál

talában halńlos. Azon kivül még halált okozhatnak

а’ geny’ és vizelet’ kiömlésie7 ‘аду a’ genyedés.

На а’ húgy-vezédek úgy sértetnek meg,

hogy а’ húgy a’ hasüregbe kiömlìk, а’ következett

душам, és ennek üszögbe való általmenete halz'tllal

végzödhetik.

A’ húgyhólyag’ sérelmei aze’lôtt, Hippo»

crates, Galen és Celsns’ kimondások szerint,

hibáson tartattak feltételetlenül halálosaknak, mit az

annyìszor szerencsés kîmenetellel véghez vitt kômet

szések megbizonyítnak. -— Szinte úg'y hibások más

rógiebb tanitók’ elvei, hogy a.’ hólyng’ fenekén ejtett

sebek feltételetlenül, а’ nyakán рейд csak «тете

sen hnlálosak; mert nzelsök is többszörmeggyógynl

ink. Törvényszéki esctekben nz itólct minden ben :i

sérelcm’ minernüsége szerint hozuttatik, kiilönüsen
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arra kell vìgyázni ‚ ha a’ hólyag’ nagyobb üterei is

megsértetnek, ha а’ kiömlött ver és vizelet olly helyen

gyülekezik meg, honnan nem folyhat, ‘аду ha jó kifo

lyást nyerhet, ha а’ sérelmen kívül még a" hólyag’ zú

zódása volna jelen, melly könnyen okozhat erós душа

dàst és мёда‘. —- А’ hólyag’ szétszakadâsa és szét

repeiiése akár külsö, nkár belsö okokból, там mindig

halàlos; „думы: hólyag-sérelmeknél a’ veszedelem

még mellékr sérelmek által igen nevekedhetik.

§. 224.

Férj fi nemzô részeken ejtett séreimek а’

megsértett rész’ minemüsége és а’ sérelem’ módja sze

rént igen különhöznek egymástol. На nz ondó e

dények [casa spermatiea) a’ hasüregben megsér

tetnek, egy el nem állitható, szükségkép halálos vérzés

ered Ье1б1е;‹1е ha a’ hasüregen kivül sértetnek meg,

а’ VérZéSt el lehet штат, és a’ sérelem nem szükség

kép halálos. A’ nemzô részeken ejtett metszések

vagy azoknak teljes lemetszésök mindig ладу

vérzést okoznnk, melly azonhan többnyîre jókori segìt

нед âltal elâllithatik7 és azért ezen sérelem nem tar

tozik a’ feltételetlenül halálosokhoz. ЕМ bizonyitják több

szerencsés gyógyulások, mellyek önkényes herélteknél,

а’ mony , borék és golyók’ elmetsz’ésére következtek.

-— А’_11 ег ék’ sérelmei ‚ nevezetesen zúzódásai nem

mindig halálosak ‚ hanem görcsök , rángâsok, ájulások

иду‘ а’ következö gyuladás ńltal veszedelmesek lehet

___-.11-4
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nek. - Az o ndó h ó ly a go k’ sérelmei mellék-sérel

mek nélkül nem veszedelmesek, csak hogy az általuk

okozott bedugulâsok’ következtében nemzésre való te

hetetlenség származhatik belölek.

§. 225.

Az asszonyi nemző részek' sérelmeinél

tekintetbe kell venni: í) a’ k ü lső vagy belső nem

ző részek vannak-e megsértve; 2) terhe s állapotban

vagyon-e а’ megsértett asszony, vagy nem.

N e m te r h es méhen történt sérelmek a’ sok vér

erek miatt, és mivel а’ méh az egész idegrendszerrel

egy olly nagy együttérzésben van, mindig veszedelme

sek, habár nem olly általában halálosak. 37f) Nagyobb

sebeknél , zúzásoknál а’ méh’ gyuladása, medenczébe

vérkiömlések és ideg-tünemények támadnak.

“‘) Ezt bìzonydja а’ lVrisbergtől közölt eset egy

babáról, ki egy asszonynak Infüggö méhhzamátclmet

ezette, а’ nélkül hogy az asszony meghalt volna, és

több O si a n d e rt ő l szerencsésen végbe vitt részletes és

egész méh-elmetszések.

§. 226.

Terhes méhen történt sebek részint a" mag

zatot is megsérthetik vagy megölhetik, részint а’ nagy

vérzés” következtében az anya, halálát szerezhetik. l)

Tompa testek által okozott erős zúzásokra és megrázá

sokra ‚ könnyen támadnak Szakítások, z) fordítások és

kiíszamodások, néha kora szülés okoztatik általok. Men

nyiben sérthetik meg a’ terhes asszonyt érő sérelmek
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а’ magzatot`?- arról tovább аж ujszülött magzatok’ Ва

lâlnemeiröl különösen szó leszen.

l) A’ vérzës csak úgy álhat el, ha a’ magzat’ se

bes szülése által а’ méh’ öszvehuzódása lehetséges

lesz.- Minden tetemessv méhsebek nem lesznek halá

rosak, ezt bizonyítják több —- és néha ismételve sze

lencsésen véghez vitt császár-metszése k.

2) A’ méhen ejtett repedések rendszerint halálo

sak, ámbár egyes ritka esetekhen szerencsés kimene

telek vannak feljegyezve, p. o. Martinique szigetén

еду mulatnön begyógyult illyen repedés, noha шаг а’

magzat’ csontjai által a’ végbélbe jutottak. Frankv

Lajos Parmábol közölt egy vajudó asszony’ espetét,

kinek méhe elszakadt, császárvágás által egy holt

gyermeket sziilt, és meggyógyult.  Ezen gyógyult

méhrepedések nzonban csak а’ hüvelyben уаду а’

шёВпуаВоп, soha а’ fenekén nem voltak.

§. 227.

A’ szülés alatt durva, ügyetlen bâbâk’ vagy

szülészek’ hibàibol а’ méh belsô falak’ sérelmei, méh

fordítások és iszamok, szakitások,halálos vérzés, gyu

ladás és üszög következnek; mind ezeket okozhatják

á’ szülö fájdalmak, kora eröltetések,fökép durvn kéz

fogások vagy iigyetlen szerszámok’ alkalmaztatása’

vagy а’ méhlepény’ erôszakos elválása. Minden eset

bcn jól meg kell különböztetni Ва а’ sérelem és ап

nak következései valóban můbeli тьмы, уаду
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esupán а’ termes z e t töl eredtek-e.  A’ külsô as

szonyi nemzörészek’ sérelmeì nem veszedelmesek ‚

ha velök едут‘: nagyobb vérerek nem sértetnek meg.

ё. 22S.

Az altest nagy vérerek, u. m. a’ lehágó

függér, az alsó üresér, а’ veröczér _és ezeknek min

den ágai, ha megsértetnek7 szükségkép és többnyire

tiistént halálosak; ha csak kisebb ágak sértetnek meg,

а’ halál bâr lasnbban, mégis szükségkép következìk'

A’ me de ncze- c s o так’ törései а’ medencze

üregben okozott vér’ és más uedvek’ kiömlése àlta

halálosak lehetnek; а’ nagy erôszak ‚вы, mellyet

feltesznek, halàlos gerinczagy-megrázást is okoznakì

ugyan ez történhet a’ keresztcsontra való esések vagy

szurások âltal.

Végreaz altest’ zúzódása és megrázása

a’ sérelem’ külsö jelei né-lkül, különösen агга hajlan

dós egymiknél gyuladást és más rossz következése

ket szerezhet és halált okozhat.

А’ ve’gtagok’ sérelmez’.

§. 229.

Minthogy a’ végtagok nem tartoznak az élet

nek elkerülhetetlen részeihez, és mivel azoknak sé

relmeinél a’ mübeli segitség mindenhol lehetséges:

azokat némelly régi шайб!‘ а’ halálosokhoz nem is

штанах; de hibásan, тег! а’ sérelmek’ és a’meg
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sértett részek, nagy különbségöknél, semmi álta

lános szabályt nem lehet állítni; és azért ezek is

szinte úgy, mint más sérelmek, veszedelem nélküliek

vagy veszedelmesek, tökéletesen vagy tökéletlenül

orvosolhatók, halálosak vagy nem halálosak, és szük

ségkép vagy nem szükségkép halálosak lehetnek.

ё. 230.

Egy egész tagnak vagy egy tag” részé

nek elvesztése, magában és kedvező környülme

nyekben, nem halálos; de а’ tökéletlenül orvosolható

sérelmek közé tartozik. Az általa okozott kár” elitélé

sénél а’ sérelemnek nem csak az életre és egész

ségre való befolyása, hanem а’ polgári viszonyok,

kereset és foglalatosság is tekintetbe vétetnek.

A’ törvényszéki orvos' vizsgálatai közé tartozik a' szo

kott foglalatosságok7 akadályait meghatározni, mellyek

nem egészen világosak, és egy tökéletlenül orvosol

ható sérelem után hatra maradnak. Ez ugyan egy el

veszett tagnál nem szükséges; de ott, bol az izmok,

gyengesége, részletes szélhüdések, az izülések” fe

szültsége vagy általános betegeskedés volna jelen,

vagy előállítatnék. A’ kárpótlást a' bíró határozza el.

Általános tapasztalás szerént minden nemü sérel

mek és ezeknek következményi а’ végtagokon keve

sebb veszedelemmel járnak, mint más valamelly részen.

W §. 231.

Szükségkép halálosak lesznek ezen sérelmek, ha

а’ végtagok, nagy erei, közel a7 mell vagy hasü

regböli kimeneteikhez megsértetnek, így а’ karütérnek
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hónalattì keresztülmetszése а’ mellůregbe einem МНЕ

ható vérömlést; а’ szárütér’ vagy vérér’ megsértése,

közel а’ hasbol а’ szárba âtmenetéhez, rövid idô alatt

halálos vérzést okoznak, vagy ha ezt elég jókor el

àllítani lehetséges volna, а’ czomb elhal, mit csupán

а’ nehezen вины-616 ìzvápábol (acetabulum) való lemet

szés âltal lehetne elkerülnî. « Mennél tàvulabb sérte

tik meg valamelly vérér a’ knrba vagy szárba béme

netéhez, anna'l könnyebben ММ azt alàkötnì, és a’ tag’

tâplálásât kitágult mel‘lékágaktól várnì.

" 232.

Tetemes sérelmek,> nevezetesen lött se'bek, zúzó

dások, mellyek az iz ü l ése k et (különösen a’ мёд-авт),

az id egek et és in а kat érîk, mìndég igen vesze

delmesek; és ideges tünemények, rângások, dermenet

vagy üszög által általán halálosak lehetnek. Ugyan ez

értetödìk а’ karnak hasonló sérelmeìrôl is. ‘

Némelly felkar-sérelmeknél jó sikerrel történt annak a’

vállizüle'sböl való lemelszése. e's az újabb eehészeklöl

több izben szerencse'sen ‘Лет! véghez.

ё. 233.

Valódì és :'11 ü t é rd а g 0 k (aueurysmata), mgl

lyek hibás érvágásbol, sebekböl, zúzásokbol ’s а’ t.

erednek, a1. ujabb idôkben annyìra‘kimivelt маты’

módjánál года, rìtkábban halálosak, mint azelòtt vol

‘ай. Ве részint nem lehet minden ütérdagon mütételt

tenui, részìnt nìncs minden mütételnek szerencsés ki
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menetele. Ежеп esetben аж ütérdagok, habár késön is,

halálosak.

` Harmadz‘k meghatá/roza'sz' ей’.

§. 234.

A’ sérelmek’ veszedelmes és halálosságuk feliil

való törvényszéki orvosi itéletnek аж eddig elmondott

elveken kivül шед különösen а’ m e g s é 1‘ 1е1 1’ еду

miségén kell alapulni, hogy helyes legyen, és a’ biró’

czéljainak egészen megfeleljen. ‚ l ‘ —

Еду megsértett ember’ egymisége elhatározására,

mennyiben ez valamelly tett sérelem’ kimenetelét mó

dosíthatja, külò'nös íigyelembe bell venni a’ megsértett’

korát, nemét, testi alkatását és egészsé

де’ à lla p о 11:11; mind ezen viszonyok’ jó megfon

tolása szükséges egy sérelem halálosságn és veszedel

ше felüli itéletnél.

. 235.

Legelôször az életidönek nagy béfnlyása van

a’ sérelmek’ veszedelmes és halálossàgukra. A’ sére

lem módjára és lépcsôjére nézve egészen hasonló sé

relmek máskép hatnak а’ gyermekre, mint а’ férjiira

vagy аддга. Kis gy ermeknek gyenge alkata, ér

zékenysége és gyengesége miatt, kisebb eròsznkok és

káros befolyások is igen veszedelmesek és halńlosnk

lehetnek. Fi а 1 а! k о г b а 11 а’ felmagasztalt érzékeny

ség és ingerlékenység ш1а11 minden inger nngyobb

foganntú. Az ìfjúsíi g’ nagyubb bövérúsóge könnyen
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szerezhet tetemes vérzéseket, mit azonban az élénkehb

áthasonlás és visszatermödés könnyen kipótol. — Fia

tal egymikinkább Валаам!‘ kiñczamodásokra és свои!

hajlásokrtt7 nagyobb Кол-‘Зайти pedig a’ csont-nagyobb

törékenysége miatt, könnyen támadnak csont-törések.

 Általánosan iiatal korban7 nagyobb gyógyerö és

élénkebb visszatermôdés'miatt, némelly sérelmek orvo

solhatók, mellyek késöbb korban halálosak, vagy o1'

vosolhatlanok; illyenek némelly fejsérelmek, csonttörések.

ё. 236. l

Legközelebb a’ sérelmek’ megitélésénél tekintet

he jö а’ megsértett’ neme; а’ nemzö részek’ tu

lajdonságain kivül minden sérelemnél az asszonyi élet

müség’ egyéb különbségeit is meg kell fontolnunk ,

u. m. nagyobb érzékenységét, petyhüdtebb alkatát, na

gyobb bôvérüségét s’ а’ t. különösen veszedelmesek mind

a’ te rh e s s é g’ idejében ejtett sérelmek, elôször, mert

ат háborithatják; 2szor, mert ekkor а’ felmagasztalt

érzékenység mîatt foganatjai sokkel nagyohbak, опоз

lások is sokkel nehezebb.

ё. 237.

A’ megsértett egész testi alkotâsa а’ sérel

mek’ megitélésénél hasonlóan nevezetes. Egy erös,

edzett testi alkat általában minden eröszakot jobben

Ы! ki, melly gyenge , íinnyás egymikre nehezen hat

be. Fejsérelmeknél tekintetbe jön а’ csontalkat’ erejeâ

Мёд а’ mérséklet, kiilönczség (z'dz‘osyucrasía),



190 ANYAGI шёл. п. anx. x. xŕkJ.

 

és szokás ís fontolóra 'vétetik, ininthogy а’ tòlök

származó általánog vagy különös ingerlékenység sze

rint а’ sérelmek némelly személyekre veszedelmeseb

ben hatnak bé mint másokra.

t §. 23S.

A’ megsértett’ e`gésségállapotja is különôs

vigyâzatot érdemel, nevezeteseniarrä ńézve, ha а’ meg

sértettnek bîzonyos beteges hajlandósága,"

vagy már kìmìvelt betegségeì volnáuak. Еду

guta-ütéses hajlamú embereknél veszedelmesebbek а’

fejsérelmek, tüdôsorvadâsu testi hajlamnál a’ mellsé

relmek, némelly embereknél, kik vérzésre külônösen

hajlandók, kùlönben csekély külsö sérelmek is igen

veszedelmesek, sôt halńlosnk lehetnek.  Végtére

minden sérelmek veszedelmesehbek és könnyen 11:11:3

losak lehetnek olly embereknél, kik valamî kifejlett be

tegségben szenvednek. (Akár hìdeglelésben, akár eny

vekben, süly, köszvény, görvély, vagy bujasenyv

ben/'s a’ t.)

ё. 239.

A’ megîtélésnél fôkép fontolóra kel! venni a’

képeleti hìbákat és helybelì életmíìves

betegségeket, mellyeknél fogva еду megsértett

egymìben kñlönben csekélyebb eröszakra veszedelmes,

вы halâïos sérel'mek okoztatnak. Ide юноша!‘ а’

belek’ rendkívüli helyzete (р. о. hol а1 szìv а’ jobb

oldalon, а’ màj а‘ balon van; a’ gyomor mélyen а’
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y а’ megsértett а’ történt sérelem’ idejében van,

köldöktájon, а’ lép elöl, а’ hugyhólyag magosan fek

szìk ’s а’ L), a’ nagy Vérerek’ szokatlan folyamatja,

sérvek (hernias), Знаток (Prolapsus), ütér- és

vérérdaganatok, (aneurgsmata et varz'ces),a’ szív

ben és ладу vérerekben pöfetegek (родит), а’ tü

dôkben genyfészkek (vmm’cae), а’ koponya’ csont

Дай: lágy helyek volnának ’s а’ t.

H a ll e r feljegyzé, Воду а’ lékezés (trepanatz'o)

után, a’kivájt csont helyébe сев!‘ egy kéreg’ (callas)

neme jön, melly еду botnak könnyü ütése által ММ

losan 'megsértetödhetìk

§. .240.

Végre a’ testi és lelki állapot, mellyben

részegség vagy józanság, harag és boszú vagy osen

des lélekállapot7 álom vagy ébredtség tetemesen foly

На! bé a’sérelem’ kimenetelére. -- Fejsérelmek része

geknél ‘ладу haragra fellobbantoknál könyebben okoz

Наша!‘ agybeli érömleget, mint más körülményekben

egésségeseknél. Hasonlóan mellsérelmek könyebben

mennek gyuladásba МЫ.

§. 24|.

Ezen (вашей egymiségü viszonyok tehát meg

  

марши a’ sérelmek’ egymìsen szükséges halâlossá

дикий; de még а’ történt sérelem’ hel ye és ideje

ока lehet, hogy еду különben nem szükségkép halálos

ßérelem egyes esetekben egymisen szükségkép 11:11:1
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lossá váljon. A’ sérelem’ ideje és helye t. i. és аж lezek

bôl eredô káros foganatok nem számláltathatnak tö r

ténetes béfolyások közé, hanem а’ sértô cse

lekedethez mint tettdolgok tartoznak.

На tehá: аж 1116161 és helytöl függö körülmények,

mint éjjeli 1116 , magányos vidék , segitség’ hiánya,

általában hiányzó vagy elkésett mübeli segítség, ked_

vetlen 1116 befolyások, mellyek egy megsértésre hatnak,

es а’ különben nem halálos sérelmet halálossá teszik :ak

kor ez nem történetesen, hanem e gy mi s e n — s z ü k

5 é д k ép halálos lesz, а’ külsö körülmények’ egymisége

következtében.

Negyedz‘l: meg/mtároza’sz‘ elif'.

§. 242.

l A’ sérelmek’ halàlosságát meghatározzák ажоп

külsö befolyàsok, mellyek а’ sérelem után 1611

nek fel, nem általa idéztetnek elô, es azért csupán t ö r

ténetesek. A’ fen emlitett nézet szerint ezen bé»

folyásokat jól meg kellkülönböztetni azon viszonyok

tól, mellyek а’ megsértett’ egymiségén alapúlnak, és

mellyeknek behatásokra а’ sérelmek egymikép szüksé

gesen halálosak lesznek; mert itt nem értjük azon

befolyásokat, mellyek'a’ kiilönben orvosolható sérelmet

történetesen halálossá teszik, Вапеш ollyakat, mellyek

а’ megsértö' hozzájárulta nélkül küvetkezéseket hoz

nak е16.
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Példákbol ezen állitás érthetůbb Лева: На valaki egy ma

gâbn nem halálos иду veszedelmes Sérelrnet kap, melly

egy káros gyógyszerre, ügyctlen sehészi bânásra. el

mulasztott vigyâzatra, vagy egy Мамины-‘116 jârványos

betegségre hnlálba menne Юга}: а’ halâlossâg a’ sére

lemre nézve történetcs мм, mert mind ezen ví

szonyok nem a’ sérelemtöl шишек elö.  Továhbà

lia egy megsértett а’ nyujtott mübeli segedelmet el

nem fogadnâ. vagy hasznâlata'tt elhalasztanâ,

ez nem а’ sérelemnck tulajdoníttathatik, és azért а’ kö

vetkezett holàl (ё rt é n c te s чаша. — Ellenben ha egy

megsebesedett, magânyos helyen sokíiig segedelem 116!

kiil fekve шага‘! . és a’ különben nem halálos sérelme

nngy vérzés miatt vagy a’ levegö’ béfolyása, nagy hi

дед‘ vagy meleg’ következtébcn meghalna, halálossâga

a’ sérelem àltal idéztetve’n elô, e g y m i s e n s z ü k s é д»

kép halâloonak tekintetik.

ё. 243.

Kiilsö történetes befolyások, mellyek

valamelly sérelem’ halálosságára behatnak, а’ követ

kezendök: az éghajlat, «fêvszak7 levegö, idöjárás’ vi

szontagságai, а’ meleg és hideg, uralkodó járványos

betegségek, a’ megsértett’ általviteli módja,gyógyitása

alatti lakása, életrendje és magaviselete táplálására,

mozgására és nyugalmára, álmára és ébredtségére 1162

Ve, lelki viselete, végre orvosi és sebészi gyógyitása.

A’ birónak {М kell nyomozni : vajjon ezen hefolyások

mások’ eszközl ésével vagya’nélkül mìvelnek-e,

es igy csupán a’ sérelemböl következnek ’s nem- tör

t éne te s e k  e ‘Q mit az orvos némikép felvilágosíthat.

  

13
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§. 244.

Csekély és nem veszedelmes mindennemů 5611:!

meket, mellyekrôl meg vagyunk gyôzôdve, hogy ша

goktól hal álos k i m en etelök nincsen, ha ke’sôbb

történetes béfolyások állal МЫ: okoznának is, а‘ tör

vényes következések miatt nem mondjuk törlénetesek

nek, hanem csupán nem дымовой-пак. А‘ ha

lál’ okńt t. i. nem lehet keresni a’ sérelemben , (плену

агга csak еду câvonevö alkalmat nyujt), hanem más,

nem tôle függö, következöleg csupán történetböl МЫ

los befolyásokban, p. о. káros orvoslásban,mìnt ha еду

egyszerů vágott sebbe méreg tétetnék, “аду egyszen'l

csonttörés igen szorosan bekôltetnék, és igy üszög tá

madna, vagy ha а’ nyujtott segedelem el nem fogadtatìk,

а’ kötések szántszándékkal leszakîtmtnak7 és Еду а’ kü

lönben nem veszedelmes sérelem мы: okozhm; а’ sé

relem рейд törvényes értelemben nem lnalálosnak

mondatik.

Megengl‘dhetlew halrŕrozász‘ «r1/rek.

ё. 245.

A1. elmondott határozutì elveken ШИН, а’ törvény

tudo'k és némelly törvényszéki orvnsok а’ sërelmek’

halálossâguk’ megitélésére még más elveket is felhoz

tak, rrvllyek azonban а’ halálossàg felül vnló orvosì

ìtéletben (‘реп nem, ‘аду rsnk igen korlátolva филе!‘

lekintetbe. lllyenek:



мвввисввнвтьвк шпионы ELvEKßó'L. 195

A’ sérelemnek můbeli segítség эта" gyó

gyíthatósága; ezt sem а’ törvény, sem az orvosì

tudomány’ elvei szerint nem lehet шахматы tör

vényszéki вычета. Mihelyest meg van bizonyítva, hogy

а’ jelenvaló esetben а’ sérelem а’ ЬЫЫ: mint egy testi

kép mìvelô ok Нота elô, ‘аду más szavakkal, hogy а’

halál а’ sértö'cselekedet’ következése; az ölés mint

tettdolog meg van állapítva. E’ mellett mindegy, ha а’

ml'ìbelì segedelem általában, vagy kßrábban és 01.6!

ìrânyosabban használva, a’ МЫ: elhán'thmm voina. —

Valamelly sérelem’ gyógyíthatósága csak ott lehet а’

törvényszékì orvosi vìzsgálat’ târgya, hol kîtudódnék

vagy âllíttatnék, hogy а’ ЬаМПоКа nem а’ sérelemben,

hanem fökép az orvos’ vagy sebész’ hìhás, vagy ár

talmas bánásmódjńban volna.

§. 246.

A’ sérelem és МЫ közti idòköz kétséges ese

tekben a’ törvénytudóktol elhatározásì elvül Нудисты‘,

hogy еду bìzonyos idô’ Iefolyása щита а’ halál ne tu

lajdonítassék többé a’ sérelemnek. Azonban mind ezen

próbák helytelenek és hasztalanok voltak.

Mert ezen idôközböl а’ hîllâlOSSág’IlfrlgyObb vagy

kisebb lépcsôjéröl, szükséges vagy történetes МЫ

losságńrol bìzonyos itéletet nem lehet hoznî,és а’ ho

szabb vagy rövìdebb idòköz közömbös, ha meg van bí

zonyítva, hogy a’ наш а’ sérelemböl eredett. A’ sé

relmet hamar követö halál nem mindig annak fo

13*
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ganatja, néha okbeli viszonybnn sem ńllnnak‘ egy

más közt, p. о. ha egy ember, valamiártatlama’ 51.21

rán vagy altestén ejtett szúrásrn gutaütésben, vagy

egy§belsò ütérdaganat-szétrepedésen halua meg, szinte

úgy hosszabb idôkiìzböl sem lehet bizonyosan követ

keztetni e.’l sérelem nem halálosságât. Hiteles es

többszöri tapasztnlások szerint szükségkép halálos sé

relmek után még nz élet több napokig, hetekig, söt

hónapokig eltarthat.

247.

A’ sértö eszköz’ наш” vagy nem ha

lâlos minemüsége egy a’ sérelem’ мышца

rol való orvosi itéletet nem мышца meg. Mert

iször) a’ büntörvénytndósok különbféle értelmet tulaj

doni'tanak egyhalálos szerszámnak (instrument/1m le

lleale); és 2szor)nincs kétség,hogy egy nem ölésre вып:

vagy arra nem igen alkalmatos szerszámnak мы:

okozni, ellenben egy gyilkoló .szerszámmal сваи!‘ cse

kély sérelmet ejteni lehet. A’ törvényszéki orvosi

itélet csak azon erôböl hozatik, mellyel а‘ szerszám

használtatott és a’ lelt foganatokból.

A’ test’ bonczolásánál szükséges, hogy а’ tör

vényszéki orvos а’ sértö szerszámot, ha jelen volna,

a’ sérelemmel öszvehasonli'tsa, hogy az ide tartozó

különös törvényszéki kérdésekre felelhessen. 4- А’

biinperes birónak n’ sértö szerszám’ minemüsége és

anna-k напишет: а’ bíin’ elitélésénél fontosnbb.
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§. 248.

Történetikép nevezetes a’ setét elökor’ hiedel

mét emliteni, hogy egy megöletett’ holt teste, a’

gyilkoló’ érintése vagy сна!‘ közelitése

által véreznék. Meg а’ mult században ezen népi

hiedelem ellen kikelni méltónak ‘аж-10112111 a’ törvény

székì orvosok.

ё. '249.

Az eddig felhozott тайное elvek szerint egy

történt sérelem’ halálosságátilletô чаша!‘ is педиа

tetnek. Hol а’ bonczolás’ eredlnénye egy bizonyos be

tegség Шарма‘ а’ halál’ okának kimutat7 ott kön

nyů az itélet; ellenben nehéz7 ha eleinte lâtszólag

nem halálos, de tökéletlenül orvosolható sérelmek u

tán bajok maradnak hátra, mellyek az életet vesze

lyeztetik és elôbb utóbb halálosak lesznek. Az egyes

esetben elöforduló viszonyokból bozza az orvos itéletet

egy sérelem’ szükségképì иду történetes halálossńga

vagy nem halálossága felöl. 

MÁsoDIK FEJEZET.

'Az életre .szültse’ges lrülsô z'ngere/l'.’ megfosztásá

bol magy feleslege'óöl eredett lzalál ‘детей.

§. 250.

Az _élet’ fentartásńra szükséges elôször az Нег

müség’ hibátlan alkata, de ezen kivül még bizonyos

МЫ) ingerek’ állandó befolyása, mellyek az életmü

heli rendszereket munkásságaikban támasszák és fen
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tartsák: következôleg az élet általánosan kétfélekép

háboríttathatik meg,vagy egészen elnyomódik: az é

letmüves alkat’ megsértése által (1111161 az elsö feje

zetben szóllottunk), ‘аду nz életre elkerülhetlen in

gerek’ rendetlen befolyásaî ńltal.

Az élö tehetség’ fentartására szükséges k ülsö

1пЁеге1‹:а’1еУеЁ‘6,а’121111616 szerek, és а’

meleg. Ezen ingerek’ megfosztâsuk fòkép, de még

rendetlen minémüségök, ‘аду felettébb behatásuk is

halált okozhat. А’ törvényszéki orvostudományra nézve

n’ nevezett ingerek’ megfosztásábol eredt nevezetes

hzllálnemek: megfúlás, éhhalál, és megfagyás. A’

szerfeletti külsö ingerek’ behatásából okozott halál

pedig villámbol származhatik.

l. Levegó” тегу/082112366‘)! halál eredi лета/Ъ.

§. 251.

Minden levegö-megfosztásbol, vagy is meggńtolt

lehelésböl szârmazó halál f úladásn а k neveztetìk;

mìnthogy а’ lehelés különféle módon meggátoltatha

tìk,többféle fúladás’ nemeì ‘читай, mellyek az îndító

okok’ minemüsége szerint különfélekép neveztetnek

Minthogy majd belsô kórgerjesztö okokból, majd kül

sô eröszakokbol származìk а’ fuladás, еду beteges

és еду erôszakos fúladást különböztetünk meg.

ё. 252.

Az eröszakos fuladás többféle módon történik:

1)а’ шеН’ és bordakŕizì ìzmok’ és a’ rekesz
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ìzom’ ждём: munkálàsa Юга}; ez történhet a’

mellnek és hasnak erôszakosńszvehuzására és nyo

xnására, èrzéken) embereknél az oldalak’ tartós csik

landozâsára; ezen okok мы а’ mellkas’ kìtàgulása és

öszvehuzâsa közt való vìszony Маши}, vagy folytonos

eröszakos testi munkára, nevezetesen erötetett futásra

(Mint történîk szarvasoknàl ůzött vadászatokon.)

2. A’ leveg ö ne k а’ lehelö életmüvekbe me g

akadályozott bémenete fuladást okozhat,és ez

különféìe módon történhetik: а) az оп” és ещё)’ bédu

днища, vagy b) a’ lehelôgége’ bezárása által, akâr

belülröl, ha mìndenféle idegen testek ‚ mellyek ollykor

а’ garatban találtatnak, bétömìk а’ szánjt7 vagy а’ nyelv

vìsszahajtatìk, mit а’ kétségbe esett szerecsen rabszol

gàk öngyilkolásì czélbol többször lelkövetnek, д‘)

vagy рейд kìvülröl, megfojtás, fulasztás vagy fel

akasztás által.

“) Еиеп hnlál’ nemét шёл‘ Galenus' emlitelte, de az

újahbaknàl még is kétség tàmadt, vajjon az emberi

nyelv’ csekély mozgékonysàgánâl года lehetséges-e;

ezt azonban, legalább rìtka reudkìvüli esetekben meg

bìzonyìtotta M agendie egy катом’ viszgâlata âlta’,

И a’ nyelvfék’ elezakasztàsa és gyakorlás âltal képes

volt nyelvnét а’ gamma, а’ hâtulsó orrnyìlâsok felé, söt

а’ nyelcso’ elejìg betaszitani; mind a’ шепот lehellete

meg nem volt дают.

3. A’ leve g önek általában, vagy legalább a’

leheletre alkalmatos levegônek megfosz

tńsából eröszakos fúladás tńmadhat. A’ vízbe fulad
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tak” halála az első módon, rossz levegőbe veszettek,

halála az utóbbi módon történik.

§. 253.

Minden fúladás’ nemeinél észrevehető belső vál

tozások. Rendszabályos leheletnél a' jobb szivböla,

tüdő-üterekbe folyó vér a’ tüdőkön keresztül szabadon

foly a’ bal szívbe. De ha fúladásnál а’ lehelés felakad,

а‘ vér а’ kinem tágult tüdőkön keresztül nem mehet

vén, а’ tüdővérerekben és а’ jobb szívben meggyűl.

Ebből erednek a’ legnehezebb fuladozás, tüneményei, és

ezek közt a’ f lila-dás által okozott halál.

§. 254.

De ez imént leirt történeten kívül még más

eredménye is van а’ fúladásnak. A’ jobb szívnek

vérrel való megtelése miatt a” felső üresér és így

a’ torkolat-erek is ki nem ürűlhetnek. Tehát a’ fej

vérereibe torlódik а’ vér, és minthogy más részről а’

fejüterek által a.7 vér az agyba folyvást vitetik,agy

torlódási tünemények, azaz ‘ guta-ütés következik.

- Ezen két а’ lehelő rendszert és az agyat illető

tünemények szoros viszonyban állnak egymással. A’

fúladtak' holt testein többnyire mind а’ kétféle tüne

menyek, jelei találtatnak, és sokszor egyes esetekben

nehéz elítélni, ha а’ halál gutaütés vagy fuladás ál

tal történt-e? _- akkor is, ha а’ halál’ külső indító

oka tudva van; még nehezebb, sőt lehetetlen akkor,

ha még az is kérdésbe van. Végre meg kell je
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gyeznünk, hogy egyes esetekben, mellyeknél meg

fojtás által ‘аду máskëp történt fúladàs kétséget nem

szenved, ennek minden belsö és külsô jeleì hibáztak,

és a’ hal'ál rögtönì agy- vagy tüdô-szélhüdés àltal

történt.

Ezen nemülegnehezebb eihatârozâsok шок, mellyek egy

újszülött gyermeket illetök, ha az anyán gyermekölés

felöl gyanú volna, er1-öl késöbben lesz szó,

ё. 255.

VFuladás vagy guta-ütés általokozott halál

а’ holt testben következô általános jiele k böl 6511161

hetô: a’ tiidôk’ vérrel telve, setét kékek, tömöttek;

néha а’ tüdôk vérerei elszakadtak,§a’ légsejtekbe 65

légcsôbe habzó vér kiömölve; а’ szív’ jobb része és

az tires erek nagyon kitâgítva és vérrel tömve;

azonkìvül feldagadt kékes vörös arcz, kiálló szemek,

а’ szàjbol lkînyomott dagadt nyelv, nz agynak 65

116г1у6111а11 Vél’el‘eì setét vérrel tömve, 65 néha el

szaggatva találtatnak.

Mind ezen jelek csak ш bizonyítják, hogy a’ ha

lál àltalában megfulás vagy gutaütés által történt; de

azt nem, ha belsô betegségi okokból ‘аду kiilsô erö

szakokból származott-e. Azért törvényszéki orvosi te

kintetben e’ jelek többnyire elégtelenek, 65 ha kérdés

tâmadna egy erôszakos fúladás felöl , szükséges volna

mind azon jeleket esmerni, mellyek minden külö

nös halálnemét és ennek okait bélyegzik.
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§. 256.

A’ törvényszéki orvosnak kétséges esetekben el

kell határozni, ha еду gyauított ‘аду álll'tott fúlmlás

nál netalán еду más halál’ neme volna jelen; a’ fú

ladás belsö okokbólfbetegségekbôl), vagy külsôkbôl

hozatott elô; mennyìre Iehet, elitélje7 ha а’ halàl tör

ténet àltal,u’halott’ tulajdon szándékábol, ‘(аду más’

hìbájâbol történt?  Azért mìnden egyes halálnemek

tulajdon jeleit jól kell esmer'ni, hogy illy eseteknél

legalább valószinl'i ìtéletet hozhasson.

§. 257.

A’ mellnek eròszakos összenyomása

által okozott fuladás megesmértetik részint а’ történt

eröszak’ és sérelem' külsö jeleiböl, részìnt а’ laposra

nyomott mellkas’ megváltozott formájábol. —- На a`

fuladás ìdegen testek által történt, mellyek a’

szájüregbe иду légcsôbe tômettek: так, vagy leg

alább nyomai, a’ bonczolásnál feltfalâltatnak. На a’

megfo jtás kézzel vagy kötéllel történt, azon he

lyek, hova az erôszak meg életben alkalmaztatott,vé

res nyomok (vérelöntôdés, suyz’llatz'o) által esmértet

nek meg, mellyek ezen halál’ nemének legbizonyosabb

esmértetô jelei.

Азов esetekben, hol а’ külsö eröszak’ nyomai ,

nevezetesen ezen véres foltok és benyomások hibáznak,

а’ törvényszékiorvos nem esmer el eröszakos fuladást,

és ha ennek általános jelei volnának jelen, nzt belsö
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okokbol származtatja, ‘аду valamelly más halálnemnek

tulajdonítja, mellyet a’ bonczolónak kell kìeszközölnì. _

Azon állítás: hogy еду kötélnek а’ nyakon körůl bé

nyomása vérelöntödés nélkül, агга mutasson, hogy a’

leötél csak а’ halâl után alkalmaztatott , újabb ta

pasztalàsok szerint nem âllandó. Arról . hogy еду loö

téllel megfojtott ember öngyilkolás ‘аду idegen kéz

àltal halt-e meg, kétséges esetben csak а’ történt vé

delem’ nyomai adhatnak valószinů bìzonyságot.

Ё; 25S.

A.’ vízbe fúladtak’ halálneme’s az :mnâlelô

forduló tünemények’ állandósága felöl me'g а’ legújabb

tapasztalâsok sem egyeznek meg. —- Azon régi 1161г

шёпу,` hogy а’ hnlál а’ vízbe fuladásnál az elnyelt viz

töl okoztatnék, mint egészen alaptalan, régen eldön

tetett már. De arról мыши még а’ vélemények: а’

vizbe merültek fuladâs vagy gutaütés âltal halnak-e?

Vízbe fuladt holt testeken való bonczolati ‘413511

latok, és az állatokon tett próbák аж mutatjńk, hogy

vízbe fúladásnál mind a’ két halál’ neme elöjöhet; mind

azonáltal fuladás által több ízben történik а’ halál, mint

gutaütés által. Gutaütésre hajlandó személyeknél а’ ha

làl vízbe esésökkor, (melly ijedtség, hideg, megelôzö

felhevülés utân rögtön történìk), olly hamar követke

zik, hogy а’ fúladásra îdô sem marnd, ’s ezen esetek

ben annak jelei, nevezetesen а’ légcsöben а’ mjte'kzó

nedv, hibáznak.  De hol а’ halál lassabban ,fúladás
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által történik, ott ш mellszorulások és egy sikeretlen

bélehelés megelôzik; ezen halálnemnél tehát а’ héle

helés az utolsó cselekedet, innen származik а’ habzó

nedv, melly a’ legtöbb esetekben а’ vízbe fuladtak’

tüdejôk- és légcsôviikben talàltatik.

ё. 259. .

A’ vìzbe fúladás’ àllandó és lényeges esmértetô

jeleìröl а’ különbözö nézetek onnan szàrnlaznak, а’ mint

ezen halái’neme fúladàsnak vagy gutaiitésnek tekìntetik.

A’ habzó веду’ jelenlétét а’ légcsövekbe és tü

dökbe sok orvosok egy fô esmértetô jelnek állítják,

és ш többszöri, embereken való tapnsztalásokm, és

kivált állatokon {вы kisérletekre nlapítják. Mások el

lenben ezen jelnek áliandóságát és bizonyító erejét

tagadtàk. Azonban, nohn legtöbb vizbe fuladtaknál

találtatik ezen habzó веду; mégis аж ezen наш

nem csalhatatlan esmértetô jelének nem lehet mondani7

тег‘ azoknál, kik а’ vízbe gutaütésben Ilalnnk‘meg,

hibâzik, és más részröl màsnemů fuladásoknál is

elôjöhet. Y

Walter a’ vér’ folyó állapotját elhatár

zó esmértetö jelnek állitotta vi'zbe Машины, és az

alndt шт mindenkor egßl lnár elöbb történt halálnnk

tulajdonította. Azonban más halálnemeknél, mint vil

lám vagy bóditó mérgek мы megöletteknél is, fo

lyó állapotban шага‘! а’ vér; azért ha bair nem csai

hatatlan iel, mégìs minden csetben идущим érdemel.
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Még kevesebb ‘.'tllandósâgukf-és bizonyitó erejök

van más egyes orvosoktol felhozott jeleknek, mint а’

kiterjesztett koponya’ csontjaiból kicsepegô 661‘, a’ kéz

65 lábujakon való sebek, а’ gége"bezárása vagy nyi

lása, а’ gégefedél’ mechanikai viszonya’ következté

ben, а’ gyomorhrm 65 belekben talált viz’ aránya.

Shrag'e Dr. az amsterdami viz‘ne fuladtak’ meniô titr

sasâg’ orvosa, 30 évi tapasztalásábol azt következteti,

hogy ceak azon 611116 meriiltemberek felélesztethetök ,

kiknek gégéjök 6’ gégeredéllel még be van zárva, kik

nek teh'at a’ viz mêg oda 116 nem ömlött: ellenben bi- '

zonyos halâl’ jelének tekinti, ha a’ géget’edél nyitva

àll és а’ viz a’ szàjbol befoly, vagy a’ kezet 1’ gég‘ére

tartvân, egy fòze'shez hnsonló hang hallatszik.

ё. 260.

На а’ törvényszéki orvos kérdeztetnék: vajjon

egy vízben, mocsárban vagy más nedvben talált holt

test valóban vízbe fúladt-e, vagy mâr hol

tan esett a’ vízbe? 65 61611 656111611 milly ha

lál’ 116111611 halt meg; ha pedig vízbe fuladt, 6:1]

`,on történetesen, szántszándékbol, vogy

mások’ eröszaka âltal esett-e bé? - Feleletül

а’ fennevezett vízbe fuladás’ esmértetö jelein kivül,

а’ 1611111 halálnemek’ jeleìre és 11’ 116156 sérelmekrejól

kell vigyázni, hogy kinyomozhassuk, ha ezek vízbe

eséskor, vagy mentöpróbák’ alkalmával, vagy а’ vízben

úszó holt testen, kiálló dorongok, gyökerek, 11651111

Iák иду halak által támadtak-e, szinte lìgy az erö

szakot is ki eszközöljük.
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Mind ezekre nehezen, sokszor csak bîzonytalnnúl

101101 10101111; 6’ testen 161611 sérelmek magokban nem

bizonyítnak eleget, mîvel 6’ fennevezett módon7 ‘аду

öngyìlkolàs 61161 161‘101111е111011. A’ közönségesen talált

külsô tünemények nem elég állandók, és 11160 fuladás’

nemeinél is 1616116111611, illyenek: va’ börön ide ’s tovn

elöforduló vörös kékes foltok, 161011 száj, szájbol és

orrbol folyó nyál, visszavont nyelv, kékes feldagadt

arcz ’s 6’ 1. А1 úgy nevezett ludbôr sem bìzonyos jele

61111611, hogy 6’ 11011611 161611 test élve jött 6’ vîzbe; mert

61 nem csupán 6’ vîzbe eséskor érzett hidegböl, hanem

más okokbol is származhatik, vagy egészen hiányzha

tik, vagy 6’ 116161 11160 megint megszíinhet.  A’ tör

vényszéki orvos 101161 00611 11111111011 körülmények’ jó meg

fontalásábol 11011161 bìzonyos, ‘аду lehetôkép valószinů

itéletet.

ё. 261.

Azon fuladásoknál , mellyek 1е 11 011 etre n e 111

6111611116100 légnemek 61161 0110116111611, 1111111 6’

széngöz, 6’ forró nedvekböl kifejlett szénsav, 6’ gyú

lólég’ különféle nemei 61161, mellyek sárcsatornákban,

sokáig elzárt pìnczékben, boltokban, sírokban, 1111161111611

fejlödnek ki, fúladásos vagy gulaütéses 116161 4‘) 11016

tik 016. А’ fúladás’ 611616000 ielein kìvül 6’ 11011 testen

rendkivül sokáig 1:11‘16 hajlékonyság és me

]eg vehetôészre; ollykor 6’ légutakon setét zöld

héj, más esetekben 6’ gôzbe 1'11161116111161 а’ gyomor
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gyuladàs’ jelei làtsznttnk. Orron és szájon keresztíil

rossz szagú hab folyik. Minden esetben а’ 111111111 meg

elôzô körülmények és azon hely, 1101 а’ 11111011 talâltntott,

kiilönös vilâgot nyujtannk.

"j Tanusitják ezt а’ vérrcl telt agyvérerck , mellyek né~

melly bonczolâsnàl találtatnak.

Il. Eledelelt’ elvonásából származott дай”.

' . 262.

Az eledeleknek kétëéle czéljok van; elöször, а’ leg

hatalmasabb ingerek közé tartoznak , mellyek az ‘élet

müvek’ élôtehetségeîre hatnak, és mellyek 1111111 azok

fentartatnak; màsodszor, az elet’ můködései àltal az

életmüves anyagon okozott veszteséget kipótoljâk. Az

eledelek’ megfosztâsa még inkább ártalmas az ernész

tö életmüvek’ és általok az egész test’ hìbázó ingerlése,

mint sem a’ megakndályozott táplálás által; azért be

tegek, kìknek ingerlékenységök megváltozott, kik csak

csekély ingerléssel birnak, nevezetesen ideges asszo

nyok, tébolyodtak, könnyebben tůrik el nz eledelek’

megfosztásàt, mint más egészségesek.

ё. 263.

Az eledelek’ teljes, szakadatlnn 01110

misa, melly hat, liz napig vagy még tovâbb folytattn

tik, rettentö éhséget és szomjuságot, büdös leheietet,

gyomorfájńst, undorodást, émelygést és rothadt szagú

nedvekböl âlló hf'myást okoz; minden elválasztott ned
vck élesednek és felolvasztatnak, а’ külsò érzékekr
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. gyengůlnek; ájulások, görcsòk , rángások, tébolyodâs,

dühösség, rothasztó hideglelés következnek, mig nem

a’ halál mind eveknek уедет Vet. Bonczolásnál a’ holt

test fôlötte elsoványodvaf, a’ gyomor és belek öszve

húzva, gynladâs’ és evesedós’ jeleivel, felbontott és liíì

dös nedvekkcl такими.

Az illyen éhség-halâl’ legtöbb esetei сны; tengerjârók

közt jönnek elô; nzonban meg'exlhetik a’ szàrnzon is,

hogy az emberek néha rendkivüli természettünemények,

mint hóesések, földesések vagy vázàradàsok állal egy

szerre az egész világtol elvâlnsztatnak. Illyen hosszebh

ideig elzártak szcrcncsés mcgmentések шёл tudtunkra

‚так, mennyi Мед; képes az ember az éhséget МЫ

Inni és az éhhalâlnnk ellentz'illani. Ide штык a’ Lüt

tíchi köszén-bányákban 1812-ben történt веет, midůn

egy rögtön támadt vizáradás’ következtében 69 ember,

веду napon túl, eledcl néikül a’ гаммы: maradtak, mig

nem так: nap nagy munkával mcgszabaditattak. Grif

fith egy köszénbányâba zárt munkás embert említ,

ki az éhséget i2 napig Шина ki. Мёд‘ neve-zetesebb

azon hét fe'rjfìak’ esete, kik 1809 martinshan n’ bâlti

tengercn 1'7 napig egy jég~darabon tartózkodtak, esu

pím olvndt tengeri jéggel éltek, és mégis а’ halâltol'

mindnyájan megmenekedtek; Hufeland közli ezen

esefet hiteles kútfôkböl. (Journal der pr, Hei/À. März,

1811).

§. 264.

E’ rôgtönì eröszakos éhhalâlnâl а’ törvényszéki

orvosi vizsg‘álatnak többször lesz tárgya azon 11211531

neme, melly az é‘telek’ lépcsônként nagyob

bl'tott megtaga'dâsábol szârmazik. Ez âltal

legközelebb gyengülnek az emésztö és táplâló élet

miivek és közvetve nz egësz test; ebböl aztán ered
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nek »gyomornyomás, émelygés, hányás , hasmenés;

következnek sorvadás, ájnlások, ideg gyengülés,sülly,

rothasztó hideglelés és végtére a’ МЫ. Bonczolás

nail az illy személyek’ holt teste nagy mértékben el

sovânyodva, a’ gyomor és helek szokatlan szůkitve,

душам, az altest’ vérereiben kelletinél kevesebb

és felolvadt vér иными.

Ezen tárgy inkâbb az orvosi rendöraéget illeti, nevezete

sen a’ szegényebb sorsú, házassâgon kivül ncmzett

gyermekek ezen módon ‘вашей el, különösen olly as

szonyoknhl. kik liérért illy gyermekeket felvâlalnak, al

étel’ megfosztâsa, ‘аду emészthetetlen vroez étel, a’ .

tiaztnsâg’ és gondviselés’ hiânya тыс, a’ ММ! sok

szor, néha szânlszàndékkal hozalik elö.

A’ kitett gyormekek (lelenczek), llamar halnak mcg

éhcn, ha a’ hideg még'hamarâbb nem б" е| ôket,

III. А’ meleg’ megfosztása’bol вдова“ Ítala'l.

§. 265.

Minden àllntnak van azon tehetsége, подумы

don mérsékletét n’ külsö melegtöl vagy hidegtöl füg

getlenül megtarthassa. Az ember e’ tehetséggel nagy

mértékben bir, és ‘шт képes meleg és hideg éghaj

latokban élnl; azonban ezen tehetségnek bizonyos ha»

tńrai vannak, és mennél’ nagyobb fokú külsö hilleg

vonja el a’ test’ állati melegét, annál könnyebben tá

madhat a’ МЫ megfagyás Юга]. Mennél eròsehb

és edzettebb az emberi test, annál tovàbb és annál na

gyobb mértékben állhatja ki a’ hideget.

Mennél több {Знай meleg vész el a’ kiilsö hideg’

béhatása МЫ, annál inkz'ibb öszvehuzódnak a’ bôr’ vér

14
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erei', 6111161 nälgyûbb a’ vér’ 161‘1611606 a’ 110106 részek,

nevezetesen 6’ fej és mell felé. Megfagyásnál a’ külsö

részek megmer'evetlnek7 61 11111011 mozgńsra képtelenek

lesznek, kábultság, gyözhetetlen 610ш és gutaütéses

116161 következnek. - В0110101601161 6’ felületes , bör

616111 vérereket kevés fagyott vérrel telve, 6’ 110106

ereket pedìg, nevezetesen 61 Нё'у’ ereit nagyon 11116

glllvâ, 061 szétrepesztve, 61 agyüregekben 6’ 16111116

mölve, 61 egész testet feszesen, a’ nedveket 11111111 fngy

va tnlńljuk.

Betegeà, gyenge személyek, kìs gyermekek, ki

vált újszülöttek még kìsebb hîdegben is elvesznek ‚ 6’

megfosztott meleg’ îngere az ìdegek’ 1111111116101160611

gyengíti vagy egészen elnyomja. Е1011 116161’ 1101110

különösen lelenczeknél és újszülötteknél fordulhat 016,

1101 vnlamelly 11160 0160161100 116161’ jelei 111116111611.

IV. A’ kiilsó' z'ngerel; szerfeletti óefolyáso/a állal

okozott halál.

§0

Azlide tartozó 116161110111011 61011161 1’616011611611

el, mellyek sérelmekböl vagy 61 életmüves 611161’ tete

mesbb megcsonkitásábol származnak; 1161161‘ 6’ szóban

levò halálesetekn‘él hasonlókép 61 életmíivezetség’ vál

1016061 011011611 6’ halált7 ezek olly kevesettůnnek fel,

hogy 6’ 11011 1001’ 1101101016061161 mindenkor fel sem 16

láltatnak.
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Ide tartozik fôkép а’ vìllanyos îitések és а’ 111 e n n y

kô által okozott halál , és ennek legközelebb oka

az idegrendszer’ megrázàsa ’s életmüves alkatának szét

hontása, mi által az életre elkeriilhetetlen idegek’ mun

kálkodása felakad. — Ollykor а’ vìllámtol sujtott teste

ken vérelöntödések, veres, ágas vonások lâtszanak a’

háton ‘аду más részeken; de ezek nem olly állandó

tünemények, hogy lényegeseknek tekintethessenek. A’

holt testek ezen halál’ neme után igen haniar rothatnak,

és vérök szokatlan folyó állapotban találtatìk.A

§. 261.

Azon halál is, melly nagy, rögtön felge r

jesztett szenvedélyekbòl támad, hnsonlóan ide

számláltatik. Nagy hnrag, öröm, ijedés nem ritkân 16,‘;

«mi nahm okomk. А’ tulajdonképi halál’ 01111 ‘ш sem

vilâgos, és hihetôleg a’ villám okozta halállal hnsonlóan

magyaráztathatik. Némelly esetekben, különösen nngy

haragra rögtön támadt halálnál а’ gutaütés’ nyonmi

látszattak', de ezen tapasztalás sem olly állandó, hogy

minden esetben a’ halált guta ütéstöl lehessen szár‘

maztatni.

V. Az emöeri test’ ò'nelëgete'séró'l.

§. 268.

Az emberi test’ öngyulad ása és ö n e 1 é g e

t é s e (i/wendium spontaneum, comáustz’o spontanea]

régi idôkben mesének tnrtatott, már most elnemfogúlt

14%,?
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természet buvz'xrok’ többszöri hit-cles tnpnsztnlása ММ‘

kétség kiviil be van bizonyítvn. Ezen :'iltnlábnn ritka

és még talányos halálneme а’ törvényszéki orvos’ f1»

gyelmét annyival ШИНЫ) megkìvánja, minthogy еду

részröl ha meg nem esmertetik, nz e’ módon veszett

holott rokonai а’ gyìlkosság’ gyannjâba hibáson jöhet

nek, más részröl рейд’; gyilkosok ezen halál’ nemét :il

lithatják, hogy tettöket eltitkolhassák.

А’; mit nz önelégetésröl tettleél nz eddigi Сарап

talások’ öszveállîtásából tndunk, n’ következendôben

áll: idült személyeknél, fökép asszonyoknńl, különösen

ha ittasok, igen kövérek és keveset mozognak, testök

rögtön lüzet fog, melly rövid idô Май az egész testre

elterjed, ш elégetì és fel bontja, úgy hogy tübbnyire

ciak a’- végtngok és koponyacsontok tnláltnttak marmi

vńnyul.  Az önelëgetés’ tulajdon története még ninos

megimlározvn. A’ régiebb szerzök ш fökép а’ szerfe

letti égettbor ivzisnnk tulajdom'tották ‚ melly az egész

testet keresztül hatja. K opp ш inkâbb а’ sejtszövet

hen és а’ test üregeiben meggyůlt дума szesznek és

а’ vilianynak tulajdonítjn, D'upuytre'n аж nem :m

nyira а’ borszesztöl, mint а’ sok áilatì kövérségtöl szár

mnztntja;` ezt bizonyitja az, hogy sovány, száraz embe

rek soha meg nem gyúltnk; nzonbnnîszükségesnek tartja

еду külsô Ising’ hozzájárultát‘, melly nélküi a’ test ma

gâbnn meg nem gyúlhat.
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Kétséges peres esetekbcn fôkép felvilágositást М

а’ láng’ minémüsége, melly ‘бы’ esetekben borszesz

nemünek és таит el nem olthatónak тащит“; úgy

mint azon tapasztalás, hogy a’ tůz más közel fekvö és

könnyen meggyúlható tárgyakra nem terjed,és egyébb

körülmények, az elégetésnél észrevett tíineményeivel,

az elégettek’ életmódjokkal és test alkatokkal öszve

щит megjegyzésre méltók.

HARMADIK FEJEZET.

Kétse'ges ò'ugyilkolásroli wz'zsgálato/t.

Ё. 269.

A’ polgárì köz bátorság és a’ büntetö törvény’

ezélja szorosan megkivánják, hogy minden olly ese

tekben szoros vizsgálatok történjenek, hol 'kétséges

volna: ‘шпон egy eröszakos Нам! a’ шпон’

tulajdon keze, vagy mások által hozat

tato tt-e ею? Ezen kérdésre felelni a’ törvény

széki orvos штык, a’ mennyiben azt testi jelekböl

és orvosi elvekbôl megteheti, de ez mindég a’ leg

nagyobb идущим történjen, részint a’ nyomos $61

vényes következések miatt, mellyek általn a’ ‘1155211

tokra háramlanak; de fôkép, mivel leg több esetek

ben nehéz, sôt lehetetlen testi jelekböl és az orvos

tudomány’ elveiböl arról bizonyos itéletet hozni. Ha

рейд а’ megöletett’ Маша nem egyszerů , hanem szö

уйдёт, (mint az tébolyodtaknàl többször мышки),

anuàl nehezebb lesz ezen kérdésre bizonyosan felelni.
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§. 270.

Lôtt sebeknél а’ helyezet, mellyen keresz
Ш! ment a’ lövés, és а’ seb’ ìránya néha lutasításul

szolgâl; ha а’ lövés nem ment be еду olly helyen,

hova a’ megöletett semmikép sem férhetett, а’ követ

kezes még nem egészen csalhatatlan, mîvel sok lött

sebek ollyanfélék, hogy tulajdon kézzel szinte olly

könnyen ejtethetnek, mint еду más áltàl, azok pedig,

mellyeket az öngyilkosok “Лавина! szoktak, p. o.

szâjba. а’ szájpadlaton keresztül, mások’ segìtségel

vagy álomlmn is megtörténhetnek mjtok. Mellék kö

rülmények egy öngyilkolàs’ meglmtâmzására sokat te

hetnek, Еду hn еду megöletett’ kezében {еду/ел‘ ta

láltatîk, ha ujjnì a’ puskaportolmegkormosodtak ’s a’ t.

Azonban meg kell jegyeznîla’ törvényszéki orvosnak,

hogy illyen körülmények csak feltételes bizonyságot

adhatnak.

ё. 27|.

Szúràsoknál is sokszor kétség támad, vaj

jon idegen vagy tulajdon kéz által ejtettek-e, neve

zetesen а’ mell’ elôrészén, a’ nyakon és az altesten

tett szúrásoknál. Mindenkor jól meg` kell vizsgálni а’

helyet, hol béhatott a’ szúrás, és az irânyt,` mellyet

“тетей, mert ezekböl néha bizonyosan, legalább igen

valószìnůen штык, hogy а’ seb idegen kéz által

ejtetett.
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’§. 272.

Metsz és ek, мы: а’ nyakon, általàban öngyil

kolást gyanittatnak. Vallásos ô'rültségböl szàrmazó

gyilkosok más részeken is ejtenek tetemes metszéseket,

Hol több metszések talàltatnak, агга kell ügyelni, vaj

jon azokat a’ megholt ejthette-e mind magán?  Min

dig minden körülményeket jól meg kell fontolnì,mìvel

mások âltal is történhetnek minden nemů metszések.

Vágott sebek àltalában idegen kézre mutat

пай inkább, tapasztalâsbol meg is tudva vsn, hogy би

gyilkosok magokon néha kemény издают, még а’

fejökön is ejtettek. Ugyan azon elvek szerént, mint a’

 

metszések, itéltetnek meg.

ё. 273.

Akasztás által történt halál mìndéginkább gyn

nittat видимым, mert annak eröszakos végbe vite

lére egy tuiságos testi erö, vagy több személyek едут:

kivántatnak meg. Elöször is а’ holt testen n’ védelexn

nyomaira kell vigyáznunk és nem minden külsö sérel

met kell kivétel nélkül annak “там; màsodszor а’ fu

ladás’ jeleit, nevezetesen а’ kötél’nyomán vérelöntôdést

kell keresnünk. Hol ezen jelek llibáznak, ш gyanit

juk, hogy nem kötél okozta а’ halált. A’ törvényszéki

orvos véleményét nagy vìgyázattnl mijn, mìvel еду

re'szröl щита!‘ példak, под)’ а’ hnlott elöbb megt‘ojta

tutt, azuta'm ‘штаммы, ёздду, noha az eröszak seni

mi uyunmit sem mututju, hibúson óngyilkusnak шиш
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nek; ellenben öngyilkosok felakaszthatják magoknt ál

ló, ůlô, térdelů, вы fekvö helyezetben is.

Ó s z v e z liz о tta k ай! ‚ kiknek testök öszvetörve7

beleik szétrepedve vannak; öngyilkolás ‘аду más ‚ты

okozott МЫ történt-e, testi jelekböl einem határozható.

§. 274.

Vízb e fńladàs n àl is többnyire ugyanazon bi

zonytalanság forogfen, ha csak еду `más elöbbi habil

neme’ vilńgos nyomaì nem látszanak. hülsò sérelmek

„и, meliyek illyen holt testeken találtntnak, arra kell

vìgyázni, “под azoknak minemüségekbôl ki nem Letszik:

a’ folyóbnn «тем kemény теме!‘ felé való ütésektöl,

vagy а’ kihuzásnál használt szerszámoktol ereńtek-e?

Roser. gözökben történt ‘Малые által

скот!‘ halál mindenkor igen vnlószinůen törlénetes

nek, ugy mint a’ n y eiv’ v ils sz nh ajtâsábol okozott

МЫ кешкагашшк œkimeuk.

ё. 275.

Vnjjon еду ehség мы szántszándékos volt

e, és az öngyilkolais telljes és szakndatlamvagylép

ceönként nòtt koplalás ńltal okoztatott, azt testi je

Iekhöl meg nem lehet esmerni, csak а’ történetböl és

az azt követö környíilményekböl gyanithatni.

Szinte úgy megétetéseknél testi jelekbôl

meg nem lehet нашим, vajjon а’ halott maga vet

te-ebe a’ mérget,vagy azt mástol Марш? Azon ese

tekben, hoi еду igen rossz izů méreg (р. о. feinem
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olvasztott férjany, rágó sósavas higany) igen nagy

mennyiségben találtatik a’ holt testben, öngyilkolást

méltán gyanithatunk. Mérges növények мы közön_

ségesen акта: ellen, tudatlanságbol ‘аду elcserélés

böl történnek megétetések.

ё. 276.

Azon kérdést: vajjon az öngyilkolńst okozó be

teges lelki Шарм testi okokból és betegségekböl

származott-e? sok esetekben a’ leg gondosabb vizs

gâlat sem oldja fel. A’ most uralkodó gyengébb el

veknél fogva, mellyek szerént az öngyilkosok’ holt

testeivel bánnak, ’s a’ t. ezen kérdés’ elhatározását

a’ törvényszéki orvosnak nem teszi olly fontossá.

NEGYEDIK FEJEZET.

A’ мы‘ Íae'tse'ges elsó'ségeiröl ‚шт „тушат az

egy z'dó’òen [tolta/z дам“ szeme'lyeknél.

§. 277.

Nem ritkán történik, hogy két személy azon egy

idôben halva. тащит‘. Minthogy itt olly esetekben,

hol az egy család’ tagjaival ‘газу rokonokkal törté

nik, az örökségi jogok kérdésbe jöhetnek,a’ törvény

széki orvosnak meg kell határozni, mellyik halt meg

elôbb a’ kettô Кбит? Ezen elhatározástöbbnyire igen

nehéz, némelly esetekhen lehetetlen. Az elvek, mel

lyekre az orvos véleményét támasztja, a’következen

dòk: дадим: halálnâl a’halálos окна!‘ talán még fel

иными; nyomai, a’ még egészen meg nem szůnt
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élet’ jelei, a’ gyengébb ‘аду erôsebb testalkat,melly

ugyanazon halàlos окна!‘ rövidebb vagy hosszabb ideig

ellentállani képes lesz. — На egy szůlô asszony és

újszülöttje egyszerre halva иными, és а’ наш

elsösége más törvényszéki vagy orvosi таджик

bol ki nem tůnne, ott az апуа’ halz'xlát mindég az el

 

sönek lehet tekìnteni.

Ezen vizsgâlatokrn fôkép alkalmat adbatnak több szemé

lyeket érö veszélyek, Щи, vizâradás, fiildrengés, szén

gôzbe ‘аду más rossz levegöbe (днём fuladńs , villám

által ’s a’ t.

ÖTÖDIK FEJEzET.

Iljszíiló'tt gyermekelt’ Íte'tse’ges мы nemez‘rů'l.

§. 278.

Általz'mosan minden еда]; elö _adott eröszakos

halálnemei, mellyek а’ meglett embereket illették, az

щиты: gyermekeket is érhetik; de minthogy ezek

nél még ollyan halálnemek is történhetnek, mellyek

шефа": embereknél nem is fordúlnak elö, és mint

hogy az eröszakos halálnemek’ elitéléséhez tartozó

alapelvek gyermekeknél változnak, és sok esetekben

még а’ szülés után а’ gyermek’ шведы élete felül

vizsgńlatokat teszünk; azért szükséges ezen tárgy-4

rol különösen текст, sôt fel lehet venni, hogy

ezen tanitás az elhatározások’ nehézsége és az ат!‘

ból szàrmazó nevezetes törvényes következések mìatt

а’ törvényszéki orvostndomány’ leg nyomosabb ŕészei

Не: штык.
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§. 279'.

Minden esetben, hol еду holtan talált újszülôtt

gyermek’ kétséges halálneme felül gyanú támad, az

igazság’ кандидатам vegen, a’ törvényszéki 0r

vosnak a’ következö kérdések tétetnek.

l. A’ gyermek érett-e, vagy éretlen, az

az koraszülés volt-e, és ezen esetben Мене nem

alkalmatos magzatletétel . ‘аду életre való

koraszülés? 1

2. A’ gyermek halva jött-e а’ vilúgra, vagy

születése után élt-e meg?

3. Az utóbbi esetben, természetes ‘аду erôszakos

halállal halt-e meg?

4. Vajjon az erôszakos hnlâlnál testi jelekböl ki

tetszìk-e, hogy а’ gyermeken мы: erôszak’ jeleì az

annyátol vagy mástol készakarva ejtettek,

‘аду azok тайн csak a’ szü léstôl származnak ‘Ё

Az elsô kérdés’ felelete a’ magzat’ érettségéröl

az elsö szakaszban elöhozott elvekböl következik. A’

тайной!‘ kérdés а’ tanitásnaklegszövevényesebb és leg

nyomosabb ‘Лиза-Мат: felhijja, és csak акта!‘ meg

fejtése után jöhetnek elö а’ többi kérdések is. Azon

kérdés’ megfejtése végett tehàt igyekszìk a’ törvény

széki orvos, bonczolásnńl ollyjeleket feltalálni, mellyek

böl bizonyosan kitetszjék, hogy az életre elkerůlhetlen

munkńlkodások (nevezetesen а’ vérkeringés és a’ le
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hellet) a’ szülés után végbe ‘теней. А’ mit fökép а.’

tüdôk’ próbája megbizonyithat.

` 5. 28o.

A’ régiebb vizben tett tüdôk’ próbâja ((10

cz’masia pulmonum hydrostalz'ca) azon próbatét,

mellyet egy holten talált ujszülött gyermek’ tüdeivel

egy eiegendô mély és tiszta hideg vizzel telt edény

ben csinálunk, hogy azoknak uszásn vagy elmerülé

séból a’ megtörtént vagy nem történt lehelletet ki

tudhassuk; n.’ mit újszó- vagy vizìprobának is

neveznek. Ennél lényeges, а’ tûdòk’ különsúlyát а’

vizhez való viszonyokban feljegyezni.

Késöbbi tanitók а’ tüdökpróba’ eszméjét tâgab

ban vették fel, e's штык, 1юду а’ különsúlyon ki

ш még külömféle más а’ шаакець’ melliireget és

más szomszéd részeket illô tulajdonságok is számbn

vétessenek, és azt lehellet próbának méltán ne

vezték.

§. 281. I

Mind az ’egyik, mind a’ másik tiidôkkel való ki

sérlet azon physiologiai elveken alapúl, mellyek а’

magzat’ életét az nnyaméliben ésszületése után azon

kivül megkülömböztetik.  Mig а’ magzat а’ bur

koktól körülvéve és а’ méhvizben úszva az anya’ mé

hében foglaltatik, nem lehel; vére sem megy még,

mint sziiletése után, а’ tüdökön keresztül, hanem az

ürcs érböl a’ jobb vagy melsô szivpitvnrba ömlött ver
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nagyobb l'észinty a’ peteképů lyukon keresztül a’

bal иду hâttllsó szivpitvarba megy által, és шов ki

sebb rész, melly még is а’ tiidök’ üterejêbe jönne,

ebbô! a’Botall’ üteres vezetéken keresztül а’ függérhe

ürült ki. Következöleg а’ tíidôk a’ magzat’ «Не: ide

jében más állapotban vannak mint a’ magánélö szii

lött gyermeknél.

A’ magzat’ tüdeji nem töltik még be a’ mell

üreget, hanem egy szůk körbe hátul lelohadva van

nak és a’ szivburokot bé nem Быт‘; ‘ setét szinůek,

kékesek vagy barnák, âllományok kemény, tömött,

külön súlyuk nagyobb mint а’ vîzé, aze'rt ha abba

egészen vagy részenként tétetnek,elmerülnek; ha ke

resztiil vágatnak, semmi ropogást nem hallunk, ke

vés vagy éppen semmi vér, levegô sem jön ki helô

lök. A’ vérhiány ты: nehézségök, a’ többi testhez

képest, csekélyebb, mint más gyermekeké, kik le~

heltek.  Az egész mellkas lepos, а‘ rekesz izom

felfelé erôsen boltozatos.

A’ szülés után rendszerint mindjárt kezdö lehel

lés ‚мы mind ezen részekben tetemes штат tör

ténnek. A’ lapos mellkas domborodik, a’ rekeszizom

ellenben elveszti высота: felfelé és laposodik. A’ le

hellés kitágitja a’ tiidòket, ugy hogy inkább betöltik

а’ mellüreget, és a’ szívburok’nagyobb részét bel‘edik;

a’ ‘Мыс’ szine vìlágos veres és fehéres, — csak olly

kor, ha a’ tüdövérerekben több vér foglnltatik, веш
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мы; szìnůek lehetnek; keresztül vâgatva ropognak ,

levegö és habzó véres nedv ömlik kìbelölök. Mind ezek

onnan támadnak , hogy a’ Найди“ tiidôkbôl az egyszer

béleheltlevegö ki nem iirůl többé egészen ‚ és ugyan

лёг: külön súlyok (graz-ilus speczffica) Невы) lesz ,

úgy hogy а’ vizben úsznak. A’ lehelléssel együtt Мещ

dòdik egyszersmind а’ tüdôkben való vérkeringés, és

minthogy а’ betóduló vér többé egészen ki nem ürese

dik, általânos nehe'zségek (gravz'tas absoluta) és а’

többi testhez való súlybeli viszonyok nevekedik.

ё. 282.

A’ lehellet’ életmüveiben ezen vâltozâsok nem tör‘

ténnek egyszerre, hanem egyxnásután, különösen egy

koraszült gyermeknél, kinek tüdeje még nem olly al

kalmatos а’ lehelletre, lassabban és nehezebben men

nek végbe; leg több esetekben, hol a’ lehellés részle

tes és tökélletlen, а’ jobb tüdö hamarább lehel mint а’

Ьа1. —— Az életmüvek egyébb 'vâltozásai, mellyek a’

szülés után megváltozott vérkerìngésböl a’ gyermeknél

erednek, nevezetesen az üteres vezeték а’ peteképů

lyuk7 а’ köldök vérerek és a’ véreres menet’ benövéseì

késöbb a’ szülés utàn történnek7 és újszülött gyerme

keknél, kik igen rövìd îdeî'g éltek, semmit sem bizo-ì

nyítauak.

Az említett történeteket, és a’ màgzat’ ’s egy

más lehelt gyermek’ tüdeje közt való külömbségeket еду

re'szröl máx` Galen is tudta. De „su partz'um corp»
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Imm Lib. XV.) A’ ПАК században n’bonczolók és or

vosok ezen tüneményeket jól esmerték , még is а’ reájok

Марш: vizzel való tüdök próbájn csak 1683bnn alkalmaz

(мой elôször a’törvényszéknél. Azólta а’ törvényszéki

orvosi tndomány’ elvévé lett: „ha еду újszíilött gyermek’

tíideje úszik, ш bizonyítja, hogy а’ gyermek születése

után élt és lehelt; ha pedig el merůl, azt jelenti, hogy

még sziiletése elôtt meghalt.“

ё. 283.

Azonban mindjárt az elsö törvényes alkalmaztatá

sànàl ezen próbatét’ bizonyító ereje felül vita támadt

az orvosok нём, melly az egész l8-ik században tar

tott, és most sem szůnt még meg egészen. Több tudós

és eszes védelmezôji némelly gyengéhb ellenvetéseket

szerencsésen legyôztek, és használatánál némelly зла

bályokat allapítottak; de más nyomos ellenvetések einem

döntettek , és ezek újabb, ismételt tapasztalâsok ты

megerôsödtek. Mivel ezen próbatét büntörvényes ese

vtekben közönségesen használtatik, mivel annak több

igen becsült tanitóktol egy feltételetlen bizenyító erö

tulajdonittatik, szükséges mind az ellenvetéseket, mind

nzoknak megczâfolàsait megösmerni.

ё. 284.

l-sô Ellenvetés. „А’ фйдб és lehelletpróba

csak ага-6! ád ышопузнёёог,ь hogy еду holtan МЫ‘ új

szülött gynrmeklehelt-e; nem pedig nrröl, hogy .l'ehel

lés nélkül, születése után is élt e.“ "
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Nem lehet tagadni, hogy а’ tüdőpróba a’ szülés

utáni életet lehellés nélkül ki nem eszkö

zőlheti, mert az általa jelentett életmüves változások

mind а’ gyermek, lehelléséböl származnak. Nyilvános

tehát ezen ellenvetés” nyomossága, mert a” büntörvényes

vizsgálatoknál (hol gyermekölésröl gyanú van) nem

azt kérdi a’ biró a” törvényszéki orvostól: ha egy hol

tan talált újszülött gyermek lehelt-e, vagy ha magán

állva élt-e? ~ hanem. azt, hogy általánosan а’ szülés

után még élt-e? akár lehelt, akár nem.

Már azon eset, hogy egy újszülött gyermek szü

letése után még egy ideig élhet, a’ nélkül hogy lehel

jen, előjön ‚ ha а’ gyermek egy hosszú és nehéz szü

lés után igen elgyengült állapotban, ájulva vagy tetsz

holtan születik, “vagy ha nyúlós takony, bnrokviz ’s a” t.

száját és lehellő útjait annyira betömné7 hogy csak

mübeli segítség által lehelhetne а’ gyermek, vagy ha

а’ mellben és altestben képeleti hibák meggátolnák

a” lehellést; vagy ha a” gyermek azért nem lehelhetne,

hogy а’ szülés fürdőben történt, szája és orra kész-'

akarva betömettetne, születése után azonnal viz alá

merittetnék, vagy végtére ha a” gyermek а’ magzat

hurkokkal együtt jönne“ a’ világra. Mind ezen eseteka

ben a” törvényszéki orvos nem képes az újszülött gyer

mek’ élete felül tett kérdéseket а’ tüdő- és lehellete

próba által elhatározni.
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Minthogy mind ezen esetekben а’ gyermeket le

helletében szántszándékkal meggátolva, vagy életétől

más módon erőszakosan megfosztva látjuk, kétség ki

vül következik, hogy ezen próbát azon esetekben nem

lehet alkalmaztatni, vagy ha az történnék, hamis íté

letre vezetne. Mind ezekből kitetszik tehát, hogyezen

első és közönséges ellenvetés tántoríthatatlanúl meg

áll, és tanácsos volna ha a” törvényszéki orvos illyen

kétséges esetekben kijelentené: hogy а’ gyermeká

életéről való kérdést annak születése után, testi je

lekből elnem lehet határozni.

ё.

2~ìk Ellenvetés: „А’ tüdő és lehelletpróba

épen nem bizonyítja meg feltételetlenül а’ gyermeká

életét és lehelletét a” szülés után; mert а’ gyermek

а’ szülés alatt, sőt még azelőtt is lehelbetett.“

Míg а’ magzat а’ burokvizzel környezve, а’

burkokba be van zárva, а’ külső levegővel érintésbe

nem jön, és így nem is lehelhet; de az még is le

hetséges,hogy а’ burkok basitások és а’ viz’ lefolyás

sa után elkésne а’ szülés, és а’ gyermek, feje úgy

helyheződnék, hogy а’ levegő а’ hüvelyen keresztül

hozzá férhetne, és így а’ gyermek lehelhetne és ki

álthatna (vagítus {Marinus}, amii-öl hiteles és nidos

szülészek’l többszöri tapasztalásai elegendő bizonysá

got adnak.

l5
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Nem olly ritka történet , hogy egy csak fejjel

szült gyermek, kinek alteste és melle még а’ méh

bon hátra van, lehel és kiált, ngy hogy а’ szük hü

velybe öszveszorított mellkass még nem hátrálja min

den esetben, a’ lehelletet, és azért meg nem áll töb

bé а’ régiebb szerzőktől а’ törvényszéki orvostudo

mánybn felvett, azon állítás: hogy а’ gyermek előbb

nem lehelhet, míg feje, melle és alteste nem szüle

tett, és а’ csípőig а’ levegőbe nincsen kitéve.

Ezekből következik, hogy egy gyanított gyer

mekólésnél meg kell jegyeznünk: hogy а’ gyermek,

tüdejének úszása nem bizonyítja feltételetlenül а’ gyer

mek’ életét а’ szülés után. Még azt is: hogy egy

fejjel született gyermek lehelhet, és azután az anya,

hibája és erôszakoskodása nélkül meghalhat.

ё. 286.

3-ik Ellenvetés. „A, tüdők, elmerülése nem

bizonyíthatja feltétel nélkül a’ gyermek, halálát szü

letése előtt; mert bizonyos feltételeknél elmerülnek

а’ tüdők, ha bár а’ gyermek а’ szülés után több ideig

élt és lehelt volna.“ "

Ennek bizonyságára szolgálnak: í) több régi és

új tapasztálosokból szedett esetek, hol a’ gyermekek’

имей, kik születésük után nyilványosan több ideig

lebeltc-k és kiáltottak, ’s még is а’ vízben elmerül

tek. 2) Azon. esetek, bol a’ gyermeki tüdök’ külön



A’ 'rünö- iis nnnnnmz'rrnonánon. 227 ’

Búlya nevekedett meggyůlt takony, geny, kökemes ke

ményedés, gyuladás vagy mz'lsféle betegség мы ап

nyira, hogy а’ bennök foglalt levegôvel sem úsznak,

és elmerůlnek.

Tagadhatatlan tapasztalások kimntatják, hogy az

(Не: tökélletlen lehellettel több órákig, вы napokig

(ан-Шаг ‚ melly ńltal a’ tüdök vagy éppen nem, vagy

csak részletesen kitágulnak, következôleg nszàsra nem

alkalmatosnk, és ezt tapasztalhatnì nem csupán йога

szüléseknél, hancm egészen érett gyermekeknél is. ll

lyen esetekben a’ levegö eljnt а’ légcsôbe és акта!‘ па

gyobb ágaiba, de nem a’ kîsebb ágokbn és а’ légsej

tekbe , a’ hangrés’ keresztülmenetén pedig kileheletkor

hangnt képez.

A’ tüdök’ heteges állapotjn Юга! nevekedett

kíìlönsúly csnk igen ritkán fordúl elö, és a’tüdök’ szo

ros vizsgálntńbol könnyen kînyomozlmtók. Ezen свете!‘

fehát nem mntntják а’ tüdöpróba’ csalhatóságát, mint

sem în'kább olly személyeknél annak helytelenségét.

Szinte ugy el lehet mellékelni azon ellenvetést:

hogy oil)r esetekben', hol а’ gyermek’ _ nagyobb дует

gesége, vagy еду le'gcsô ágának mechanikai bézáro

dása так а’ lehellés csak az egyìk tüdôvel történik és

az úszìk, a’ másik pedig elmerůl. Ezen esetek’ helyes

megitélésénél fel kell venni, hogy leg több травмат

sok szerént n’ jobb tüdô И!) bn yir e elôbb lehel mint

а’ bal, és egy hibás itélet’ elkeríilése végett nzon Sza

15€?
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bályt kell követnî, hogy а’ tüdöpróbát mind а’ két Шаб

vel, egészen és darabonként elôvegyiik.

Kérdeztetett továbbá: ‘шпон fúladástol oko

то“ halálnál a’ tüdôkbe gyült vér nem okozhatjaëe’

еду ujszülött gyermeknél azoknak а’ vizbe való el

мешает, ha bár а’ lehellés meg is történt. Erröl

többszöri tapasztalâsok bizonyítanak, hogy а’ megfu

ladt gyermekek tñdeì, habâr ещё! színůek és vérrel

megteltek, úszhatnak. Bátorsńgosabb az illyfë‘n tüdö

darabokból próba elůtt а’ vért jól kinyomnì.

Ezekbôl kìtetszik, hogy a' tüdöpróbánál való hi

bák némelly említett esetekben :'1’ sznbńlyok’szorgal

matos követése :'xltnl elkerülhetök, mìndazonáltal'meg

áll ezen ellenvetés fö részében, e's а’ tmlöpróba két

séges marad.

§. 287.

lll-ik Elle n v eté s. „Еду llolmn talàlt újszü

lött gyermek’ пище’ úszása nem bìzouyítja feltétel nél

kül annak életét а’ szülés uta'm, mert ollyan tüdök is,

mellyek még nem leheltek, úszhatnak.“ Ez megtörténik:

l. ha еду holtan szült gyermek Ш dejé b e le

vegât fújunkbe.

2. ha a’ tüdò állomáuyhan r oth а d ás эта! leve

gö fejlödik ki.

З. ha a’ так beteges lé g r е k e dés (emp/¿y

sema) дна! megváltoztatnak.
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Воду egy holtanszült gyermek’ tüdejét levegô be

fuvás мы úszható állapotba lehet tennî, kétség kìvül

el van határozva.  Eschenbach és Haller u

gyan kifogäsul megjegyezték, под)‘ egy gyermekölôné

а’ gyermek’ tüdejébe fńjnì nem fog; de büntörvœ'înyes

esetekben elöször ш kell vizsgálni, ha vajjon történt-e

gyermekölés; Воду egy апуа egy alattomosan szült

gyermeket talân levegô befuvás âltalfeléleszteni igye

kezett, vagy hogy más, az anyának ellenséges sze

mélyek a’ holt gyermekbe levegôt fujhattak be.

Kerestettek esmértetô jelek, mellyekböl a’ ‘61’

vényszéki orvos elitélje, ha а’ maak’ kìtágulàsok ter

mészetes lehellés ‘аду levegö befuvás âltal “тем.
у Illyenek :

l. „à’ levegö befuvása ntáu tökélletesen ki

ne ш tńgulnak а’ tü dô k.“ Ezen jel bizonytalzm,

mert n’ так’ nngyobb ‘аду kîsebb kitâgulásn а’ tör

tént bel‘uvás’ crejétöl függ; ellenben természetes le

hellés шип sem гашиша!‘ egyaránt és minden részben

tökéletesen а’ waak, ha bár а’ gyermek néhány пар};

élt volna.

2. „А’ levegô’ befuvása âltal а’ mellkas nem

t á g u' l annyira, mint a’természetes lehellés Юта}. “ Ezen

je] nem csak bìzonytalan, hanem а’ gyakorlatban nche

zen is alkalmazható,mert ш csak szemmértékböl Мне:

megìtélnì; mert egyik gyermek’ mellkasa, természetes

állapotjàban domborodtabb mint а‘ másìké; mertmpasz
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Ialásokból kitetszik, Воду tökélletlen lehelletnél а’

mellkas csak tökélletlenůl ‘дан! ki, ’s mert а’ tüdôk’

és mellkas’ канадцы“ nem történìk mindég egyarânt.

3. „А’ felfuvott tüdôk’keresztůl metszésekor nem

hallatszìk а’ ropogó hang, melly természetes le

hellet Юга! kitágult так’ tulajdona.“  Нева îgaz.

4. „А’ felfuvott tüdökben nìncsen habzó vér, és

ha а’ kitágulc tüdôkben ш nem мыши; а’—“пё1!‹й1

hogy a’ gyermek vérzés által halt volna meg,*ebböl

a’ történt tiìdôk’ felfuvásât következtethetjük.“ 51"#

De Schmitt tapasztalásaìszerint еду felfúvott

tüdö’ darabjának nyomásâra is több ‘аду kevesebb

habzó vér foly ki, és а’ tüdökbe foglalt vér mennyì

sége nem áll mìndég egyenes vìszonyban а’ lehellés

sel, ‘Еду hogy еду holtan „ни gyermek’ tüdejeì'ben

is vértorlódások történhétuek.

Mind ezekbôl kitetszìk, Воду а’ törvényszéki ог

vos leg nagyobb ‘Лёд/231221‘, és minden vîszonyok’ meg

fontolása mellett sem képes testi jelekböl а’ ínegtör

‘ем levegô befuvást bîzonyosan következtetnî, hanem

legfelyebb ат valószim'ieu gyaníthatja. На ezen gyanú

a1. ügyìrásokból, чад; egy különós törvényes vizsgâ

latból bìzonyossá nem lesz, mîndìg csak еду valószìnů

véleményt adhat. De kötelessége а’ törvényszékì ör

шик bonczolásnál és orvosi véleményében а’ lehetsé

ges levegô-befuvást tekìntethe vënni. “i f „if

’ ‹‘г »mi` жми;

lì
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ё. 288.

A’ mástltiik eset, mellyben n’ tüdôk, még a’ lehel

lés elött úszásra alkalmatosnk Iesznek, a’ tüdôk’

állományńban kil‘ejlett rothadás hasonlóan

törvényes esetekben идущие: érdemel. Igaz ugyan,

hogy a’ tüdök azon belekhez tartoznak, mellyek csak

késön 'rothadnak, és hogy ezen Шарм bonczolàskor

könnyen esmérhetô , hogy ujakkal а’ tüdô darabok

ból а’ rothadásból eredt levegö könnyen kìnyomódik,

és igy a’ tüdök’ tulajdon különsúlya változatlan mai-ad.

Tanácsosnbb még is, és bizonyosabb mindég, olly

tíidôkkel, mellyek a’ rothadásnak сна!‘ külsö jeleit is

mutatják , semmi törvényes tüdöpróbát nem csinálnî.

Ott hol а’ bevágott tüdökarélyok’ hosszán а’ rothadás’

foganatában levegö-hólyngocskák képeztetnek, а’ tüdôk

próbatétre nem alkalmatosak. Minden esetre а’ rot

hado' tüdôk’ csupáu elmerülésekbôl lehetne törvéllyes

következéseket ‘húzni. _

A’ tíidökben kifejlett légre'kedés ritka u

6gyan, de még is lehetséges történet. Azért a’ törvé

nyes tildöprobánâl ez is щщveendů.
_14 ‘1,:

»e ё. 289. :e

Mind ezek a’ tüdök kiilönsúlyokat Шеф ргбЬа ellen

_ felhozott ellenvetések alknlmat adtnk'bôvebb kisérletekre,

mellyek ujabb idôkben а’ 1е h el le t p r ó ha neve ат:

esmeretesek, és mellyek arm “мак szánva, hogy a’
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tüdöpróbât tökéletesítsék ésш kétséges, esetekben le.

hetôkép felvìlágìtsák. Ezen czélból mind ezen ajânlá,

мы közelebb ‘издана: alá „так;

Р1оисЧиеЁ általajánlott vértüdöpr óba azon

elven Март, hogy а’ lehelletnél nz újszülött gyermek’

tüdejében nem csaklevegö, hanem еду idöben а’ történt

kìtâgulâssal vér is ömlìk а’ tüdôerekbe, és azért а’

már lehelt tüdôk, а’ nagyobb vér mennyìség mìatt tu

lajdonkép nehezebbek lesznek, súlybeli viszonyok а’

többì testhez képest megváltozìk. Ezen változás ki

nyomozására Pl oucnluet ajónlatta, под а’ tüdök meg

méressenek és az egész test’ nehézségével öszvehason-

litassanakg mìbôl kitessék, ha a’ gyermek lehelt-e vagy

nem. — Az általa tett próbák аж mutattàk, Воду egy

holtan szülött érett gycrmek’ tüdejeìnehézségök а’ tes~

téhez képest olly vìszonyban ‘читай, mint 1: 70; el

lenben еду már lehelt gyermeknél, mint 2: 70.

Ezen nagy külömbség a’ màr lehelt és még nem

lehelt tüdôk’ nehézsége közt, Ploucqn etnál azon

reményt gerjesztette, hogy töbhszöri tapasztalásokból

еду közép sńlyt lehetend feltalálni, melly а’ megtörtént

és nem имён: lehellésnél bizonyos mértékül szolgál’

hasson. На ezen remény’ bételjesedett "Шла, akkor а’

Р lo uc quet vértüdôpróbája вот: érne, és némelly te

kintetben а’ régìtüdöpróbát felülhaladta volna. Азов

ban ìsmételt régîebb és újabb tapasztalńsok szerint egy

olly szabályos viszony ki nem eszközöltethetik; azért
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ezen próbànnk is типа!‘ igen nyomos ‘отдавая, mel

lyek itt következnek:

l. Ujszülött gyermekeknél а’ tüdôknek ‘демонов

súlyok а’ testhez .képest nem állandó. Az itt elöforduló

különbségek részint а’ tüdökböl származnak, és а’ gyer`

тек’ nemétöl, а’ tüdôk’ beteges ńllapotjoktól, gümö

csöktöl, genyedéstöl, keményedésektöl, viz vagy ta

konytömegektöl hntároztatnak el ; részint а’ testböl ered

nek, a’ mint az .ízmosabb vagy soványabb; még а’ ter

mészet sznbad képelését is tekintetbe keil venni, melly

belsö részeknél az alkatra és nagyságra nézve annyira

vàltozhat, mint а’ külsôknél.

2. Azon esetekben, hol a’ gyermekek vérzés мы

halnak meg, és а’ tüdejekben semmi “ё: sem Саши:

tik; úgy mint

3. akkor sem alkalmazható ezen próbatét, ha а’

gyermek születése után élt ngyan, de nem lehelt.

g. 29o.

A’ Danìeltöl ajánlott liìdöpróba az elöbbî

vel abban egyez meg,_ hogy hasonlókép a’ tüdök’ su

lyát veszi tekintetbe; de вид! eltávozik , hogy ered

ményei nem alapúlëníxk а’ tüdök és test кап való vi

szonos sulynevekedésén , hanem az általános tulajdon

súly nagyságán, melly а’ beömlô vértöl származîk.

Daniel аж állitotta, hogy a’ tüdök lehellés ищи,

nagyobb kiterjedésök miatt, vizben súlyokbóltöbb Лат
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vesztenek, n’ viz ellenben súlyán ugyan ан nyerì. En

nek mcgmérésére еду kiilönös készületet ajánlott.

Azonkivül a’mellkas’ kiterjedését ‘статье veszi, és

az azon történt változásokat egy zsiilórral megméri.

Ezen probatét ellen is a’ fennevezett kifogâsok

szóllanak; mi а’ lehellés által а’ mellkas’ kitágu

lását ìlleti, csak идуап bìzonyos, hogy az megtörténik,

de а’ mérték’határozatlansága és más fennevezett okok

miatt ezen esmertetô jel sem elégséges. mi»

Bernt és Wildber g az úszó tüdöpróbátPloucquot

és D a n i el próbatétekkel egyesitve törvényes светский]

egy különös készülettel alkalmaztntja. Ez ellen Il c n k c

más ладу érdemů tanitókkal (M e n d e ‚ 0 r fila ,

д i S c h mit t) igen nyomos „комы regu? nyilatkozott.

§. 291. '@ào.

A’ tüdôpróba ellen elôszámlált ellenvetésekböl

következtetjük = ` l'
‘1. Ноду az úszó tüdöpróliva szintemúâym,

mint az úgy nevezett lehelleti próba еду bi

zontalan, nén'xelly , kétségeknek és

korlátozásoknak ‚вычет! шведы.

2. Sem az úszó, sem a’_lehelleti próba, sem а’

Daniel és Plo ucque't uraktól ajánloít módositások

nem képesek еду újszülött gyermek’ ‘Чай! lehellés nél

Ы] kieszközölni. 5h, ‘
i f3.8 I y

3.*‘A’ ‘МЫ? Vuszása és a’llehelletprólia" tüne

ményei (domboroiilîott mellkas, világos színů, ki’taá'gult»

‚,..' ь.‘
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pnha állományu tüdök ’s a’ t.) a’ gyermek életét а’

sziilés után bizonyosan el nem hatârozzâk.

4) Szinte olly bìzontalan а’ gyermeknek szüle

tése elött történt halála is, melly а’ tiidôk’ elmerülé

séböl, és а’ lehelletpŕóba’ tüneményeiböl (lnpos mell,

fedetlen szivburok, tömött tüdö âllomàny, a’ rekeszizom

felt’elé való domborodása) követeltetik.

5. Még a’ Meckel, Metzger és mások által

ajánlott módositásokkal sem lehet ezen kisérletekre

csnlhatatlan, hanem csak vnlószìnü itéletet hozni.

6. Büntörvényes tekintetben fôkép érdekes, hogy

ezen kisérletek némelly esetekben egy gyermekölésröl

gynnús asszonynak igazságtalanúl kedveznek, úgy mint

azt más esetekben ártat'lanúl kárhoztatjńk.

E’ szerint a’ 111116 és lehelleti próbának изд-6111111

csak kevés bizonyító ereje van, és azért bünperes ese

tekben csak mellék bizonyság [documentum subsidia

rz’am) gyanánt szolgálhat. Mindazonáltal minthogy а’

törvényszéki orvosi gyakorlatban közönségesen felvan

véve, minthogy bizonyosabb próbánk nincsen és vigyá

zattal használya sok esetekben legalább igen való

szinü ìtéletre vezet, szükséges nzt vigyázattal és

nz elöszńmlált ellenvetések iránti tekintettel vìnni vég

be, és а’ többi esmértetö jelekkel öszve állitani.

A’ tüdöpróbánál szůkséges rendszabályak egy

részröl а’ 1е11е11е11р1‘611а’ tüneményeit, más részrôl nz

úszó próbáboz tartozó technikai bánásmódot illetik, mint:
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а’ tiszta hìdeg viz’ használata еду elegendô mély és

tágas edénybe, mellybe elöször а’ tüdôket а’ szivvel

едут‘, azutân а’ tüdòket magokban, az egyes Шаб

karélyokat, és végre mind a’ két Ãtüdô’ szétmetszett da

rabjait a’ probának kîtesszük.

§. 2'92.

Azon elvnél fogva: hogy а’ magzatnak mz'xjńt a’

köldök vérerek több vérrel ЕЩЁ!‘ el, mint а’ többì vér

erek, és Воду egy újszülött gyermeknél а’ méh- lepénytöl

való elvńláskor ezen vértorlódás megsziinìk; hogy te
hát hîhetökép еду а’ születése elöttl meghalt gyermek’

mája nehezebb és bövérüebb, mint еду újszülött gyer

meké, ki mâr а’ köldökzsinór’ alákötése után МН meg7

Autenrieth azt vélte,hogy' a’mz'lj’ súlya az egész

‘ваше: képest elég állandó vìszonyban állhat, melly

а’ szerìut különbözuék, а’ mint az újszülött а’ lehel

lés elött vagy az után meghalt. A’ Tübìngeni orvosì

kar’ felhivására ezen tárgyról többféle vìzsgálatok

történtek7 mellyek’ eredményeì nem пикапа!‘ elegendö

és :'xllandó különbségre, és azért mind eddíg а’ màj

próba а’ törvényszékî orvosì gyakorlatba fel nem

vétetett.

§. 293.

Мёд а’ húgyhólyagpróba is esmertetö je

lül ajánlatott а’ gyermeknek születése utáni kétséges

élete’ elîtélésére. — A’ Physîologiábol tudjuk, Воду

а’ húgyholyag’ kiüresitése nem csak шва!’ öszvehu
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zása által történik, hanem Воду а’ lehellet is részesül

henne, minthogy ahhoz а’ bélehelléskor leszálló re

keszizom’ nyomása az altest’ beleire megkîvántatìk.

Ebbôl azt következtették , hogy olly gyermek már

lehelt, kinek húgyhólyaga üresnek találtatott.

Nagy bizonyitó ereje ezen jelnek sincs, mert meg

eshetìk, hogy а’ szülés alatt vagy után, еду holt

gyermek’ hasára történt nyomás által а’ hólyag kiiìre

sitetìk, annál könnyebben, ha а’ zârizma nem úgy, mint

еду êlö gyermeknél, ellentáll. *) Lehetséges is, hogy

а’ gyermek születe'se elött а’ méhben már hugyozott,

úgy hogy gyermekek egészen üres húgyhólyaggal jö

hetnek a’ világra. Azt is fel kell "сыщик, hogy el sem

lehet ìtélni а’ húgy’ mennyiségét , melly egy újszülött

gyermek’ hólyagábanjelen legyen: végre nem olly rit

Ка, hogy душ-щеке!‘ születések után csak 6-12 óra

шина hugyoztak.  Czélirányos lesz azonban mìnde'g

bonczolásoknál а’ húgyhólyag’ állapotot is tekintetbe

venni, hogy miatta а’ bonczolás’ tökélletessége ellen

semmi kifogásnak helye ne legyen.

") Schäffer ezel-int ez (так leânyokm'xl történhetik, íìuknál

а’ telljcs húgyhólyagot még akkor sem lehet egészen

ki üresíteni, ha a’ felnyitott hastakarókon kercsztül а’

hólyag kézzel öszveszoríttatik.

Мёд csekélyebb érdeků és bizonytalanabb esmér

tetö jel, melly szerínt а’ gy e r m e k s z u r о k’ kiüresi

téséböl а’ szülés után а’ gyermek’ életére következést

huzni :1km-tak, mert közönséges tapasztalás szerínt а’
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szülés elött meghnlt gyermekeknr'l is kifoly а’ gyermek~

szurok.

ё. 294.

Mint еду igen feltünô tünemény, а’ vé röm l ë

nyek (sugilhlzbnes, ecchymoses) i kíilönös es~

mertetô `101111 nézettek. Azon elvböl îndúlvz'm ki, hogy

folyvásti vérkeringés, következöleg folyvásti élet 1161

kül nem képeztethetnek vérömlények. Ezekröl шед

jegyzésre méltó: l) hogy а’ halńlfoltokkal

(mellyek mnjd minden 11011 1ез1е1‹е11 találtatnak) 652

ve ne vétessenek; ezek а’ történt bévágásokra nem

mutatják а’ hör alatt kíömlött vert , mint az igazi

vérömlények; 2) igazi vérömlények gyermekeknél а’

szülés elôtt, és alatt képeztethetnek; З) halál

után is eredhetnek igazi vérömlények а’ vérerek’

szétrepede'sök, végeìböl a’ sejtszövetbe való kiömlések,

vagy rothadás által, szinte иду, 1111111 а’ halál után nem

- ritkán más vérzések is történnek;:4) tetemes sérelmek

nel néha semmi vérömlények sem találtatnak; 5) né

melly igazi vérömlényeknél csak igen kevés vér ömlik

ki a’sejtszövetbe.-Magokban tehát ńjszülött gyermekek

nél а’ vérömlényeknek igen csekély bizonyító erejök van.

Egy az ólö testre béható erö által okozott igazi

vérömlények’ esmértetôjelei а’ következendôk: а) kül

sôkép еду kemény szelekkel környezett, rugalmas, fe

szes daganat, b) еду а’ béható test formáiânak meg

ŕfelelö alak, és с) belsôkép а’ kiömlölt vér’ megalvâ'lsäl.
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§. 295.

A’ jclek, mellyekböl egy а’ 51111е165е е1611

ré ge n meg holt gyermeket meg lehet esmernî,

osnk ott szolgálnnk egy kétséges peres kérdés’ felvilá

gositńsára, hol 11’ bonczolás nem sokń 11’ 5111165 után

törté'nik. Ezen jelek а’ következendök: büdös tetem

szag, kék, 111111111, fekete szinů 1161 , elvâlt vagy kön

nyen lehámzó felbôr, lelohadtt‘ejlágy, minden külsô е16

szak’ nyoma nélkül, elszàradt, büdös,könnyen elszakit

111116 köldökzsinór, а’ 1е51’. pütfedtsége, az izmok’ és be

lek’ nagy lágysága. А y „‚ .

di — ‘ ’ììe‘ßàinûîníóî

Штат gyermeìt'ela’ kétse'ges halálnemez’. ' 'n'

` gf’ 296. 1911»

Egy holtnn talált gyermek’ ké t 5 6g es h 11161

nemér 61 csak 111011 esetekben lehet 516 а’ törvény

szék elött, 1101 minden jelek’ öszveállitásábol bìzonyo

san, vagy igen valószinůen kitetszik , hogy a’ gyer

mek а’ 5111165 utân 611.

Mindenek elött meg kell jegyezni, hogy а’ gyer

mek bebizongitott életéböl а’ 5111165 után még az erö..

szakos halál nenf‘következik, és azon esetben hol а’

11а1111 erösznkosan 16116111, n’ gyermekölés még nin

csen ellmtározva, mivel а’ gyermek kiilönféle módon,

111 nnyn’ vagy mások’ hozzájgirulása nelkül, valamelly

crösznkra életét elvesztheti. Azért 111 újszülöttek’
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kétséges halńlneméröli pontos és iigyes мадам elke

rülhetetlenül szükséges ‚ ne Ногу az апуа ártatlamìl

а’ gyermekölés gyanujâba essék.

ё. 297.

Ujszülött gyermekek gyakran halnak meg bete

Без okok bol, az anya’ hozzájárulz'xsa nélkül, neve

zetesen 1) ha а’ lehelletet kezdetében ‘аду folytatásàban

kórgerjesztô okok meggàtolják, úgy mint а’

szâjba és légutakba gyült nyulós nyál, a’ mellbe ésle

hellò életmüvekbe görcsök,a’A mellüreg belekben Вёрс

Ietì hìbák, mellyek а’ levegöt kìzárják, vagy a’ tüdök’

kîtágulásait meggátolják, ájulás, guta ütéses Шары

2. Haa’gyermek az életerô’ általános gyen

s’ а’ t.

gesége mìatt az anyátol elválasztva életét nem foly

tathatja. ` @ß

3. A’ szülés alatt és mindjárt azután ai'zu anyánál

beâlló eszméletlen állapot, vagy utánna követ

kezö âjulás és ладу gyengeség, az elmulasztott $111“?

séges segedelem mìatt, а’ gyermek’ halálát okozhatjal

Ez történhetìk, ha а’ gyermek az eszméletlen апуа’

czombiai közt az arczán fekve штаб, vagy ha vérzés,

sár, ruhák, ńgyruhák által а’ levegôtöl шедГовЫаШс7

vagy ha a’ burkok el nem távoztatnak, а’ nyulós nyà

а’ szájüregböl ki nem üresíttetik ’s a’ t.

4. Továbbá еду апуа az újszülött’ szüksé

ges gondviseléàe felül telljes tudatlanságbanle
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het, és igy egészen képtelen lesz а’ дуегшеК’Ые

téröl gondoskodni. Illy módon а: szájüreget, а’ nyúlós

nyáltol tisztogatni, a’ köldôkzsinórt alákötni, gyen

ge és tetszholt gyermeknek szükséges segédszereket

alkalmaztatni el Кедр mulasztanì és 1ду a’ halàlt okozni.

Azonban rendszerént ìllyen tudntlansńg csak a1. elsö

gyermekágyasnàl megl'ogható.

§. 298.

Mind ezen esetekben а’ gyermeken semmi külsö

eröszak’ nyoma nem látszik; de hol ez valóban шед

látszanék, még nem következik, 11оду az апуа vagy

mások erôszakosan bńntak volna а’ gyermekkel. A’

törvényszéki orvosra nézve fökép а’ következendô

négy свет érdekes: _

i. Tapasztalás által meg van bizonyítva, hogy

a’ méhben rejtett magzat, а’ viselôs’ altestén

ejtett eröszakokra ollyan mechanikai sérelmeket

szenvedhet, mellyek а’ gyermek’ testén a’szülés uta'm

láthatók; ide tartoznak: а’ magzaton ejtett zúzások ,

vérömlények és kiömlések, csontbenyomá

sok és csonttöresek.

2. Némelly mechanikai sérelmek, ugymint: vér

ölnlények, zúzódások, daganatok, koponya-c'sonttöré

sek és repedések, nem csupán mesterséges, szerszá

mok által végbe vìtt szüléseknél, hanem еду ter mé

szetes, nehéz szülésnél is, mîdön а’ gyermek

feje sokáig beékezve marad, támadhatnak.

16
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3. Fejtöréáek és más nehéz fejsérelm‘ek 0п11а11

eredhetnek,~ha а’ sz’iìlés véletlenñl" âllva', ü l ve vag'y

térdelve tôrténnék, es а’ gyermek n’ nemzö

részekböl rögtön а’ földre esnék; е1 113111511 bô

medencze-csontoknál és е1111е1 képest kis gyermekkel

megeshetìk. Ekkor а’ 11б1‹1б111э11п6г vagy elszakad,

‘аду 0||уап hosszń7 hogy а’ gyermek kůlönbe'n' is n’

fôldre eshetik, уеду а’ méhlepény is a’ gyermekkel

együtt elválik. mi"

Illy módon" szült gyermekek vizbe, éjjeli edën'yb'e

vagy` árnyékszékbe is eshetnek. 3l” w

Azon‘nan 1111111 hiŕeles tapaszfnlások ,szerl'nî а’ gyermekek

illyen l‘öldreesén’ köve'kezéseit azex‘encsésen' 111111111

tàk, mind а’ melìett nem lehet mgndnL/¿hogysok halâlos

sérelmek illyen röglöni szülésnél való eséseklöl 01101

111111111. ‘ЧЩ‘Ч '

11. Végre még azt is fell kell venni, hogy kope

nyacsonbtörések és repedések ered eti k é p е 1 é si

hibákbol is szńrmazhatnnk; különösen 111 újszülöttek’

fejökön talz'nlkozó v é r d а да 11 at 0 11 at еду más erö

szakbol támndt sérelemtöl meg kell különböztetni.

Vajjon а’ fenn nevezett esetek valódink-e, vagy

csnk a’ vńdoltaktol és védelmezòktöl szinleltetnek'? 11151

ség kivül, vagy legalább valószinůen ki fog tetszenì

а’ bonczolás’ egyéb jeleìböl, а’ szülés’ folyamatjábol,

és а’ sérelem’ mînemüségéböl Némelly esetekben tes

ti jelekböl semmi bizonyost sem talâlhntunk.
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ё.’ 299. Í

Minden eröszakos halálnemek, mellyek à’ meglett

embereket érik, lijszülött gyermekeknél annál könnyeb

benïjönnek elö, mennélcsekélyebb azoknnk visszaható

erejök. Minthogy ‘Шок némelly csekélyebb es fel sem

tůnô sérelmek halálosak lehetnek, szükséges az erö

szakos мы’ különféle nemeìt, атаман minemiisé

giik мех-Вт különösen vìzsgálni.

A’ test’ öszve‘zúzása, az életmüvezetség’

lágysága miatt, új‘szülött gyermekeknél kñnnyen tör

ténik.

Fejs'é relm еще! а’ fenemlített esetek298) tekintetbe vétetnek. A’ melléksérelmek’nyomai,

mellyek kéznek, körmöknek тягу egy használt suer`

számnak, formájokra megt‘elelnek, ’s а’ t. nella egy

történt erôszakot bebizonyítnak. Újszülött gyermekek

megölettethetnek а” fejlágyak’ bényomása ńltal , miböl

vérömlények erednek; a’ fejlágyba, fülekbe, orrlyliL

kakba vagy garatba шаг: tůk мы, mellyekröl a’ be

шт helyeken támadt sebek és vérömlények bizonyi

ságot adnak. Az agyvérkiömlésekre nézve vigyázni

kell а” törvényszéki orvosnak, nehogy a’ gyermeknël

közönséges veres нет/е: sérelem’ foganatjának tartsa.

A’ nyal'x’ és' hátgerincz’ ficzamodásai,

mellyek-a’ gyermek’ éltében történnek, vérömlénynyel

чаша!‘ òszvekapcsolva; azonban nem erednek mindig

készakarva tett eröszakkal, hanem támadhatnak nehéz

  

164ie
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szülésnél és a"földre esésnél; 11’ hátgerìnczen ejtett vé

kony szńrńsok is halált okozhatnak.

§. 300.

Az ejtett sebeken történt vér’zésen kîvül , 1115211

lölt gyermekeknél még a’ köldökzsinórbol v_.aló

elvérzés is lehetséges; erre nézve különböznek az

orvosok véleményökben, és типа!‘ ‚ kîk annnk lehet

ségét tagadják; mâsok ellenben minden elmulasztott

köldökzsìnór’ alákötését gyermekölésnek tartják.

Ezen két ellenkezö vélemény közt van az 15111

ság, mellyet 11’ következö elvek szerìnt lehet megha

târoznî: 1) szìnte olly helytelen azon âllítàs, hogy az

alákötés mi nd e n e s etb en szükséges, mint az, melly

azt egészenA feleslegesnek mondjn. Vannak

tapasztalàsok, mellyek bebizonyìtják, hogy az alá nem

kötött köldökzsìnórbol vérzés nem történt, ’s mz'lsok ellen

ben, hol 11’ köldökzsinórbol halálos‘vérzések következ

tek; ngy hogy általánosan nem, és csak az eset’ egy

misége szerìnt lehet elhatároznì: vajjon еду 11111 nem

kötött köldökzsinórbol származott vérzés okozta-e a’

halált vagy nem. A’ megtörtént vngy elmulnsztott 11111

kötés tehát magában sohasem :id elegendô bìzonysá

got arról7 hogy а’ gyermek elvérzésen halt meg.

2. Az elvérzésböl származott halál’ joelei (sápadgvì

nszhoz hasonló bôr, halavány belek, vérhìány 11’ nagy

vérerekben és а’ iobb szîpitvarban) csak ott mutntnak a’

köldökzsinórra történt elvérzésre, hol azt más sérelmek
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nem okozhatták, hol а‘ gyermek’ teste nem talàltatik

lágyan 65 kiszáradva, а’ köldökzsinór nincsen fon

nyadva 65 öszvehúzva; mert külömben а’ véŕhìány már

а’ magzatnál а’ méhben jöhetett elô.

З. Ezen ш011‹101111бгй1ш611уе1‹11б15еш161161 11655

akaratos elvérzést következtetni; mert ez а’ szülés

alatl, а’ szülep’ igen sebes elválása7vagy a’ köldök

zsinór’ elszakitása által is támadhat, иду mint az anyât

érò gyengeség vagy àjulás az alákötést meggátolhatják.

4. A’ köldökzsìnóron való elvérzés nem annyira

дуепде, mintsem erös, bövérü gyermekeknél történik. -

Ме111161 közelebb а’ gyermek’ testéhez7 válik el а’

köldökzsinór, annál veszedelmesebb vérzések eredhet

nek belöle. Еду elszakadt és öszvezúzott köldök

zsinór ritkábban okoz vérzéseket, mintsem ha az el

metszetik. A’ vérzés’ vnlószinůsége csekélyebb, ha

az elszakadt, alá nem kötött köldökzsinór még 11055

szú és nedves.

5. Végre gyermekeknél, kik márleheltek 65 ki

:'lltottak, kiknél tehńt а’ vérkeringés már еду más

irányt vett, mint sem а’ magzatban követett, az el

vált és alń nem kötòlt köldökzsino'rbol nem történik

olly könnyen az elvérzés, mintsem а’ 1е11е1165’ kez

dete elôtt.

§. 30|.

A1. újszülött дуег111е11е11’ me gfulások’ elítélé

sében а’ törvényszéki orvos igen vigyázva hánjomI
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Mär а’ megfulásokat általában megesmernì nehéz, 1111

vel némelly jelei kétségesek, és akńr betegségtöl ,

akâr eröszaktól támadt fuladásnàl jelen vannak; a1.

után mig а’ шад1а1’ vérkeringés-utjai fnyitvn yannak,

а’ lehellés еду ideig elnmradhat; annakokáért olly

körülmények, mellyek meglett embereknélsziikaégkép

megfulást okoznának, újszülömt'gyermekeknél azt `épen

nem hozzák elô. Különhen al ide tartozó eseteket

jól meg vkell különbñztetni, hogy 11’ 1ё1в1я1бшдёв igazi

fulndást helyesen megitélhessük. ¿ggg

Azon kìvül megjegyzésre méltó, hogy am“ halâl’

neme, melly а’ sziilés után mindjárt eleinie meggá

1011 lellelléshöl származìk, tulajdonkép 1101111111'10111111’

fulad‘áshoz. (А’ lelxellést meggátló betegségeket l.297.) ‘ ‚

§. 302. _

Az 11]$1111б11дуегше11е11’ megfojtàçánńl, агга

kell emlékeznünk, 110ду 111011 màr а’ szůléS ala-tt történ»

hetnek, ‘(аду а’ nyakon keresztülnyuló kñldükzsinór,

vagy а’ Jméhszáj’ görcsös öszvehuzása által;I mjnithggy

ezen esetekben is а’ nyakon, ha bär igenlritkán , vegy

vérömlény képezietik: azt az erôszakns, Машина, töf

tént fulmlásoktol, igen nehéz lesz megkülönböuetni.

Gyermekek’ megfojtásánál még arra kelliigyelni,

hogy ollykur alattolnofs, magányban'véghez

ment szüléseknél, а’ 1`е11е1 született ,gyermek’tesie még

több ideig nlpemzö részekben vissLiltnrtatìk, és ekko‘

"Mill ‘A‘Ällá‘ А”
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az anya,kezévela’ gyermek’ nyakát ‘аду fejét meg

Вар/611, а’ sziilést elvégezni igyekszik. Illy esetek

henazâltalános тупые,’ jelei: nyakon al ‘так’ véres

bényomásai; a’ gégeporczogók’ ybényomzismi és törései

az anyátol ejtett eròszakrn lnutatnak. Azonban‘ezen ese

tekhen isaz anya’ rossz szàndéka, és igy a’ készakara

tos ölé’s„egészen hibázhatnnk, ‘аду legalább be nem

bìzonyítlathatnak.

Идут az türténik, haI gyermeke-,k a’ megfulás’

külsö és belsö jeleivel születnek, midön а’ sziilés та“

kifordúlt köldökzsinóc öszvenyomatik ésa` vér

kerìngés’ megakadályoztatik; illyen gyermekek vngy

tetszholt, vagy gutaütéses állapotban, иду egészen

дана sziiletnek, és nella tulajdonkép nem fuladás okoz

ta а’ halált, акта!‘ minden külsö jelei találtathatnak,

mellyekböl мы sem а’ fuladńsì halálra, sem valamelly

szántszàndékos eröszakra következést huzni nem Мне:

§. 303.

На egy gyermek vizhe Май/а találtatik, ezen ha

lnlnemnek tulajdon àltalános kétségein ШИН, kérdés tá

mad: узлов élt-e máx' а’ gyermek? - mit a’ "Мё

próba és egyéb esmértetô jelek el fognak Игнатий;

nzonkivül fel kell keresni a’ csekélyebb sérelmek’ nyo

wait és a’ köldökzsinór’ vérzéséböl eredt jeleket.

A’légcsôbenmeggyült nedvesség’meg

ite'lésénél ‘ладу `vigyázat kivàntatik meg, hogy vala

melly idegen, kivülröl belmtott nedvet a’ burokviztöl
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65 nyáltol megkülönböztessük, mellyek ńltal az 11]

szülött gyermekek’ légutjai betömettetnek és a’ lehe

lés meggátoltatik; leginkább ott kell vigyázni, 110ду

elcserélés ne történjék, hol 11’ дуег1пе11е11 tisztátalan

vizheu, sárban, sáresatornàkban találtatnak. Ezen te

kintetben a’ következendô szabailyok szerìnt itélünk:

1) ha а’ légcsöbe foglalt nedv levegövel nincsen

vegyítve 65 nem habzik, bizonyosan következtetjük,

hogy а’ дуегше11 még nem élt; 2) ellenben ha a’

nedv igen habzik, valószinůen gyanítjuk,hogy a’gyer

mek lehelt, ‘аду 110ду tüdeibe levegò fuvatott be; 3)

1111 а’ 16дс5611е111’ sok nyállnl ‘аду gyermekszurok

knl vegyítve vagy igen nyulós volna: а’ дуег111е11 61
ve születhetik, lehelni is kezdhet, hnnem 11’ tökélet

len bélehellés és vérsavìtás 11111111, minden 1111156 eröszak

nélkül meghalhat-7 4) néha а’ 16дс56Ье 1`0д1а11 nedv’

minemüsége nyilványossá teszì, 110ду а’ дуег111е11 viz

hen, posványban ’s 11’ 1. шед1`111а61.

§. 304.

Azonkivül kérdés tńmadhat némelly esetekben:

vajjon az anya álrnyékszéken7 éjjelì edényen а’ szü

léstöl véletlenül meglepethetik-e? a’ mit а’ vádolt

asszonyok nem ritkán 111111111111111. Következôleg, hogy

а’ дуегше11 az апуа’ tudta nélkül, vagy legalább olly

módon eshetett а’ vìzbe 65 benne megfúlhatott, hogy

az anya azt meg nem akadályozhatta.  Ezen tör

ténetek’ lehetségét tagndni nem lehet,mivel 112011116
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zas asszonyoknál is elôt‘ordnltak; de mivel 1121 bevá

dolt asszonyok hamisnn is àllíthatjàk, 11’ törvényszéki

orvos’ szoros vizsgálatát megkivánják: ki., habár min

den körülményeket jól megfontol, mégis minden 65131

ben bizonyos itéletet nem hozhat.

§. 305.

Mivel nem ritkán történik, hogy külsô 1161111

ményekböl az újszülött gyermek’ erôszakos fuladását

gyanítjuk: 52111156де5, 110ду а’ törvényszéki orvos а’

bonczolásnál а’ fuladâs-halál’ esmértetö jeleire annál

inkább vigyázzon,mellyek a’kôvetkezendöben âllauak

a’ tüdôk, kivált 11’ jobb 111116, 56161 veres, kékes vér

rel telve, keresztülmetszéskor 11111126 vér ömlik ki be

1610; а’ 52111, különösen a’ jobb szìv pitvar 65 sziv

gyomor, vérrel tömve, 11’ 16д111а1111ап véres hab 111161

tatik; hol a’ tüdôkben 65 szívben е2е11 е511161‘1е16 je

lek hibáznak, ott а’ fuladási halál nem következhetik

sem az agyerek’ megtöltése~ 65 kiömléséböl, sem a’

11’ hasbelek’ tömött âllapotjábol.

§. 306.

Végre némelly gyermekek, nem sokâ a’ szülés

utána’ sziìkséges ápolás és segitséghiány

miatt vesznek 615 а’ meggátolt lehelésen kìvül fôkép

n’ 111е1ед’ megí'osztása is halált okozhat; mint

hogy'az újszülött gyermek, дуепде alkatjânál fogvzi

csekélyebb hideg vagy 1’0552 1116 1111111 15 kàrt vall

hat. Azért ezen halálnemet legtöbb esetekben felve
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hetjük, hol еду más halál’ esmértetô jeleit 11е111_.1е1-—

iük. Szinte ugy halálossá lehet а’ паду meleg is,

mellynek újszülöitek kitétetnek.

Kélséges haláluemela me'g нет-хай!‘ gyenuekue'l.

§. 307. t

A’ magzatnak az anyame'hben való eröszakos

hßlála1 kétféle módon történik: k ö z v e t e t l e n ül а’

lnéhizâjon keresztül bevitt hegyes szersza'lmok által;

továbbâ nagyobb, a" viselös’ altestére 111116 erôswknk

által5, némellykor villnnyos ütésekre és megrázások

ra, meghal a’ gyermek, a’ nélkül hogy az anya' álta

lok szenvedne; de igen bìzonytalan,w'ajjon а` mérgek

is illy4 módon mìvelhetnek-e a’ magzatra.

Közvetve meghalhat а’ дуег111е11, а’ szüksé

ges táplálàs’ megfosztása által; ha tehât az апуа tar

tósan böjtôlne, vagy ha nedveibölsokat vesztene, р. 0.

felesleges és ìsmételt érvágńsok, kiüresitö szerek ál

1:11 ’s а’ 1. Néha nagy indulatok’ felgeŕjesztése a’ mag

zatra halálosan hat, vagy- legalńbb koraszülést okozhat.

ё. 308.

A’ magzat’ kölvetett halála, tôbbször történìk k 6 s 1

nkarva 01101011 koraszülés [aòorlus [1ro

eurams] âltal; ez történik mindennemů befolyásokrn,

mellyek а’ 1116111ер611у’ elvállását eszközlik, nevezete

sen az altest’ erös megrázása, minden külsö mechani

kai erôszak (smások , iìtések, nagy nyomások ‚ vagy

eròszakos nyujtások, mozgások), vagy belsökép mivelò
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hínytatóńs pniiszentö -szerekg ‘мешай mind az, mi n’

nilélafeléY ладу vénorlódńst okoz, иду mint: meleg für»

dök, а’, szárüterekre "ай nyomńs és fëkép hajtó

s ze re k (Martina), мат, en'ísen izgató és :hesvító

gyógyszerek., mellyek kìtiinöleg hatnak a.’ meh-re ós а’

húgyszerszámok ’s а’ belek’ együtte'rzése àllal a’ méh’

öszvehuzását шишки; végre а’ méhszáj’ mindennemů

izgatása, a’ mesterséges kotaszülés’ helytelen és МЫ

len elömozdìtz'isn, magzatletételt okozhat.

Készakaratos magzatletétel ‘е1611 törvényes vizs

gálatnál az orvosnak meg kell hntároznì: 1) vajjen

valóhan történt-e magzat-letétel, да’ miröl csak

:lz штык шаёъайёуёщйег meg; ha csak ‘лёг, hártya

aluttvér, üszögymenne el ,y kétseges шага‘! a’ квадрат

letétel; ha nem volna töbhé _i,elen nz elválasztqtt test ›

nz îtélet ваз!‘ valószinů lehet;- а’ viselöség’ vallo

másn még nem М teljes bizonyságot, mert ebben is

csalódhatnnk. Vajjon а’ terhesség testi jelekböl kétsé

gen kivíil való volt-e, csak nz egyes eset’ minemüsé

géböl itéltethetik meg.

2. На а’ magzat-letétel be volna bizonyìtva, el

kell hntározni, hogy az, акта: nélkül (betegségböl)

vagy szântszándékosan mesterséges szerek эта! tör`~

tént. Készaknmtos elvetélést gynníthatunk: lm a’ ter

hesség szorgosan titkoltatik, шуб szerek kerestetnek

‘аду vàsároltntnnk, ’s ha шок а’ gynnús személyek

nel talńltatnak; hn Штатов érvágńsok, orvosi tnnács
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nélkül,vagy nz ellen 11115111111111111111; ha паду rendkìvüli

mozgások 65 eröltetések vitettek végbe; ha az asszony

rögtön megbetegszik, vérzést kap, mellyet eltitkolt;

1111 az altesten történt е1‘651а11’ nyomaiflátszanak, ’s 11’ 1.

Mindenkor tekintetbe kell venni az 01‘1’05111111, 110ду

а’ bebizonyodott hajtó szerek’ használása még nem tesz

bizonyossá arról,hogy 111 1111111 történt 11’ шад1111-1е161е1. E’

felöl bizonyosan vagy legalább valöszìnůen

051111 011 lehet itélni, hol а’ 111151111111 szerek adagjokra,

formájokra 65 bevételi idejökre nézve jól megvizsgál

tatnak; hol a’ 161611 51111‘ш1116 11111е111611уе11‚а1 idö7 melly

111 orvosság’ bevétele ’s 11’ letétel közt folyt le, 11’ ter

hes asszony’ elöbbì és késöbbì egészségállapotja, élet

módja 65 еду611 1161-111ш6пуе1 fontolóra vétetnek ‚ vagy

1101 1111 111 11ду11‘115011 kíjelentik.

 

А!



HABMADIK SZAKASZ.

Éleltelen magy nem P’Ió’ teste/ien telt >tò'rvénjqs‘lze'kz'

этом’ m'zsgálatok.

§. 309.

Az ide tartozó törvényszéki orvosi vizsgálatok а’

m eg é te t é s e k et illetik; „шведы ugyan, hogy еду

történt megétetés, és az ‚там okozolt halál’ kétséges

esetében, a’ kérdés’ felvilágositására azon tünemények

is vizsgàltassanak meg, mellyek az élö vagy holt em

beri testen észrevétetnek; de а’ vizsgám’ fö Шай

sa, а’ megétetésre használt mérges állomány’ {снай

lása és minemüsége. Mert еду történt megétetés’ egyet

len eldönthetlen bizonysága, а’ testi jeleket tekintvén,

а’ testben valóságosá'n feltalált méregben й".

Jl/[érgeket e’s megétetéseket z’lleto” a'h‘alános meg/1a

ta'roza'solî.

§. 310.

A’ méreg’ jelentése az orvosi tudomány’

leghatározatlanabb eszméi közé tartozik, иду hogy mind

eddig а’ méregnek egy pontos, bizonyos, kielégìtö

meghntározása’ hiányávnl vagyunk.

Némelly шайб!‘ minden állományt méregnek ne

veznek, melly v e g yt ani пай sa’ következtében az

egésségnek és életnek kárârn “ШК. _ Ez ellen meg

kell jegyezni: 1) hogy az élô élet'müvezetségben sem

egy csupán vegytani, sem еду csupán mechnnikai hn
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tásmódnak helye пйзсяеа, hìîn'eìnf позу at életmüves

munkálâs’ ellenhatását «is tekintetbe kell venni; 2) hogy

az, mit a’ gyógyszerek’ „думы foganatuknak vagy

mérgeknek высший, inkább еду feuéœles mint ‘та

gos eszmeä hogy ezen hatůrzás szerint gyógyszerek

es mérgek egymástol el nemfvńlasztnthatnak; 4) hogy

az úgy nevezett mechanikai mérgek (öszvetört Мед’

hegykrìstály7 gyéms'mtpor ’s а’ t.) ezáltal ki nem 1:3

ratnak a’ mérgek’ eszméjétöl, mìnthogy nem csupán

erömůvìleg munkálnak а’ testre.

ё. 311.

А’ méreg’ álfalános jelentése nem lehet más, mint

ingndozó, а’ következö okokból: l) nincsen általânos

méreg; mert nincs olly állomány, melly mindennemů

élö életmü'vezetségeknek, és minden viszonyban méreg

volna. Vannak állományok, mellyek egy állatosztályra

méreg gyanánt Шанхай’, és másoknńl àrtatlan {одина

túak; 2) olly állomânyok, mellyek а’ legerôsebb mér

gekhez tartoznak, bìzonyos ember'i betegségeknél , il

lendö vadffxgban és formában mint hathaîós gyógysze

rek használtntnak; 3) szokâs által a’legerösebb mér

gek’ nagy adagai is, mellyek kônönségesen halált

okozni szoktnk, ártatlanok lesznek, úgy, mint más

részrôl, külön érzés által,a”gy`ógyszerek mérték'letes

adngukban megétetô és halálos foganahiak шишек;

4) Némelly вине!‘ csak- bizon'yos ° rendszerekreß és

életmüvekre Маша!‘ méreg gyan'ánt, némellyek esu
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pán a’ bélcsatornára, mások а’ шаёкге, meg mások

n’ vérre mivelnek~mérges tulajdonságaikkal.

Ebbôl kitetszik, hogy a’ méreg’ eszméje csak

viszonyos lehet, és hogy nem igen lehetséges, ата

lz'mos természettörténeti értelemben a’ méregnek

illendö meghatározatot adni. De minthogy n’ törvény

széki orvostudomány egy szerzett meghatározâs 1161

kül nem maradhat: abban állapodunk meg, hogy mé

regnek nevezzíik mind nzon állományokat, mellyek nz

életmüvczetségben nem termödnek, és másokhoz ké

pest kis adagokban,a’ testbe felvéve, Игнатов mecha

nikai годами nélkül,azegésséget és e'letet megrontjńlk.

Ezen meghatáro'zńs пакт, а’ mérgek és> a’ kevesebbé hut

hatós gyógyszerek közt scmmi hatâr sem volna; az or- y

vosi rendörségi rcndelések bìzonyos mérgok és мок

k'nl valli kereskedés felül sem hozathatnnk, e's arra‘

jutm'mk, hogy иду semmi mérget sem ismernénk

meg; ‘югу minden, legártatlanabb dolgot, egy pohâr

hìdeg vízet, vagy egy kövérlevest a’mérgekhez виды

lâlnńnk,

E’ szerint a’ megétetést bôvebb és sziikebb értu

lemben különböztetjük meg. Az elsôben értjük az egész

ségnek és életnek kárvallását, melly egy az emberì

testtel viszonyba lépö anyagtól, акта!‘ látszólag nem

erômüves behatásábol ered, а’ törvènyszékì orvostndo

mâny’ szükebb értelme szerint pedig, megétetésnek ne

vezzük, egy mc'rges nnyng’ behatńsábol az egészségre

és életre történt МЫ.
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А’ mérgels’ [датам

§. 3I2. ‚

Különbl’éle elvek szerìnt többféle módnn штата!‘

fel а’ mérgek.

l. Természettörténetileg а’ három természetor

szágok szerìnt, mellyekbôl szármnznak, osztatnak ás

vńnyosok , növényîesek és állatìakra. De

Чаша!‘ mérgek, mellycknek eredetök és természetök

még esmeretlen, p. о. az agua тушки! ‚ és mások,mel

lyek едут osztályhoz sem „штатными, mint а’ mér

ges gözök.

2. A’ tes t’ r é sz e szerìnt, mellyre legközelebb

hatnak, és alkalmaztatásuk’ módja szerìnt belsö kr e

‘аду k ü l s ò k r e válnak. Némelly mérgek azonban

külsôkép és belsökép is müködnek; részszerint рейд;

meg nem egyeznek az irók a’ belsö és külsô haszná

lat’ határaìban.

3. Az idös za k szerìnt, mellyben foganntjokat

kijelentik, sebesen vagy lassan halálosak.

Mind ezen felosztások, mint mellékhatározatok, а’

törvényszéki orvosi tudományralnézve csekély érdekü

ek; шёл’: czélunknak azon Монте; felel meg Кефи

kább, melly a’ mérgek’ különféle f о gan а tj 0 Ко п ala

púl. De mivel a’ mérgek’ tulajdonképi foganntjai még

nincsenek штат, csak azon e' r z é k i le g é s z re

v eh et ô tün em é n y e ke t vesszük tekintetbe, mel

lyeket tapasztalás szerìnt az emberi testben elöhoznak.
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E’ szerint felosztjuk а’ mérgeket: c sip ô s e k v. é ge

vtök, МИНИ!‘ és kiszárítókra.

§. 313.

I. Csipôs vagy égetô mérgek (veneno

acrz'a, corrosion) fökép az ásványországbol erednek,

ide tartozik а’ férjany minden érczekkel és azoknak ké

szitményeivel,mint a’ langolt férjetsfarsenz'cum alöum),

az egérköpor, а’ sárga férjany (aurz'pzymeutum, real

gar), а’ higany savitatok,nevezetesen а’ rágó sósavas hi

gag és a’ veres higag (praecz'piíatum ruórum), а’ sa

vított dárdany és réz, а’ tömény érczes savak és azok

bol készült egyvelegek (kìrályviz ’s а’ t.)

A’ n ö vé nye k kôzt is` többen tartoznak a’ csi

pös mérgekhez, nevezetesen farkastej (euphorbz'a),

több szironta- (ranunculus) вещей; zászpa kìkercs

(вой/Щит), ЁуйзЗШеуё! (digz'mlis), gônye [órga

m'a), boroszlán (dwp/me] ’s а’ t.

Az állatországbol а’ körösbogarak (шп

tharides) és а’ gyůrůs münekék (meloeproscaraöaeus

et majalz's) ide tartoznak, és а’ csipôs ásványos mér

gekhez hasonlóan, habár gyengébben mivelnek.

ё. 314.

A’ csipôs mérgek’, nevezetesen az ásványosok’

bevételéböl származott tünemények шаг! erösebben és

hamarább, шаг! gyengén és lassan nyilatkoznak, vál

toznak fökép a’megétetés’ foka7 az elnyelt méreg’ men

nyisége, а’ megétetett’ egymisége, testi alkata, йога,

17
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egészsége’ âllapotja szerint; más mellék-körülmények

is megváltoztatják faganatjaìt, p. 0. ha a’ méreg üres

gyomorba jött7 шагу ha a’ megétetett kevés idôvel az

elött, vagy utâna és millyen étellel élt.

§. 135.

A’ megétetés’ legnagyobb fokán mindjárt a’mé

reg’ elnyelésekor égetés tâmad а’ garatl'zamutána eròs,

égetö, szaggató gyomorfájás ладу rettegéssel és bor

zadással; erre követkenik elolthatatlan szomjuság, ne

vekeclô fájdalom, gyomorgörcs, állandó hánytatás, néhn

vérhányás, nagy erôltetett véres hasmenés; többnyìre

következnek а’ tagok’ reszkedése ‚ hideg izzmlás, Не,

kemény és szapora érütés, rángások, félrebeszéd, 23111

lások. Ezek мёд egyszerre elállanak а’ legnagyobb

fokra „бы fájdalmak, az íiszög megjelen, a’ beteg el

"ваш eszméletét, mind inkńbb lgyengül, és gyenge

rángások közt meghal. Ezen halálos kimenetel 6-24

óra Май megtörténhetik. '

B о п c z olásn Ы а’ garat душам , néha Шве

besedve, а’ gyomor és belek helyenként gyuladástol és

üszögtöl porhnnyó, szâraz, fekélyes âllapotbnn ШИНЫ:

па1‹; а’ gyomornyilások közönségesen igen öszvehńzva,

а’ gyomor és belek’ hártyái, különösen а’ vékony be

eknél megvastagodva, ránczokba, megkeményedve,

nyàltol megfosztva, a’ belek helyenként szükìtve lát

szanak. A’ tüdòk setét kékes foltokkal bírnak, а’ sziv
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setét folyó vérrel van telve; a’ börön ide ’s tova na

gyobb, rossz szinů , kékes, setét foltok mutatkoznak.

A’ gyomorba és belekbe foglalt véres és vizes nedvek

ben sokszor а’ fenmaradt méreg feltaláltatìk.

A’ gyomron МЫ! rnssz szinů, kékes vagy zöldes setét

foltokat nem szabad mindenkor a’ megétetés’ bìzonyos

jeleinek tekinteni, mert по!‘ beteges okokból. gyuladâs

bol ‘аду sz epehólyag’ àtszivàrgàsàbol ’s a’t.szârmaz

hatnak. — Portal közöl egy esetet, hol rögtöni ha

lâl, a’ gyomor és nyombél’ átlukasztotthelyei miatt, meg

étetésröl gyanú tâmndt, és ó osnpân a’ csìpôs epe’ foga

natjának lenni bebizonyitotta.

ё. 316.

A’ megétetés’ csekélyebb fokán, hol vagy egy
magàban gyengébb méreg,lvagy kìsebb adagban hasz

штамп, hol а’ megétetett’ egymîsége és а’ mellék

körülmények kedvezök, а’ betegség’ tüneményei gyen

gébbek, lasabban lépnek fel és a’ segitséget elöbb te

szik lehetségessé. Hol а’ halál mégis bekövetkezik, ott

hányás, görcsök , köldökcsömör, rángások , ájulások,

végre teljes eröl'ogyatkozás jelennek meg` és 4-9

napig tartanak. 4- Шуеп esetek’ bonczolásainál a’ gyo

mor és belek könnyen gyuladva, a’méregnek csak ke

vés nyomaì, а’ májban, szivben és tüdökben az üszög’

jelei látszanak.

§. 317.

II. K â b í t ó m é r g e k (venezia narcotz'ca, stu

pefacz’entz‘a) mind а’ növényországból erednek; ide

17 1‘
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юноша!‘ a’ mérges gombák’ külömféle nemei, тази

lagos nadragulya (atrapa òelladomza), beléndek

(hyoscz'anms), bürök (сайт: m'rosa et com'um ma

vuÍatI/m), sisakfů (acom'tum), csucsor (salam/nz),

magyal (datura stramom'um), там vadócz [loli

ит temulent.) borostyánmegy [Prunus laurocerasus),

mákony (opium) és a’ benne года!‘ ‘пе/ватт’ és

Morphium, а’ kéklôgyulatsavat tartó lepáf‘olt ушей

cseresznye, baraczk, keserů mandala magokbol ’s a’ t.

Ezen mérgek legközelebb és kitíînöleg az érzô

rendszerre hatnak, ámbár a’ bonczolás’némelly ered

ményei olly foganatokat állítanak elô, mellyek a’ csi

pôs mérgeknek tulajdonuk’: (ezen okból Plenk és

más szerzôk egy alosztâlyban megkülönböztetìk а’

kábító csipös mérgeket, mint а’ nadragulyát,cocculus

шагом‘ ’s a’ t.) Kis adagokban ollyan tüneménye

ket Мира!‘ elô, mint а’ szállékony izgató szerek, a’

bor, pálinka ’s a’ t. Nagyobb adagokban, midôn mé

reg gyanánt mivelnek, bevételôkre részegség, vad

ság, szörnyů nyughatatlanság, örültség, а’ szemek’

kiforgâsa, kettôs látâs, száìgörcs,rángások,néha viz

iszony, а’ gyomor’ nyomása és едете“, hányás kö

vetkezik; ezután többnyire teljes kábulás, eszmélet

lenség, vagy gutaütéses álom fejlödik kì’melly Шаг;

ìzzadástol, ìuszökdeléstöl és hörgò leheléstöl Швеци

ve, nem ritkán erös rángàsok мы felváltva еду

ideìg eltart. Az eleinte kìsI sebes érütés, késöhb tel
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1.

jes, lassù, félbenhagyó lesz, még önkénytelen kiü

resitések és rángások közt а’ halál következik.

Ezeken kìvül minden kvâbító méregnek egymìsége szerint

tulajdon tüneményei ‘читай. ‘à

Bonczolâsnál l) ìllyen megétettek’ arczuk

felfúva, vörös, kék, vonásaik megváltoztatva,szemeik

félig nyitva, а’ bôròn helyenként nagy vörös foltok,

mint a’ vörhenynél, látszanak. Belsökép а’ gyomor és

belek levegötöl erôsen мадам, ereik folyó vérrel

telve találtatnak. A’ gyomornyilások ‘быт yire ösz

vehuzódtak, a’ gyomor és belek egyes helyeken lá

g'yak és porhanyók 2) Az egész vértômeg felolvasz

tott és folyó állapotban 3) A’ màj és lép rothadt‘an

sokszoi" шинам. Hol а’ növényes mérgek egész állo

mányokban felvétetnek, többnyire а’ Inéreg’ nyomaì még

látszhatók. A’ holt tetem szokatlanul sebeseiî megy ál

tal rothadásba.

1) Ollykor ìllyen megétetésekre az emberek erôs

hânytatâs МЫ megint felélednek azért a’ bonczolâssal

nem szabad igen sietnì.

2) А’ gyomor’ meglâgyulása, söt átlukasztâsa is ,

más okokból sza'zrmazhatik

3) О г fila egyes esetekben alutt vért és nem mìnd~

járt beâlló rothadàst talâlt.

§. 318.

Ill. Száraztó, öszvehuzó mérgek (ve

лена exsz’ccantía) ásvs'myos eredetůek; ezen osztály

ba атома!‘ fôkép а’ s av i t о t t ó l 0 m , azonkivül

рейд; minden idétlenül és kelletlen mennyiségben be
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‘ген öszvehnzó gyógyszerek, mint а’ timsó, дымка,

súlyag ’s а’ t.

Ezen mérgek’ felvétele utàn származó tünemé

nyek különbözôk, a’ mint а’ megétetés `vagy Назван

történik ‚ egymás ‘шёл |ав5ап bévett kis adagok által,

vagy egyszerre egy nagyobb ада; által. Az elsô свет:

ben а’ foganatok, mint a’ csekély emésztési bajok, gyo

mornyomás, székrekedés, a’. „так szárazsága, nagy

szomjuság sokszor egy más betegségnek tulajdoníttat

nak, és a’ megétetés sokszor csak akkor fedeztetìk fel,

ha az életmüvezetségben már tetemes és orvosolhatlan

hibák történtek. Többnyìre ezen nelnü ólommali meg

étetés akarat nélkíil történìk és inkàbb az orvosi reml

ôrséghez, mint sem a’ törvényszéki orvostudomány

hoz tartozik.

Az ólom’ nagyobb adagaìra gyomornyomás, gyo

morgörcs, erös köldökcsömör kiállhatatlan надежны,

iszonyú rettegés, rángások, двойной és tartós szo

rulás következnek. Az altest többnyire egészen befelé

van Плита, ugy hogy a’ hátgerincz а’ hastakarókon

keresztíil tapintható, ritkán felfúvott és kemény. A’ й]

dalmak többnyire szélhüdésbe mennek эта], és elöbb

utóbb halállal végzôdnek.

Bonczolásnâl az egész test legnagyobb mérték

ben elsoványodva talâltatik; а’ gyomorban és belekben

gyuladt, porhanyós7 sôt üszögös helyek, ide ’s tova

szůkîtések és öszvehuzások jönnek elô. A’ cseplez, а’
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mellvezeték’ vérerei, a’ cseplez nyirk mirigyei és a’

gyomormirigy gyuladva, dagadva, megkeményedve вы

genyedt állapotban találtatnak. A’ bévett ólom’ nyomai

a’ bélcsöben csak akkor mutatkoznak, ha nagy adagok

hamar elnyeletnek.

Egg ‘днём! megétete's’ Ín'nyomozása e's bizonysa’gm’

ё. 319.

Minthogy a’ törvényszéki orvos’ itélete egy töt

tént vagy nemtörtént megétetés felöl olly nagy nyo

mosságu következéseket von maga után; az leg na

gyobb vigyázattal hozassék. Azért szükséges, hogy

а’ teudolog’ vizsgálatánál csak а’ legbizonyosabb,

és hol lehetséges, csalhatatlan jelekben bízzunk, а

mennyiben шока! а’ pnthologia’, toxicologie.’ és che

mia’ elveiböl megesmerhetiük.

Az esmertetö jelek, mellyekböl közönségesen meg

étetést következtetünk, ezel'. :

l. Egy bévett méregtöl származó fentebh leírt

tünemények élôkön, egész a’ halâlig.

2. A' halott’ testén МЫ: emlitelt ‘миго

zások.

3. A’ gyomorban és bélcsôben foglnlt àllomá

nyok’ vegytnni vizsgálata.

A’ két elsö jelek nem bizonyítjâk meg

tökéletesen a’ történt megétetést, sem Шта

lában, sem annak különös nemét, mert mind а’ hn
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Q

IÄl @15u kifejlôdö tünemények, mind а’ holtteste'n va

ló vâltozások, lehetökép veszedelmes és sebesen ha

lálos betcgségekbôl is támadhatnak. Ezen jelek álta

lában annál kevesebbet bizonyíthatnak, memlél keve

sebbé fejlettek ki, és mennél inkább az egyes esel:

а’ megétetés’ gyengébb fokához Фанат‘. мёёдда’ vá

dolt’ vallomása sem hárít el minden kétséget. ',¿5

§. 320.

Nem marad tehát elhatárzó bizonysâgul egyéb

тайга, mint a’ gyomorban ésîbélcsöhen ta-lâlt állomá

nyok’ ‘джунгли, melly ha mesterségesen vitetik vég

be, teljes bizonyosságot szerezhet. De hogy ezen pró

batét elhatározó legyen, а’ gyomorban és belekben

találtakat vegytani "Надым alá kell шт;

mert, csak а’ testben темы: mérges :'xllon'lêny

a’ történt megétetés’ egyedülì, eldönthetlen taîlu‘sá;

ga physikaî jelekböl. На ez elmulasztatott, a’törvény

széki orvos más jelekböl а’ megétetëst nem Гоша

megbizonyíthatni.

Ámbár а’ feltalâlt mérges állomány еду шпём

megétetésnek legjobh bizonysága, mégis ha az еду

holt testben nem találtatik fel, abból olly bizo

nyosanlnem lehet következtetni, Ногу а’ megétetés

nem történt. Mert l) némelly (ПФ/Ы: folyó) mér

дек semmi ösmert próba által ki nem eszközölhetôk,

és 2) a’ mérgek тег а’ halál elött hányás мы ki

üresíttethetnek, "аду а’ holt testekbe, шаг:
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ha azok a’ мы ntân késôn vizsgáltatnak meg , гонщ

dás vagy vegytani folyamat мы f е 1 Ь о п ta th а t n а k

es elszánhatnak.

Ide járul még, ногу egy történt megétetés még

más úton is kétség kìvül kitudathatik, nevezetesen а’

méregkészitö’ vallomásábol, tauúbizonyságokból; a’ meg

mérgesitett ételek7 gyógyszerek’ vizsgálatábokmellyek

kel a’ halott bebizonyíthatólag élt ’s а’ t.

Bizonytalan azon mód, еду megétetésröl gyanús

holt test’ gyomràhan és bélcsöben МЫ‘: anyagot Ы! а

toknak béadni, és annak foganatjábol а’ méreg’

je‘lenlétét ‘аду hiányát következtetnî. Tapasztalásbol

tmlva van, Воду olly állományo-k , mellyek еду állat’

nemének méreg, еду másiknak ártatlanjószág, és ked:

уезд esetben sem lehetne сыны а’ méreg’ természetét

pontosnn kinyomozni. Azért ezen vìzsgálatot csnk ak

kor engedhetjük meg, ha еду gyanús állományból

vegytani vizsgálatra elegendö mennyìség maradna fel,

vagy ha az, mint némelly merges növényeknél, az е

mésztés мы úgy megváltoznék, hogy ш egy bövebb

próba за!!! шт nem lehetne.

Еду lehetôkép tökéletes chemiai vizsgálatra 51611‘

séges, Воду mind az, mi а’ garatban, gyomorban és а’

belekben találtatik, еду tiszta edénybe öntessék , még

а’ hártyâkon ragaszkodó részek is levakartassanak és

szorgosan eltétessenek. На а’ rögtön megholt ember

sokszor hányt volna, nem lesz helytelen а’ kihányt dol
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дока! is öszveszedni és különösen специй. Hogy több

féle próbákat tehessen az orvos, a’ megholt’ lakásában

МЫ: gyanús állományokat törvényesen elfoglaltatja. A’

chemiai vizsgálatot megteszî a’ physikusîvagyïegy‘arra

megbizott patikás а’ mesterség’ szabályai szerint.

A"chemiai vizsgálat сна!‘ ásványos mérgeknél

nyuit elegendô felvilágositâst. Azért növény-mérgek

мы okozott megétetéseknél az itélet fökép а’ beteg

ség" történetén és a’ látleleten alapúlhat. На а’ mérges

növény-részek (levelek, bogyók, gyökerek ‚ magok ,

gombák ’s a’ t.) az emésztô erô Юга! nem változtattnk

mâr péppé, ‘шока: természettörténetì jelekböl esmer

hetjük meg. Ellenkezô esetben természetök olly kevessé

kìnyomozható, mint ott, hol folyó mél-gek (р. о. ЬогБв-‚

tyânmegyvìz) извинений)“. Ott а’ gyomor és а’ belek’

àllapotja а’ megétetés’ gyanúját meg erôsítheti ugyan,

de ш bìzonyossá nem ‘спец

А’ mérgek’ vegytam' ellenható szerez’.

§. 321.

Minekutána а’ vegytani kézmůtan általàban és nz

ellenható szerekröl ИМ esméret inkább kimiveltetett7

sokkal könnyebben lehet egy megétetett ember’ holt

tesiébe az ásványos mérgek’ csekély mennyiségét is

vegytanìkép kieszközölnì, és azokat а’ gyomorba és bél

csöbe Годы: állományoktol elválasztani. Minthogy а’

módszer a’ méreg’ különféle természete szerínt ито
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zik; szükséges а’ legnevezetesebb mérgek ellen Нави

nált kisértö szereket különösen elöhozni.

...1J ё. 322.

$1" A’ fé rj any’ kieszközlésére, melly шубы) meg

I étetéseket okoz, igen sokféle, többé vagy kevesbbé biz

tos és a‘lkalmatos'módszerek használtatnak. `ëzükséges

hog‘y azokat а’ törve'nyszéki orvos esmerje, hogy az

elöforduló alkalomnàl'a’ legjobbat kiválaszth’assa, és

megitélhesse, mennyire lehessenegy idegen vizsgálat,

eredményeiben bizni. A’ legn~evezetesebb ellenható sze

rek a’ következendök:

l. A’ gyomorban lelt és annak nedveiböl leüle

pedett por égetve fo ghagy ma- надо‘ terjeszt,

fehér gözként felemelkedìk, melly egy гей tartott vas

pléhre leülepedik; ezen jel régi idökben feltételetlen

bizonyságnak vétetett. Ellenben tudjuk, hogy ezen

szag foghagymás ételtöl, vereshagymátol, büzaszat

ból ‘аду vìllóbol származhatik; hanem а’ tůznek ki

téve ezek más lânggal égnek és fehér дам nem ké

peznek. A’ horgany és salamiasó ugyan szabad tüznél

égetve hasonló gözbe felemelkedik és egy hideg testre

leülepedik , de a’horganynak nincs sem íze, sem Sza

ga, és pelyhes mésszé válìk, a’ salamiasónak pedig csi

pös sós íze van, а’ vizben könnyen elolvnd, és вида

nincsen

2. A’ gyanús állomány’ felolvadása, vagy az e

mésztö utakbol tisztított nedv tömény rézsnlamìa
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п

[cu/)Mlm sulplmrz'cum ammom'almn] olvadékkal, a’

férjany’ jelenlétében zöld váladékot tesz le,melly еде!

ve foghagyma-szagú. На а’ nedvesség Штаб kékes

marad, аж következtetjük, hogy nem volt benne férjany

3. Érzékenyebb ellenhatószer'e van а’ ГёЦапупаК

n’ kéngyulatsavas vl'zben vagyHahnema’nn’

kis é r t ö n e d vében; melly egy férjanyt biró neävbe

töltve narancs-szinů felhöt, késôbb egy váladékat képez,

melly elválasztva és égetve eleinte kénköves ‚ az

után foghagymás надо: t'erjeszt.

4. Nem olly érzékeny és biztos ellenható szerek

az öntött fojtósavas ezüsta g, az ásványos

chamaeleon, а’ kénsavas vas és a’ m ész

viz; az utóbbi ha egyenlö mennyiségbe vegyíttetik

egy gyanús folyadékhoz, ezt megzavarja és abba fehér

váladékot tesz le, melly elválasztva és szán'tva а’ férj

anyt kitüntetig azonban csnk nagyobb mennyiségnél

lehet аж ellenható szeruek мышцам.

5. Legbizonyosabb tanuságot М a’ МЫ‘: állo

mánynak érczes alakba való ńtváltoztatásn

(reductie), melly nagyobb mennyise'ggel legjobban

történik meg, ha a’ gyanńs por olajjal vegyx'tve egy

görebhe mind addig pároltatik, mig az olajs gözo

:'xltalmennì megszůnik; azután nagyobb tiiznél az ér

czes férjany felemelkedik, mellynek természetét több

féle módon tehetni próbára. — Eleinte ezen ‘Пишеш

tatás csak nagyobb mennyiségnéltartntott lehetséges
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nek, hanem Roose’ módja szerínt, elôleges illendö

készìtés után, kis mennyiségeknél is alkalmazható.

6. Roose’ módszerének különösen ott van nagy

becse, hol igen kis mennyìségü férjanyt keresünk,

hol teljesen feleresztett férjannyal törtéat а’ megéte

tés, hol hányás által nagyobb része kiüresíttetett, és

maradéka sok életmüves auyaggal vegyítve, sok деду

ben feleresztve van, és а’ következendöben áll: a’ kis ’
darabokra öszvemetszett gyomor, egész tartalmával

едут‘; 2-4 nehezéknyi égetô hamaggal lepà

rolt vízben péppé fózetik, a’leszůrt lé felforraltatik,

és fojtósav kis adagokbnn vegyíttetik hozzá7 mig min

den kövérség elvál belöle és а’ 1е;шедг1эъш1; ekkor

leszůrve szénsavas hamaggal vegyíttetik és azután a’

világos sàrga folyadékhoz forró mészviz mind addig

итак, mig váladékot tesz le, melly a’ szůrön fen

шага‘! és megszári'tva negyed résznyi szénporral ve

gyittetik, egy kis görebbe jól bezárva lassanként а’

tüzelgésig e'gettetik, és. igy а’ benne foglalt férjany

érczes, vagy ha igen kis mennyiségben foglaltatik

benne, szürke alakban felszáll, melly azonban nyomás

га érczes fényét, és едете foghagyma виды; kimutatja

Lcgájnbb módszer а’ férjanyt kieszközleni Marsh Já

nostol мамаши fel Angolorszàgban, ki azért az an

gol míivész-tàrsasàg’ nagy arany érdempénzét nyerte

el; ez abban áll, hogy n’ férjanyt шт âllományokat

vizbcn felolvaszlja, ebben kéns'av hozzátételével és еду

keve's horgaggal gyulólél fejlödik ki, melly a’ férjany

savait érczképbe visszaállitja (reduci/iu), ez a’ g'yuló
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léllel vegyítve meggyúl, és a’ levegů’ járńsa szerint

mint érczes vâladék,vagy mint férjagsav letétetik. Ezen

módon az életmüves állomânyokban мы: legkisebb fér

jany’ mennyisége is nyilvános lesz.

ё. 323.

Vannak olly esetek, hol vegytani ellenható sze

rek által а’ férjanynyaltörtént megétetés ki nem n50

mozható: hol, csekélyebb fokú megétetésnél7 a’ ММ!

csak több пара!‘ mulva következik, hányás és has

menés áltnl minden férjany kiüresíttetik , vagy ha а’

megétetés késön а’ halál után fedeztetik fel,és ekkor

а’ holt testbe „дуют úton а’ férjanynak többé sem

mi nyoma sem találtatik. Illyen körülményeknél igen

érdekes а’ talált holt testekben kifejlett bör- vagy

múmìaféle megkeményedés és a’ sokáig

elmaradó rothadás. Ezen îsmertetô jelek két

ség kivül annyit bizonyíthatnak, hogy ha egy helyen

eltemetett, egy idöben megholt testek rothadva, mások

ellenben, а’ férjany’ megétetéstöl gyanús tetemek rot

hadás nélkül és mumiaféle keményedésbe шантаж

talâltalnak, а’ megétetés igen valószinůen megtörtént.

ё. 324. ’

Az étetô higanyt több ellenható szerek mu

tatják ki, legérzékenyebb а’ kéngyulatsavas

viz, ha ez egy étetö higany-olvadékhoz csepegtetik,

sárgás barna ‘аду set`ét bal-na lesz az olvadék, és egy

setét barna, majd fekete, pelyhes vâladékot képez,

melly azonban kevés idö mulva megfehéredik, kîvevén

т-wv-v.. _* ____-_ va..- ——‚——_.‚—__‚.—

—д‚_ ‚
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ha igen sok kéngynlatsavas viz vegyítetett hozzá; ha а’

higany ezen szerhez képest igen kis mértékben volna

jelen, а’ barna váladék még inkább setétebb lesz.

Зайти; r é z többnyire önkénytelen megétetések

пе! találtatik 5 kitetszik az egy folyadékban, ha egy sima

kés’ nyele l2  24 óra Май rézzé „шашек; ha. a’

kéngyulat savas vizjegy setét barna, a’irézsalamia. egy

kékes zöld, a’ mészviz egy zöld váladékot ejt belöle.

Ha a’ váladéknak egy része sósavban felolvasztatik, sa

lamia ш’ hozzátétele által megösmerhetni а’ rezet,

melly eleinte mint egy zöld mész “ШК el belöle, foly

‘мой csepegtetés мы ismét felolvad benne, és egy vi

lâgos kék, tiszta nedvet képez. A’ réz ezen olvadék

bol hozzátett шёл-1115 által eleinte sárgás-zöld, késöbb

vöróses bal-na szinben választódik el, melly azután szá

ritva megfeketůl.

Ké n sav a s h o r g agot hozzátett égvények

(а1са1г'а) által esmerhetni meg, mellyekkel egy $21

netlen , puha vâladékot Верея; а’ leöntött nedvböl

kristàlyozâs által Glaubersót vagy kénsavas borkövet

àllít elô , а’ váladék pedig szénporral és rézresze

lékkel olvasztva sárga rézzé lesz.

H á n y ta t ó b o rk ô az olvadékban kéngyulat

Savas viz áltnl tégla-vörös szinü, mészviz мы fehér,

réz salamia által pedîg semmi váladékot sem képez,

evvel гены világos шага‘! а’ folyadék, csak egy ke

veset zöldel.
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§. 325.

Mivel az ólom-megétetések leginkább ó

lommal kevert borokknl történnek,az ezekre való fel

íigyelés az orvosi rendörség’ fô gondjai közé Факто

zik, мы az ólom’ ellenható szerei b о r - p r ó b á na k

is neveztetnek, mellyek közt leg bátorságosabb а’

Hahnemann’ b orpróbáj а, kéngyulatsavas viz

zel, mellyre az ólom setét-barna vagy fekete Vála

“На üllepedìk le. Azonban legbiztosabb itt is а’

gyanus állomány’ lepárolása és maradékjának эшел

р0гга1 égetése és érczes ólomba мышцам“.

§. 326.

A’ kábitó mél-gek’ feltalâlása vegytani uton

eddig nem igen sikerült; kemény alakban а’ fenem

шеи szabályok 321) szerìnt vizsgàltatnak meg;

a’ kábi'tó és едет növényekben új találma'myu tulaj

don égvények ellen a’ Chemin hihetôkép те; ellen

ható szereket is fog felfedezni. Kivált folyó alnkban

nehéz а’ megétetést bebìzonyítani, ott a’ megétetés’

történetéböl és а’ halál ею“: elôforduló tünemények

böl, nevezetesen a’ szaporán kifejlett rángásokbol és

szélhüdésböl, vagy а’ görcsökkel kisértett nehéz lehel

letböl igyekszünk a’ történt megétetést meghatározni.

Borostyánmegyvìzzeléskéklö gyulatsav

val megétetés, a’ vérnek erös keserůmandolákhoz

hasonló лада és setét kék нише mm1 árulja el падет.
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A’ megétetések’ hala'loss'ágána'lì meghatározása.

S. 327.

Némelly szerzök (nevezetesen Hebenstreit,

Plon-cquet, Reiner) а’ megétetéseket а’ sérel'

mekhe‘z számlâlták ‚ és az ezeknél bevett felosztást

а’ halńlossâgra nézve a’ megétetéseknél is alkalmaz

tattâk. Mások csak azon megétetés’ Àeseteit szâmlál

tâk a’ sérelmek közé,mellyeknél а’ вёге1еш" hélyege

találtatik, hol t, i. az életmüves képeletek rendes for

màjokba és vegyületökbe eltérnek. — Azonban több

'okoknál fogva nem használt-athatnak a’ vsérelmeknél

szokásba vett felosztások és elvek, а’ megétetések"

megìtélésénél, mert: `_ Д

1. ‘A’ sérelmek’ f oganatjai az életmüvezet

ségcn és az egyes életmüveken (többnyire) érzé

kileg észrevehetök. A’ megétetéseké sokszor nem,

különösen olly mérgekre, mellyek helybeli pusztítás

nélkül müvelnek. _

2. Vannak ugyan általánosan szůkségkép halálos

sérelmek, de nìncsenek ollyanféle megétetések,

hogy azokat egy os'ztályba összefoglalni lehetne. Mert

erre nézve nincsen egy helyes mérték, minthogy а’

beadott méreg’ mennyîsége semmit sem bizonyíthat.

3. Еду megétetés’ gyógyíthatósága vagy

nem gyógyíthatósága hasonlóan n'em lehet mértéke

ann'ak szükségképi vagy nem szükségképi 11:11:1

lossńga felôl; mort egy megéletés’ дуб-думают

V1S
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gàt nem ММ olly liizonyosan meghatározni, mint a’

sérelmeknél , és fökép mert а’ megétetés’ eltitkolása

a’ bajnak esmeretét nehezíti, nem 'ritkán lehetet

lenné teszi, úgy hogy а’ mübeli segítség csak késön

vagy épen nem történhetik meg. Csak akkor itélhetne

az orvos egy megétetést feltételetlenûl halálosnak, ha

minden alkalmazhntó gyógyszerek elejétöl fogva min

den siker nélkül használtattak чаша, mit azonban n’

betegség’leltévesztése, az idö’ vesztése ’s а’ t. több

nyire lehetetlenné tesznek. - lgy мы а’ séfelmeknél

használt elosztâsok és elvek, a’ megétetéseknél nem '

álkalmazlmtók. `

Azért semmikép sem szolgńllmt а’ bůnös’ ment

ségére, hogy вы)!‘ egy csekély mennyìségji ,mérget

ада"; Ье: hogy а’ megétetett ezélirányos gyógysze

rek Юга! megmentetheteit volna ’s а’ t. Ezen okok
ból mindenkor7 а’ megétetést követö lmláltg‘a’Imenf

nyire arra más környülmények nyilvá'mosan bé nem Мат!

mk, mintegy атак szükséges következését милиции.

§. 32S. " "

Minden meg’étetésnél а’ következendô шаре!

vek szerint hozatik nz itélet: _

1. Minden megétetés’ esete, z'u concreto, azaz

maga tulajdonságában vizsgáltatik, és a’ szerént itél

так is meg. „

2. Azon esetekben, hol méreg által okozott ha

làlrol gyanú támadna, а’ törvényszékì orvostól kér
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l ' deztetik : n) történt-e megétete's átalában ‘Ё  b) melly

méreg’ neme hnsználtntott? ~ с) vajjon n’ МЫ! а’

méregtöl származott-e? Ezen okból meg kell fontol

ni, ha csupán méregnek tulajdonithatjnk-e n’ halált,

vagy pedìg а’ bonczolásnál más belsö. betegségek’

nyìlvános jelei látszanak, mellyek а’ halált magok

han is, megétetós nélkül, ugyanazon idöben окош

hatták volna. Ezen esetben a’ méreg’ halálos fogn

natja kétségbe jön.

3. А’ megétetés’szükségképihalálossńgárol ‘газу

orvosolhatósńgárol a’ fenemh'tett elveknél fogva, szó

se legyen többé. De ha a’ biró e’ felöl kérné az orvos’

véleményét,ш állítjuk :hogy minden megétetést, melly

пей halálos foganntja be van bizonyítvn, in concreto

szükségkép halàlosnak kell tekinteni.

Ke'lsríyes tò'rmíuyes паб 27g/olf megételésí m'zsgála

tolmál.

§. 329.

Vajjon szükséges-e a’ törvényes személyek’ je

l lenlétök vegytani vizsgàlatoknál, mellyek a’ megétetett’

holt testében talált mérges ńllományokkal történnek‘?

Ezen tekintetben különféle tartományokban vâltoznak

a’ törvény’ rendelései, igy а’ porosz bünperes törvény

а’ törvényesszemélyek’ jelenle'töket feltételesen, a’ ba

jor törvényfeltételetlenül rendelî.A Ezt nem штамп,

csupán a’ tudomány’ âllásábol indulván ki, nyilványos,

18%‘
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hogy semmikép sem lesz hitelesebb egy gyanús mér

ges állomńnyokkal tett próba, melly _a’ törvényes sze

mélyek’ jelenlétökben vitetik véghez. ‘

Vajjon egy méreg àltal okozott halál’ мыши

веры SZükSégeS-e а’ test’ három ‘б üregeìt felbontani?

Ezen kérdésre mind a’ tudomány’, mind a’ törvény’ el

vei szerínt ekkép felelünk. Egy tökéletes halotti bon

czolńshoz a’ három fò üregek’ felbontâsa ugyan min'

denkor megkivántatik: de hol az elmulasztatott voluti,

а’ látlelet meg nem semmisi'ttetìk , kivàlt ha más sé

relmek, vagy a’ megétetés’ halâlossága МЫ semmi

kétség sem шага‘! hátra. "' f’fïêŕl.;

g. ззо. ‚ дА’ megétetésekhez юноша!‘ mindazon csetelí ‚

hol kuruzsulók’ orvoslásaì ‚ h e l у t e Ie nv аду е n

nagy adagokban be ядом gyógyszerek,
иду azoknak elcserélése МЫ, az Pegészség veszede

lembe ejtetik, {аду vâlóban halál „котик. "'f ‚

Szinte úgy а’ régi iuökben tôbbször hasznâlt bü

báj o‘s vagy báj‘italo k (phz'ltra) is ide tartoznak,

mellyekkel szerelmet, hoszút, ôrültséget, tehetetlensé

get vagy meddöséget okozhatni ушей. Ezen еде! e13

idö’ szüleményei n’ kivânt fog-ànntnak meg nem feleltek,

hanem mint erôsen ìzgató és az érzékenységre ható sze

rek'az egészségre nézve többfélekép ártalmasak voltak.

' ` À ‚
НЁИ'Ц .___-__ '.ŕ к ,___ ‘i _t ._ I

‘__-.__-

—————__—_
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