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B a l o g h  K á l m á n  tudortól.

(Folyt.)

Midő n a láz tüneteit értelm ezni akarjuk, a test 
növekedett hő ségére, s ennek eredm ényező jére, a 
nagy m értékű  anyag felhasználására kiváló figyelem 
mel kell lennünk.

T u d ju k , hogy  m inden ugyanaz lévén, a hő ség 
emelkedésekor valam ely cső ben az áram ló folyadék 
sebessége aszerint növekszik, m int a hő m érsék em el
kedésben v a n ; ezért ped ig  a láznál az érlökések sza- 
poraságának annál inkább nagyobbnak kell lennie, mi
nél em elkedettebb a hő mérsék, s valóban a tapaszta
la t azon elm életi követelm ényt némi kivétellel, melyek 
egyéb m ellékkörülm ényekben találják  alapjukat, iga
zolja is- A höm érsékreés érlökések szám ára nézve kö
rü lbelül a következő  viszony állitható fö l :

C. sz. 37,35° =  75 érlökés,
„ 38,05° =  85 „
„ 38,75° =  95 „
„ 40,45° =  105 „
„ 41,15° = 1 1 5  „
„ 43,25° =  145 „

Az érlökések szám lálásánál mindazon körü lm é
nyekre figyelemmel kell lenni, melyek szaporaságukra 
befolyással lehetnek ; s itten az egyén életkora jelen té
keny szerepet visel. Míg az ú jszülöttnél a perczenkénti 
érlökések száma 150 és a három  éves gyerm eknél J 00, 
a felnő tt em bernél 65 — 75 között ingadoz. Perczen
ként legkevesebb érlökést a 20 és 2 4 -ik  é letkor kö
zött észlelhetni, m idő n azok a 70 -e t nem igen halad
ják  tú l; m íg ellenben az aggkorban, midő n a szerve
zet teljes kim erülése m indinkább nagyobb mérvben 
külöli m agát, az érlökések szaporábban következnek 
egymásután, így  a 80-ik életévben a rendes létnek 
megfelelöleg 80 érlökést számítani nem tartozik  a 
ritkaságok közé.

Ha tek intetbe vesszük a test nagyságának az é r
lökések szaporaságára való befolyását, hogy azoknál, 
k iknek testtöm ege nagyobb, az érlökések lomhábban 
mennek véghez, m int a kisebb testüeknél: önként m e
rü l föl a gondo lat, hogy az érlökések szám ának kor
szerinti különbségeit nem a testnagyság különböző 
sége eredm ényezi-e? Ezen kérdésnek egyébiránt még 
annálfogva is kétségkivüli jogosu ltsága van, hogy 
ugyanazon korú nagyobb töm egű  ember érlökéseinek 
száma kevesebb, m int a kisebb töm egű nél találhatn i. 
S így habár a kornak hatását teljesen ki nem zárhatni, 
tagadni p illanatig  sem lehet, hogy a testsú ly  az érlö - 
kési szaporaságra lényegesen befoly.

A nő k a férfiaknál közönségesen csekélyebb sú
lyúak, m iért nem csodálkozhatni, ha az elő bbieknél 
általában véve szaporább érlökésre akad u n k ; s hogy 
idevonatkozólag az ivarféleségnek micsoda befolyása 
van, csak akkor fogjuk m egtudni, ha minden egyéb 
m ellékkörülm ény ugyanazon vo lta m ellett még a tes t
sú ly t is tek in tetbe fogjuk venn i; m ert csak azon eset
ben, ha ugyanazon körü lm ények között levő  és ugyan 
azon testsu lyú férfinál az adott idő ben kevesebb érlö
kést szám lálunk, m int a n ő n é l, m ondhatjuk, hogy a 
férfi szívverései ritkábban következnek egymásután.

A felvett eledel höm érsékének a szívverések, s 
s így  az érlökésekre közvetlen befolyással kell len
nie, m inthogy a gyom orba ju to tt eledelek a szívtő l 
csak a vékony gyom orfalzat és a rekeszizom á lta l 
vannak elválasztva, m iért a hidegebb étel a szívre 
hü tö leg , m íg a m elegebb reá m elegítö leg hathat. 
Az eledelfelvétel befolyásának m egítélésénél azonban 
m indekkorig tek in tetbe nem vették a felvett eledel 
höm érsékét, m inélfogva tudni nem lehet, hogy azon 
átalános á llítás: az étkezés az érlökések szám át szapo
rítja, mily é r té k ű ; m ert ezen szaporaság bekövetkez- 
hetik akár azért, hogy az inkább m egm elegedett szív 
gyorsan ver, akár ped ig  azért, hogy az anyag fo rga
lom élénkebbé vált.

Midő n a légvételek gyorsabban történnek, a szív 
is gyorsabban ver; a légvételek számát pedig többek 
közt gyorsítja a m agasabb levegő i hő mérsék, nem kü-
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lönben a csekélyebb körlevegöi nyom ás, mely h a tá -  
nyok tehát egyszersm ind az érlökések szám át is sza
porítják. A m agasabb levegő i hő m érsék a légvételek 
számát gyorsítja, m ert o lyankor a körlevegöi nyomás 
csekélyebb, s így  a tüdő i véredényekre is csekélyebb 
nyomás nehezedvén, azok vérrel könnyebben m egtel
hetnek, mi azután a légvételeknek egym ásutáni gyo r
sabb következését eredm ényezi; m int azonban cseké
lyebb körlevegöi nyomás m ellett a tüdő i véredények 
gyorsabban megtelnek, a m egtelés szintannyival köny- 
nyebben is m egy véghez, m inélfogva a szívnek cse
kélyebb m unkát kell végeznie, hogy a vért ugyanazon 
utón tova hajtsa; s ezért az érlökések szaporasága és 
a légvételek gyorsasága ugyanazon tényező nek egye
nes következménye. A m agasabb körlevegöi hő mérsék 
az érlökések számának növekedését m ég az á lta l is 
eszközli, hogy a test kevesebb m eleget veszítvén, az 
á lla ti m eleg kevésbé m agasabban áll, mi azután az ér- 
lökési szaporaságot ném ileg szinte emeli.

A testm ozgás az érlökések szám át szinte szapo
r í t ja ; igy W eber testvérek észlelték, hogy gyors j á
rásnál a szívlökések a légzésekkel egyidejű leg és 
egyenlő  számmal történnek. A testm ozgásoknak az 
érlökések számára való befolyása a test elgyöngült 
á llapotában, m int a hasi, nemkülönben a küteges 
hagym ázná l, valam int más lázaknál, még inkább elő - 
tün, m int az egészséges lé t idejében. íg y  m egtörtén
hetik, hogy midő n a test fekvő  helyzetét ülő vel cseréli 
föl, az érlökések 20 — 30-al szaporodhatnak.

A kávé, tea és átalában véve minden ingerlő  sze
rek. s így a fű szeres eledelek is az érlökések szapora- 
ságát szinte növelik.

T ek in tette l kell lenni a felvett gyógyszerekre is, 
m ert a savak például a folyadékok súrlódását növel
vén, a vérkeringés g y o rsaság á t, s így  az érlökések 
szaporaságát csökkentik ; m íg ellenkező leg a közön- 
bös sók, a kékenysav (HCy), kénköneny és a légkö- 
neny (NH3)  ama súrlódás csökkentésével a vérkerin 
gést gyorsítván, az érlökések szám át szaporítják.

A nyú ltagy  a bolygideg á ltal a szívmozgások 
gyorsaságára m érsék lő leg hat, ső t ha a reá mű ködő  
inger elég nagy, azokat m eg is szün te theti; m iért a 
nyú ltagy  és a bolygideg á llapotát a láznál figyelem 
nélkül soha se kellene hagyni, m inthogy vajm i köny- 
nyen lehetséges, hogy valam ely lázas állapotban a 
szokottnál kevesebb érlökési számok, ottan alapulnak, 
hogy  a nyú ltagy  akár egyszerű n m agában a beteg
ségben gyökerező  vérto lu lás, vérpangás, akár pedig 
fö lvett anyagok á lta l izgatva van.

Nyilvánvaló tehát, hogy az érlökósek számlálása, a 
láz jelzésénél csak akkor értékes, ha mindaz, mi szapo- 
raságukra nézve m ondatott, nagy  lelk iism eretességgel 
figyelembe vétetik. Ha azonban a hő m érséki em elke
dettséggel az érlökések szaporasága párhuzam ban áll, 
a láz jelzése biztosságban o ly kevéssé nyer valam it, 
m int ebben nem veszít, ha az érlökéseknek szapora
sága helyett azok lassúsága észleltetik. Talán csak 
hagym áznál lehet az érlökések számának jelentő sége, 
m idő n a hömérés bárm i oknál fogva meg nem történt, 
vagy  meg nem történhetett. A hagym áznál ugyanis

igen rövid idő  a la tt bekövetkező  halálra bizton szá
m íthatni, ha a perczenkénti érlökések a férfinál 120, 
a nó'nél pedig 130-ra emelkedve, két-három  napon 
keresztül lassan b á r, de folytonosan m agasabbra 
szállanak.

A tüdölobnál, hol a láz ham ar végére já r, az ér
lökések szám ának csökkenése jókorább  szokott bekö
vetkezni, m int a hő m érsék alászállása, m iért az em
berben könnyen azon gondolat tám adhat, váljon az 
érlökések pontos m egszám lálása ham arább m utat
ja-e  a láz esetét m int a höm érés? Ezen m eg jegy
zésre azonban ellen kell vetnünk, hogy  a tüdölobnál, 
midő n az izzadmány a tüdő ben véghez ment, a vér az 
edények tetem es részének já rha tlansága  m iatt, ottan 
sokkal nehezebben á ra m o lh a t, m ibő l azután a szív 
erő ltetettebb tevékenységének, s így  a szívverések 
ritkább  voltának kell következnie; em ellett pedig a 
láz még nemcsak hogy folyton ta r th a t, hanem nove- 
kedhetik is. ázin tágy más betegségeknél, ha az érlö
kések szaporasága ham arább csökken, m int a test 
höm érsékének foka, az észlelő nek m agát m egcsalatnia 
nem szabad, hanem inkább fürkésznie kell, hogy mi 
okozhatta a hő m érsék foka és az érlökések száma kö
zötti egyezniénytelenséget, m inek eredetét az elő adott 
tényező k egyikében, másikában vagy többjében igen 
nagy valószínű séggel fel is fogja találni.

Az érlökés-féleségek közt, m int a láznál fontosa
kat meg kell em líteni a gyors és a kettő s érlökést. A 
gyors és a kem ény érlökés akkor szokott elő fordulni, 
m idő n a láz lobfolyamatok kísérő je; így  ta lá lhatn i 
azt a bő r és a savóshártyák lobjainál, nemkülönben a 
tüdölobnál.

A kettő s érlökós az egészséges embernél szinte 
elő jön, hanem csak M arey érlökésjelzöje á lta l m u ta t
ható ki, m íg az oly nagy fokban, hogy ujjal tap in tva 
észrevehető  legyen, csak súlyos betegségeknél, m ilyen 
a hagym áz késő bbi szaka, fordul elő . Okai lehetnek, 
ha a szív nagy erő vel hajtja a vért az edényekbe, vagy 
ha izomzata nem egyszerre, hanem részletekben húzó
dik össze, s végtére ha a vérhullám  tovahaladásában 
levő  valamely akadály  következtében visszacsapódik. 
(L. „Az ember é lettana“ I. köt. 67. 1.) (Fo ly t, köv.)

Kórodai adatok a szürkehályog gyógykezeléséhez.
N á g e l E . tudor és tanártól Kolosvárott. (Folyt.)

Az utókezelésnél részint azon kellemetlen bajokra kell 
a figyelmet fordítani, melyek bekövetkezését várni lehet, ré
szint pedig olyanokra kell ügyelni, melyek valóban be is kö
vetkeztek. Ha a lebeny nincs jól oda illeszkedve, azon eset
ben a gyógyulást — legalább részben — csak genyedés út
ján lehet remélni, mely utóbbinak tovaterjedését lehető leg 
akadályozni kell, s ezen czélból naponkint kétszer mákony- 
festenynyel való bekenés alkalmazandó a genyet pedig chamo
milla romana öntelékével kell leöblíteni, melylyel a szemet bo
rogatni is lehet. Ily eljárás mellett lehetséges, hogy a porcz- 
hártyának (cornea) legalább fele még átlátszékony marad, 
melynek megfelelő leg késő bb láta képezhető . Ha a szem
rekesznek (iris) nagyobb darabja elő esik, mi bekötés után is, 
a seb felnyilása következtében megtörténhet, s ha olyankor a 
látának igen nagy mértékű  elvonatására számolhatni, a teljes 
hegedést meg kell várni, midő n a heggel átellenben fekvő
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porczhártyai szélen a Beer-féle görbe, lándsaidomú kést be 
kell szúrni, s a heghez feszesen vont szemrekeszi rostok ha- 
rántúl metszessenek be. Minthogy azonban ily módon nem 
mindig jutunk oda, hogy tátongó szemrekesz-sebet nyerjünk,  
azért a legújabb idő ben , midő n a porczhártya fekélyedései 
után látazárulat szemrekeszporczhártyai összenövéssel (syne
chia anterior) fordul elő . a következő , tapasztalat által szen
tesitett eljárást követem: közönséges Rosas-féle hályogkést 
hátával a heg, élével pedig a porczhártya még áttetszékeny 
része felé fordítva a még meglevő  láta magasságán vízszin
tes irányban az igen megszű kült mellső  szemcsarnokon ke
resztül a látába, majd azután a szemrekesz mögé vezetem, 
minélfogva a késnek kiszurásakor a szemrekeszen seb képez- 
tetik, mely a késnek elő tolása által (egészen úgy, mint a len
csekivételnél), minthogy a csarnokviz elfolvása után a szem
rekesz a kés éle felé feküdt, szükség szerint nagyobbitható. 
Az új látának igen természetesen a porczhártya átlátszékony 
helye mögött kell lennie. Ha a látából mi sincs jelen, a szem
rekesznek kétszer kell átszuratnia. Elegendő  nagy szemreke
szi nyilat esetében a kés visszavonva távolíttatik el. A mester
séges láta mindig a porczhártya központjától inkább kiviilre  
esik ugyan, minthogy ottan a szemrekesz a kés pengéjének 
szélesebb része által nagyobb mértékben feszíttetik, és hama
rább metszetik át, mindamellett az eredmény mindannyiszor 
kielégitő , hahogy a porczhártyának elegendő  nagy része át
látszékony maradt.

Ha visszamaradt hályogrészek a szemrekesz lobos izga
tását eredményezik, maszlagal (atropin) ismételt becsepege- 
tése okvetlenül szükséges, részben azért, hogy a nyomás 
megszű njék, részben pedig azért, hogy a látazárulat kikerül
tessék. A hályogmaradékok gyors megduzzadá3a és savós 
izzadmányok meggyülemlése heveny üveghályog tüneteit 
hozhatják létre, melyek csak a porczhártya megszurására 
szű nnek meg, s többszöri ismétlésük szükségeltetik.

Szerencsésen végezett lencse kivétel után az első , máso
dik hétben lappangó szemrekeszlob (iritis) léphet fe l, mely 
azután látazárulatra vezethet; ez pedig maga részérő l a hátsó 
és mellső  szemcsarnok közti közlekedés megszakitása követ
keztében az idült lobos folyamatot fenntartja. Az itteni egye
düli mentő eszköz a szemrekesz kimetszése (resectio), mely 
mű tétel által az izzadmányi rostok szinte elválasztatnak.

Z. M. 60 éves czigánynő nél 1861-ki télelő  13-án a len
csét mindakét szembő l kivettem. A látás helyre volt állítva, 
s meg is maradt 1862-ki télhó kezdetéig, midő n a már több 
év elő tt elkezdő dött lappangó szemrekeszlob zsábaszerű  fáj
dalmakkal fellépve a látásképességet jelentékenyül csökken
tette. A mentést egyedül a szemrekesz egy részének eltávo
lításában hittem lenni; minthogy azonban a szemrekeszbő l 
elegendő  nagy darabot fel nem foghattam, nemkülönben üveg
test jő vén k i, megelégedtem a most már kitágított látával. 
A látás, valóban javult; a lob megszű nt, s a beteg télutó 
13-án látva a kórodát odahagyta.

A szemrekesz-iszam és a porczhártya elő domborodása 
nyomó bekötés és az elő iszamlott porczhártya-réazletnek Sy- 
denham-féle mákonyfestennyel való többszöri megérintése 
után néhány hét múlva gyakran bámulatos szépen meg
szű nnek.

Midő n a láta igen nagyra esett k i, akkor a staenopaei- 
kai szemüveg, vagy pedig a Böhm-féle isochromatikai üve
gek igen jó szolgálatot tesznek.

Azon idő pontra nézve , hogy mikor kellessék hályog
szemüvegeket használni, nemkülönben az oda vonatkozó sza
bályokra nézve csak röviden nyilatkozom, hogy tudniillik a  
lencse eltávolítása után a szemalkalmazás terjelme a rendes
hez igen közellevő  nagyságot érhet el, mint ezt Voyk nevű , 
kolosvári czipés zen észlelni alkalmam volt, ki mű tett szemé
vel minden szemüveg nélkül finom munkát képes végezni, s 
hogy a szemrekesz által az üvegtestre gyakorolt nyomás 
itten mennyiben szerepel, meghatározni nem merem.

(Folyt, köv.)
—•ni*-—

A halpikkely-kiütés és annak különbféle alakjairól.
B eg b ie  tr. Edinburgban tartott elő adásai után közli K. A,

A halpikkely-kiütés (Ichthyosis) nálunk igen ritkán szo
kott elő fordulni; nem lesz azonban felesleges, ha erre vonat
kozólag nehány adattal ismertetjük meg a t. olvasót e helyen, 
B. tr. elő adásaiból csupán azokat jegyezvén föl, melyek álta
lános érdeküek.

A halpikkely-kiütés a legtöbb estben öröklött betegség
nek tartatik. Már a legrégibb orvosi iratokban is találunk em
lítést halemberek, azaz oly egyénekrő l, kik halpikkelyekkel 
voltak borítva; legfökép pedig a középkor utolsó idejébő l 
vannak jegyzeteink, melyek azt látszanak igazolni, hogy e be
tegség öröklés útján terjed ivadékról ivadékra.

A bő rgyógyászat újabb tekintélyei a szóbanforgó bajt a 
pikkelynemű  bő rbetegségek közé sorozzák ; Burgess azonban 
úgy vélekedik, mikép az jogszerű bben a szemölcsalakú bő r
kórok közé lenne igtatandó Rayer, Neligan és Simon G. a 
halpikkely-kiütést a bő rtúltengésekhez számítják; Begbie 
pedig szintén a pikkelynemű  kiütések közé helyezve azt, úgy 
hiszi, miszerint a pikkelysömörrel (psoriasis) és poklosság- 
gal (lepra =  pikkelykor) ugyanegy sorozatba tartozik.

Amint ezen bő rbaj alakjára nézve véleménykülönbség 
uralkodik, úgy ez sokkal inkább szembetű nő  annak boncztani 
fejlő désére nézve. Wilson E. és Devergie a fadgyumirigyek 
betegségének vélik, melyben azok kiválasztása gyarapo
dik ; egy féleség fordul elő , midő n ellenkező  történik, a kivá
lasztás hiányzik, a bő r száraz és törékeny lesz, s úgy néz ki, 
mintha pikkelyekkel lenne födve ; ezen féleségnek ekkor tu 
lajdonkép bő rszárazság (xeroderma) lenne a neve s mint ilyen  
a sajátképi, valódi halpikkely-kiütést képezné.

A két féleség ezen különbségére, melyeknek egymássali  
folytonos fölcserélésébő l eredt a tévedés, fő leg Wilson tesz 
figyelmessé. Az egyik alak (féleség) a szárais halpikkely-kiütés 
(ichthiosis vera, xeroderma), midő n a betegséget maga a föl
hám, törékenysége és szárazságánál fogva képezi; a másik 
alak ellenben melyet Wilson ál- vagy fadgyuszerű  halpik-  
kely-kiüté8nek (ichth. spuria, sebacea) nevez , alapját a fad- 
gyuelválasztás minő - és mennyiségi megváltozásában találja,  
mely a bő rön rakódik le.

Devergie e kórt, kinézésénél fogva, háromféle alakban 
különbözteti meg: fehér (icht. alba, i. blanche), barna (i. bru- 
nea, i. brune), és tüskés (i. spinosa, porc-épic) ; az első  a tu
lajdonképi halpikkely-kiütés, melynek ismét féleségei vannak, 
s ezek egyike korpaszerű  (i. farinosa), másika pikkelyes (i. 
squammosa), s eze t pikkelyek néha gyöngyházfényű ek. A 
harmadik alak az említett két féleség között foglal helyet, s 
ennek ismét módosulásai vannak, melyek egyikét kigyószerű . 
fénylő  pikkelykórnak „ichthyose nacrée serpentine“, másikát 
pontykinézésünek „ichth nacr. cyprine“ nevezi.

A fehér vagyis valódi halpikkely-kiütés ezen három 
alakjának fő jellege fölhám képző désük szintelenségében áll. 
Ezen kiütés mindig általános bő rbajnak tekintendő , s ha 
a bő rnek nem minden részei vonvák is be pikkelyekkel, az 
mégis egészben véve kóros állapotban van. A barna ichthyo
sis ellenben csupán helybeli baj és gyermekeknél felettébb 
ritkán, hanem inkább felnő tteknél, fő kép pedig öregeknél 
fordul elő . A mi végre a harmadik, vagyis tüskés féleséget 
illeti, erre vonatkozólag az úgynevezett tüskés-disznó-embe- 
rekrő l szóló mondák majd minden nemzet irodalmába átmen
tek. Ide tartozik azon ismeretes Lambert család, melyrő l csak 
annyit tudunk, mikép Suffolkban 1710-ben mutogatta magát 
egy férfi, kinek egész bő re, az arcz, tenyerek és talpak kivé
telével, rövid, kemény tüskékkel volt födve. Bő réből vala
mely anyag izzadott ki. mely tüskékké keményedett, s e baj 
nála születése után két hónappal kezdő dött; egyébképen 
egészséges volt, megnő sült s hat gyermeket nemzett, kik  
azonban valamennyien hasonló betegségben szenvedtek. Má
sik családról is tétetik emlités, melynél a bő rön a tüskekép
ző dés hasonlólag mutatkozott; s e családnál a baj sajátságos 
módón csupán a férfinemzedékre szorítkozott, míg a nő tagok 
épek maradtak.

44*



871 872

Ezen adatokon kivüi Begbie tr. két esetet hoz még föl, 
melyet szintén röviden megemlítünk. Egyike egy 15 éves 
fiúnál fordult elő , ki heveny hörglob következtében került  
ápolás alá. Ez alkalommal föltű nt a gyermek bő rének sajátsá
gos mivolta, mely feltünő leg száraz s az egész törzsön igen 
kemény volt; kezein és lábain a bő r simábbnak látszott, de 
szintén száraznak nézett ki. Tagjain, fő kép czombjain, lábik
ráin s hasának egész alsó részén, nagy mennyiségű  pikkelye
ket lehetett látni, melyek kinézésük és helyzetüknél fogva 
halpénzhez voltak hasonlók. Ott, hol a pikkelyek szorosan a 
bő rön tapadtak, ez síma tapintató, a hol azonban emelkedet- 
tebbeknek látszottak, érdes, durva volt. A fiú ircza pikke
lyekkel csak kis mértékben vala boritva. A bő rnek ezen sa
játságos alkata a gyermek életének legkorábbi idő szaka óta 
tartott, és apjáróli nagyanyja ugyané bajban szenvedett. A 
fiú a hörglobból csak nagynehezen gyógyult fe l, semmi szer 
által sem lehetett ő t izzadásba hozni. A hörglobból kiépül
vén, B. kísérletet tett a kiütést, mireny belső  használata mel
lett, külső leg alkalmazott gyakori meleg kénfürdő k által eltá
volítani. Az eredmény ugyan kedvező  volt, de csak ideiglen, s 
mint nem-gyógyultat kelie a beteget elbocsátani.

A másik eset szintén egy 14 éves fiúra vonatkozik, 
ki ötödik éves korától kezdve halpikkely-kiütésben szenvedett. 
Ennél a pikkelyek az alsó végtagokon, leginkább pedig a térd 
fölött és alatt foglaltak helyet. Mireny belső kép, folytonos 
forró kénfürdő k, a bő r erő s dörzsölései, azok olajjali beke- 
nése sat. szintén csak mulékony hatással birtak. Ez esetben 
az öröklésre nézve biztos meggyő ző dést szerezni nem sikerült.

Meg kell itt végül emlitenünk, miszerint Pridie tr. a 
valódi halpikkely-kiütés egy esetében 1 nehezék kén-, 1 sze- 
mer mirenyes sav- és 1 obony zsírból álló kenő csét jó sikerrel 
alkalmazta. (Edinburgi orvosegyleti ülések. 1861 )

K Ö m r V I S H E R T E T É S .

Klinik der Leberkrankheiten non Dr. Fried. Theod. Frerichs, o. 
ö. Prof, an der Univ. zu Berlin etc. *) 2-ik köt. Braunschweig. 
Vieweg Frigyes és fiánál 1861. 8-ad rét. 549 1. Ára 5 fr. 20 kr.

(Folytatás),

A máj kivezető  csövei eredésüktő l kezdve egészen béli  
szájadzásukig nem kevésbbé gyakran betegesznek meg , mint 
a májnak elválasztó állománya, hogy azonban a kivezető  csö
vek bántalmai kevésbbé tüzetesen tanulmányozvák, abban 
találja okát, miszerint az epeutak egészen gyökeikig kifür
készve nincsenek, az illető  kórtárgyak pedig finomságuk mi
att a figyelmet könnyen elkerülhetik.

Az epecsatornák lobja kettő  lehet: vagy hurutos, vagy 
pedig képzékeny.

Mi az epecsatornákat bélelő  takhártya hurutját illeti,  
oly bonczi tünetekkel külöli magát, mint ezt bármely más tak- 
hártyán láthatni. Közönségesen nehány hét alatt elenyész, s 
felettébb ritkán esik meg, hogy heveny lefolyásában legyen a 
hullán észlelhető , minek természetesen csak akkor lehet meg
történni , ha más halálos baj mellett szöveménykép lép fel, 
vagy foly le. Azon ritka esetekben, midő n a ható ok folytono
san mű ködik, mint példáúl epekő  jelenlétében, idű lte válhat. 
Ekkor a falak megvastagulnak, az epe felhalmozódik, s az 
epevezetékek kitágulnak, még pedig vagy egyenletesen, vagy 
tojásalakú tömlő ket képezve. A többé-kevésbbé tojásalaki, 
tömlő kben epe és nyálkaszerű  váladék szokott felhalmozódna 
melyben kő növetek sem hiányoznak, s az egész tályogür kü-  
lemét viseli magán. Kivételesen az is elő fordulhat, hogy a 
csatornák egyes ágcsái vagy ágai a többitő l elfüző dnek, midő n 
a májban epeszinű  csikók vonulnak tova, nemkülönben ottan 
szétszórva epepontocskák láthatók.

Az epehólyagnak gyakran van hurutja jelen anélkül, 
hogy az epevezetékek szenvednének. Az ilyen elszigetelten 
fennálló epehólyaghurut igen könnyen kifejlő dik, ha az epe, 
bármely okból benne visszatartatik; így példáúl hosszasabb 
éhezés után, midő n a visszatartott epe bomlásnak indúl, s a 
képző dő  bomlásanyagok izgatólag hatnak; de az igatottság

egészen egyszerű en még a túlságos nagy mennyiségben meg- 
gyülemlett epe erő müvi ingerlése folytán is bekövetkezhetik. 
Az epe hólyaghurutja az epekövek képzésének igen kedvező , 
annál inkább, minthogy a megduzzadt takhártya a hólyag
nyakának ű rét egészen elzárván, az epe a hólyagból ki nem 
mehet. Mint az epehólyag hurutja kövek keletkezésére vezet
het, úgy egyszersmind már képző dve levő  kövek által szinte 
elő idézhető . Következményei pedig lehetnek: képzékeny lob, 
fekélyesedés, az epehólyag átfuródása vagy bennékének meg- 
meszesedése.

Frerichs 41 epevezetéki hurutnál 34-szer találta, hogy 
az a bélcső  hurutjának tovaterjedésébő l vette eredetét, minél
fogva mindazon ártalmak, melyek a bélcső ben hurutot elő idéz
hetnek, azt az epevezetékekben szinte létrehozhatják. Ezen 
elő idéző  okok: a májnak túlterhelése, nehezen emészthető 
ételek, szeszes italok, meghütés, s azon körlevegő i befolyá
sok, melyek nyáron és ő sszel gyomor-béli bántalmakat szok
tak létrehozni, minélfogva néha megtörtén, hogy a sárgaság 
járványosán uralkodik. Epevezeték-huruti okokként szere
pel még a máj vérbő sége, annak idült lobja, s ritkábban zsír
vagy viasszerű  átváltozása, miért az ilyen bajokban szenve
dő knél a sárgaság igen könnyen kifejlő dhetik. A szóbanforgó 
hurut elő idéző i között megemlitendő k még a férgek és egyéb 
idegen testek, melyek az epevezetékekben elő jöhetnek.

Az epevezetéki hurut közönségesen gyomorhurut tüne
tei között foly le, s csak ritkán fordul elő , hogy bélhurut kö
vetkeztében egyszersmind bélürülések is legyenek jelen. Azon 
tünetek néhány napi, s csak kivételesen több heti tartama 
után a bő r és a húgy színe megsárgul, az érlökések száma ke- 
vesbű l, s bizsergés érezhető ; a bélsár agyagszinüvé lesz; a 
máj térfogata nagyobbodik ; a jobb oldali rászttáj fájdalmassá 
és érzékennyé válik, az epehólyagot pedig néha kemény kör
tealakú testként át lehet tapintani. Emellett a gyomortü
netek vagy tovább tartanak, vagy végkép elenyésznek, mi
dő n a betegek sárga szinen és a lomha bélürüléseken kí
vül mirő l sem panaszkodnak. A sárgaság legtöbbször három 
hétig tart, s csak néha húzódik el tovább, olykor 3—4 hóna
pon keresztül.

Ha az epevezetéki hurut oka valamely májbántalomban 
van, akkor tartama igen különböző  idejű  ama bántalom mi
volta szerint; a sárgaság közönségesen nincs oly nagy mér
tékben kifejlő dve, a bélsárból pedig az epe nem szokott  
teljesen hiányozni, s az emésztés kevésbbé van szenvedő  ál
lapotban.

Midő n az epevezetéki hurut epekövekben találja okát a 
sárgaságot többnyire fájdalom-rohamok elő zik meg, s sokáig 
eltarthat, ilyenkor még súlyosabb tüneteket eredményez
vén ; azonban más részrő l igen hamar kedvező en is végző d
hetik. Mindez a kő  nagyságától függ.

Az epehólyagra szorítkozó hurutok sárgaság nélkül 
folynak le , s a beteg legfeljebb az epehólyagtájon levő 
fájdalomról panaszkodik, mi mellett még undor és enyhe láz 
lehet jelen.

Az epevezeték-huruti sárgaság felismerésénél a gyo- 
morbélcső i hurut és a májtájon található csekély változatok, 
útmutatóul szolgálhatnak, midő n a májzsugorra, májrákra, s 
más súlyos, sárgasággal lefutó májbajokra figyelmezni kell. 
Az átalános májlob és a heveny májsorvadás kezdettünetei 
az epevezeték-huruti jelenségekkel feltű nő en összevágnak. A 
jelzés továbbá igen nehéz, midő n az epevezetékek összenyo
mását apró, nem eléggé tapintható gümő csék okozzák. Az 
epekövek által okozott hurutot erő sebb fájdalmak kisérik, s a 
sárgaság gyorsan jön, nemkülönben gyorsan múlik.

Ha gyomorbántalom tünetei vannak jelen hánytatóbor- 
kő vet kell adni, még pedig eleinte tört, míg késő bb teljes 
adagban, hogy hányás következzék be. Hol a gyomorbánta
lom háttérbe szorul, tamarinda, vagy fű gyökér (decoctum 
graminis) fő zetben NaO.S03- t , borkő savas hamélenyt (cre
mor tartari) vagy más hashajtó sót kell nyújtani. Nagy 
bélürülések esetében ipecacuanha-öntelék, vagy Dowerpor  
adagoltassék. Ha a hurut meghű lésbő l vette eredetét, me-
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legfürdő nek jó haszna van. Az étkezésnek könnyű  növény
eledelekre kell szorítkoznia.

Hosszantartó hurutnál a beleket rheumöntelék és szén
savas szikéleny (Natr. carb.), vagy az aloe vízkivonatá
nak kicsiny adagai, vagy végtére colocynthis-festvény ál
tal nyitva kell tartani. A közös epevezetéket kitöltő  nyál- 
karög eltávolítását, biztos jelzés esetében, háriytató alkalma
zása által megkísérthetni.

Frerichs jó sikerű nek találta, ha növénysavakat ren
delt. így naponkint 1%—3 obony czitromnedv, savas bor
kő savas haméleny sat. jó hatást eredményeztek, mint szinte 
az  ásványsavak is, s ezek között különösen a királyvíz.

Azon esetben, midő n az epevezetéki hurut egyénivé 
(habituell) válik, középsókat tartalmazó ásványvizek ajálha- 
tók , továbbá a sző lő gyógyitás, nemkülönben a növénynedvek 
használása itten igen helyén van. (Folyt, köv.)

B a l o g h  K. tr.
-----'I IH -

L A P S Z E M L E .

{— h—n) F e j fá já s  — r o s s z n ü é t  — r ö g tö n i  v a k s á g  — g ü mó  az
a g y a c s b a n ,

Bristowe, a londoni sz. Tamás kórház orvosa mondja, 
hogy a legnagyobb ritkaságok közé tartozik oly vakokat ta
lálni, kik szemtekéjének fenekén valami változás ne volna, 
s a következő  eset többek között azért is nevezetes, mert 
oda való.

E. A. 7 éves leányka, a sz. Tamás kórházba 1860-ki 
ő szelő  18-án vétetett fel; szülei házától távol tartózkod
ván a kórelő zményekre vonatkozólag felő le csak keveset le
hetett megtudni; annyi azonban még is kitű nt, hogy mindig 
gyenge gyermek volt, s nehány hónap óta koronként rosszul- 
léti (sickness) rohamok érték, egy vagy két hét előtt pedig 
rögtön megvakult anélkül, hogy egyszersmind agyi tünetek 
fejlő dtek volna ki. Anyja gümő kórban, testvérjei közű i egy 
vízfejben, egy hasmenésben múlt ki, mig többi testvérei mind
járt születéskor elhaltak.

Felvételekor satnyán nézett ki, az ágyban feküdt anél
kül, hogy mozdulni kedve lett volna, noha tagjainak mozga- 
gatása szabad akaratában állott, míg vizeletét és a béli ki
ürítéseket önkéntelenül bocsátotta magától. Az érzés min
denhol rendesnek találtatott. Halvány arcza félénkséget árult 
el, s a beteg a homloktájon gyötrő  fájdalomról panaszkodott. 
Nyitva levő  szemei a fény irányában teljesen fogékonytalanok 
voltak, s kitágult látáinak átmérő je nem változott. Eszmé
lete helyén volt, a kérdésekre azonban siró modorban vála
szolt. Étvágya túlságos nagy volt, idő nkint azonban csök
kent ; nyelvét kevés mocsok fedte; székletétele könnyen ment 
el; a jobb oldali tüdő csucson tompa hang, némi szercsegés- 
sel hallatszott. 86, rendes mozamú, gyenge érlökés ; vizeletében 
fehérnyét nem lehetett kimutatni.

A következő  héten állapota annyiban javult, hogy bél- 
ürülései gyérebbekké lettek, s nyelve megtisztult; testfelülete 
azonban hideg volt, s orrának, ujjainak hegyei megkékültek, 
A reczeg szemtükörreli vizsgáláskor egészen rendesnek ta
láltatott. Fej fájását a homloktájon borzasztónak mondota, s 
néha rettenetesen felkiáltott.

Az elő sorolt tünetek majd kisebb, majd nagyobb mér
tékben kifejlő dve tartottak, mígnem ő szutó végén állandó, 
száraz köhögés lepte meg, mely szakadatlanul tartott. Úgy a 
jobb, mint a baloldali tüdő csucson gümő södés nyilvánvaló je
lei, még pedig az elő bbeni oldalon nagyobb mértékben. A 
mellbántalom ezután gyorsan növekedvén, a tüdő k nagyobb 
részére kiterjedett. Folyton gyengült, mozogni nem tudott,  
s szárait a hasfelé hajtotta. Az orr, és a végtagok még inkább 
meghű ltek. Az érlökések felettébb gyorsan következtek egy
más után. Felfekvési fekélyek (decubitus) és a bokán vizenyő 
fejlő dtek ki. Érzékeny, de közönyösnek mutatta magát; fejét  
köröskörül mozgatta; szemeit kifelé tartotta; esetleg nyö
gött és kiáltott. Jól aludt.

1861-ki télhó 26-án mindjárt a reggeli után roham érte,

mely közben feje és szája balra volt húzva. Három órán ke
resztül egészen eszméletlenül feküdt, midő n végtére meghalt.

A baloldali agyacsfél rendes térfogatú, azonban a szo
kottnál keményebb, s a rendes lemezes szerkezet alig volt 
rajta kivehető . Szine homályos sárgának mutatkozott. Bemet
szetvén, alsó-hátsó harmadának kivételével sajtszerű  gümő - 
képző dménynyel volt beszüremkedve. Az agyacs többi része, 
az agy, nyúlt agy és az ezekbő l származó idegek , nemkülön
ben az agyburkok teljesen épek; a töltsér azonban savótól 
ki volt feszülve, s meglehet, hogy azon nyomás következtében 
melyet a láthuzamra és az eresztékre gyakorolt, volt a vak
ság oka. — A tüdő kben — a csúcstól kezdve egészen az ala
pig — számtalan, a lépben valamivel kevesebb, de még is sok, 
továbbá a májban és a vesékben kevés gümő  találtatott.  
Egyéb tekintetben semmi nevezetes. (M. T. a. Gr. 1862. 
ő szhó 18.).

(—h —ii) A f f idö ü té r  m e g re p e d é s e ,  — v é rö m le n y  a  s z ívb u r o k b a .

A. Mackay beszéli, hogy M. M., 34 éves 1859-ki ő szutó 
13-án a kurrachee-i kórházba, Indiában, hörghuruttal és kö
högési görcsökkel felvétetett.

M. M. mint közkatona 13 éven keresztül szolgált az 
indiai hadseregben, s mértékletes ember, nemkülönben igen 
kifejlett izomzatú volt. A felhozott tüneteken kiviil meg- 
einlítendő k még testének alacsony hő mérséke. A koródában 
ő szutó 29-kéig kezeltetvén, a hörghuruttól és köhögéstő l meg- 
szabadúlva haza bocsáttatott. 30-kán azonban, midő n reggeli
nél ülne, rögtön elájult, s míg ágyába vitetett volna, meghalt. 
Halála elő tt mellét nehéznek érezte, de hallgacsövel mit sem 
lehetett felfedezni.

Mint a szívburok megnyittatott, hat obony vérsavó folyt 
ki, a szivet pedig 11 obony véralvadék vette körül. A fő ér 
belső  felületén szétszórva számtalan apró , vékony, zsírszerű 
képző dmények voltak, a bal tüdő ütér pedig hátsó falán ha- 
rántúl l/ 4 újjnyi hosszúságban mindjárt a tüdő ütéritörzs osz- 
lódásánál meg volt repedve, mely repedést a belfelületen ke- 
rekded, kicsiny, idült külemű  fekély vette körül. Minden más 
szerv rendes állapotban találtatott. (M, T. a. Gr. 1862. ő szhó 18).

( —h - n )  S z iv re p e d é s  e g y  esete.

S. Richard, munkás, 65 éves, igen jó egészségnek örven
dett ; igen mérsékelten és rendesen é lt ; télen át kevéssé kö
högött. Nyárutó 4-ikén oly egészségben, mint nála mindig 
jelen volt, 9% órakor este lefeküdvén, midő n reggel rögtöné- 
ben felébredt, nejét szólította, s ennek a mell jobb oldali ré
szében levő  fájdalomról panaszkodott, miért egyszersmind 
téát kért; továbbá mondotta, hogy a dohány néki hihető leg 
jót fog tenni. A nő  férjének a pipát átakarta nyújtani, de 
épen az átnyujtás pillanatában R. S kezeit mellére téve fel
kiáltott : 0 !  istenem! megfuladok! mire meghalt.

Lowe Edgar nyárutó 9-én a hullát bonczolván, a szív
burkot félig aludt, fekete vérrel megtelve találta. A jobbol
dali szívgyomor alapján két átható szakadás volt, melyek 
egyikének hossza négy hüvelyket tett ki, s szélei szegzugasan 
néztek k i; a másik jóval kisebb, az elő bbeni szomszédságá
ban találtatott. A szív rendes térfogatú, de csekélyebb vas
tagságú volt; a szívben zsírszerű  elfajulásnak vagy más 
rendellenességnek semmi nyoma se mutatkozott. A testen 
erő szaknak nyomát látni nem lehetett, mint átalában a ren
destő l mi eltérő t sein lehetett észlelni. (The Lancet. 1862. 
ő szelő  6-án).

( K )  L e f o r r á z á s o k  és é g e té se k  e l len i  sze r .

M y r t l e  tr. a leforrázások és égetések eseteiben, ha a 
bő r csak kissé van megsértve porrátört kén- és zsirbő l készült 
kenő csöt használ; a bő r tetemesebb sértéseinél pedig ugyané 
kenő cscsel bevont gyapotot alkalmaz. K e l l e r  tr. az ilyen 
sebeknek kénporral való behintését különösen Tlicséri. Ily el
járás mellett, a gyógyulás hamar és bizton történik. (Journ. 
f. Kinderheilk. 1862.).
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Terv az osvoskari épületre vonatkozólag.*)
Tonnay K. tudor, peatvárosi fő orvostól.

(Vége.)

E tervben azonban a beépítendő  területnek csak körvo
nalozása van adva, miért is nem alaptervrajznak tekinthető , 
mely csak szakértő , gyakorlati építészek s kórodai orvosok 
által egyetemben volna kidolgozandó.

A tervrajzban csak az orvosi kar központi épülete van 
mint önálló épület kijelölve, s a tulajdonképi kórházépület el 
nem különített egésznek van rajzolva. A végleges kiépítésnél 
ez több részre volna osztandó, s arra ügyelendő , hogy a lég 
az épület minden egyes részeiben, fő leg a kórintézetben sza
badon körözhessen.

A kórházépület kikerülhetetlen szükséges részei vol
nának :

1- ör a tulajdonképeni kórintézetek, melyekbő l az elkü
lönített kórodákkali közlekedés könnyű sége volna eszköz- 
lendő . Itt léteznék a beteg-fölvételi iroda, a korosztályok, a 
két nem szigorú elkülönítésével; továbbá a fürdő  és a gyógy
szertár ;

2- or a kellő leg fölszerelt szülintézet;
3- or a holtak terme, a boncz és kórboncz, úgyszinte a 

kórvegytani intézet;
4- er az orvosi személyzet egy részének, úgymint az igaz

gató , egy első dorvos és egy lelkész lakása. A gondnok, el
lenő r és a többi gazdászati személyzet laka, úgy a konyha, 
raktárak és mosóintézet is földszint volnának elkelyezendő k.

A segédorvosok a kórodák egyes kórosztályai közelében 
nyernének szállást, a bába pedig a szülő  osztálynál, hol a vi- 
selő sök Í3 elhelyezve lehetnének.

A halotti házban a kápolna, bonczterem, halott-ő r la
kása s egy külön jégverem léteznék.

A kápolna és a halottak kiterülési helyisége czélszerüen 
úgy volna épitendő  , hogy a temetésekre gyű lő  közönség ma
gába a kórházba ne lépjen, és a temetések a betegek nyugtát 
ne zavarják.

Különben a leírt négy osztály folyosók által volna ösz- 
szekötendő , ső t a központi épület a kórintézettel is az utczán 
átvezető  széles folyosó által is összefügghetne.

A sóhivatal táján vezetett tágasabb légszesz-csövek va
lamennyi itt emelendő  épületek világítására elegendő  lég
szeszt szolgáltatnának.

Minthogy ez épületek minden oldalról szabadon állaná
nak, s jelentékeny magasságuk volna, villámhárítók alkalma
zása sem járna nehézséggel.

Végre ez intézetekbő l a kedvező  fekvésnél fogva a sze
mét is könnyű  és olcsó módon eltávolíttathatnék.

A jelenleg haszonvehetlen malomtó a környék lakói szá
mára sétánynyá és egyszersmind (?) vásártérré alakíttatnék át, 
nemkülönben fákkal lenne körülültetve. így tehát e tó feltöl
tése a városrészt is diszítné, a lakóknak enylielyül szolgálna, 
a mellett pedig tágas vásár- és fakészlettérnek is volna hasz
nálható, mibő l a község nem csekély jövedelmet huzna. A 
közlekedés e térrel részint vizen, részint a Dunapart hosszá
ban, vagy a csillagutcza és szénatéren át könnyű  s kényelmes 
volna. Nem kevésbbé kényelmes volna az újonnan épitendő 
orvosi kar s közkórház épületek közlekedése az egyetem nagy
épületével s templomával.

* *
.y.

Ezek volnának az indokok melyek által bebizonyítani 
törekedtünk, hogy a dunaparti sóház és sótér tája úgy egész
ségügy-rendő ri. mint orvos-kórodai szempontból egy, orszá
gos kórházzal összekapcsolt kóroda és orvoskari középület 
felállítására a legnagyobb elő nyöket nyújtana, s hogy mind a 
táj, mind a területi viszonyok az igényeknek legjobban meg
felelnek; s azon — de csak is azon — esetben, ha a régi fü-

vészkertet másra mint orvosi czélokra használni szabad nem 
volna, ide, anélkül hogy más tér hozzá vétetnék, a központi 
épületet kellene emelni, melybe elhelyezendő k volnának az 
elméleti tanulmányok helyiségei — az ezekhez tartozó múzeu
mok — és egyéb vélök összefüggésben álló intézetek, nemkü
lönben az országutra eső  épület homlokzatába az egyetemi 
könyvtár és e fölé a csillagda. Az elő bbinek azért volna ottan 
helye, mert mindannyi egyetemi karok — s így az orvosinak 
is — tulajdona ; az utóbbinak pedig azért, mert itt levegő tü
neti észleietek jegyeztetnek fel az orvosi tudományok kiegé- 
szitése végett.

Ha pedig a nagym m. kir. helytartótanács a fölállítandó 
kir. gymnasiumot s polytechnicumot, egyetemi könyvtárt és 
csillagdát is magában foglaló épületek emelésére alkalmatos 
helyiségek kijelölését tő lünk is óhajtaná, akkor a két utóbbi 
tanintézet fölállítására a régi füvészkertet, az öt pacsirta- 
utczában jelenleg a Beleznay-kert egy részét és annak tő - 
szomszédságában létező  magányház területeit tartanók legal
kalmasabbaknak.

Ugyanis a régi füvészkert országúti homlokzatán a kü- 
! lönnemű  múzeumok, egyetemi könyvtár és csillagda épülete 

emeltetvén, az építmény belső  szárnyai pedig az elméleti ta- 
! nulmányoknak szenteltetvén, az épületcsoport negyedik ol- 
j dalát az öt pacsirta-utczára nyíló homlokzattal, a kir. gymna

sium és polytechnicum intézetei képeznék.
Ily módon tehát a legfontosabb, tudományos összefüg

gésben álló intézetek összpontosulása eszközöltethetnék, mi a 
kiképeztetést is lényegeseu elő mozdítaná. — Ez esetben azon- 

i  ban, ha valamely nagyobbszerű  és az utókor kivánatának Í3 
1 megfelelő  intézeteket akarna a kormány fölállitani — mirő l 
í legkevésbbé sem kételkedünk, hogy monumentális intézkedés 
I lenne — a Beleznay-kert és annak tő szomszédságában létező 

ház megvétele volna foganatosítandó, s ha csak a régi füvész
kert használtatnék föl ezen intézetek fölállítására, akkor az 
ily czélokra szánt épületet három emeletesre kellene vinni, és 
ezen esetben a magy. nemz. 3zinház és az új épület közt utcza 
nyitása felesleges lévén, csak egy keskeny udvar (Lichthof) 
volna hagyandó.

Önkényt és önkénytelenül kopogó szellemek.
Korányi Fr. tr.-tól, Nagy-Kallón.

(Vége)

Jobert esete egy 14 éves leányt illetett, ki nyolez hó 
I  elő tt kapta volt meg havi tisztulását; életében egyéb bajban 
■ nem szenvedett, mint valamely meg nem nevezett bőrbeteg

ségben. Hat év óta, úgy látszik az illető  tag éjjel történt  
meghű lése után, a jobb külső  boka mellett szabályos hang- 
nyomatu kopogás hallatszik, oly rendes mint az érlüktetés, 
csak ennél valamivel szaporább; vele egy idő ben ezen végtag 
fájdalmas is lön. Nem sokkal azelő tt, hogy a beteg Jobert 
észlelése alá jött, a balláb ugyanazon táján hasonló, csaknem 
oly tartós kopogás lön hallható; lassanként a végtagok fájdal 
mássága nő tt, a járás ingóvá vált, s a beteg néha közel volt 
az eleséshez. A beteg állítása szerint a láb erő sebb kiuyuj-  
tása, a kopogás helyén alkalmazott nyomás a kopogást képe
sek megszüntetni, azonban a végtag akkor is lankadt és fáj
dalmas. Alkalmaztattak volt nadályok, csillapító bedörzsö- 
lések, ragtapasz és pólyák általi beszoritás, mind csak ideig
lenes sikerrel; hasonszenvi szerek, ásványvizek minden siker 
nélkül.

Midő n Jobert a beteget megvizsgálta, következő ket ta
lált : a jobb külső  boka hátsó széle mögött rendes nyo
matú kopogás hallható; ugyanakkor e helyen a lágyrészek mu- 
lékonyan kiemelkednek, nyilván izomösszehuzódás folytán; és 
minden ily összehúzódást követett egy rövid zörej, ez épen 
úgy hallható az ágyban mint ezen kívül, s meglehetős távol
ságra elhatott, hallható volt akár állott a beteg akár feküdt,*) L4 lapunk 38. számát.

T  4  R  C Z  A.
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a nap és az éjnek minden idő szakában ; ha a vizsgáló a fülét 
az alszárra, a lábra vagy külbokára tette, kellemetlen lö
kést érzett, mint midő n egy bot egyik végétő l alkalmazott 
ütés a másikra alkalmazott fölhöz terjed, és ezen érzés a szár- 
kapcsi izom egész folyamatát kísérte. A zörej néha dörzsölés
hez vagy vakaráshoz hasonlított, akkor t. i. midő n az izom- 
összehuzódások gyöngébbek voltak.

Részletezvén a tüneményeket Jobert észlelte, hogy a 
tünet két mozzanatból á ll, az első ben a rövid szárkapocsi 
izom összehuzódván, ina a szárkapocs vájulatából kiemelke
dik, magával felemelvén a hosszú szárkapcsi izmot, egyszer
smind a kisujj egy-egy lökést kap, és ezen ujj középláb csont
fát fedő  bő r szinte fölemelkedik ; a második mozzanat alatt az 
izom elernyed s ina ismét visszaesik vájulatába, s ekkor hozza 
létre a zörejt; végre az ezen izomra alkalmazott nyomás 
az egész folyamot megakadályozza, megmaradván mindamel
lett az izom mentébeni fájdalom, A zörej legerő sebb a külső 
boka mellett és mind feljebb az alszáron, mind lefelé a láb
tő n kisebbedik. A legszorgosabb figyelem mellett sem tudta 
Jobert a zörejt a talpon vagy sípcsonton hallani, hanem csak 
a szárkapocs irányában, a rövid szárkapocs-izom mentében, 
miért is ezen izomnak tulajdonitja azt.

Áttérvén a tünemény kórtani oldalaira, J. megkülönböz
teti ezen szabályosan ismétlő dő  izomösszehuzódást, s az ezt 
követő  zörejt, mind a görcstő l, mind az állandó vagy félben- 
hagyó zsugorodástól, mind végre azon rendetlen és fájdalmas 
izomrángásoktól, melyeket az izom közelében fészkelő  és az 
ideghüvelyt sértő  lobgóczok, vagy az izmot sértő  csontszál
kák elő hoznak, s okául az izom és az ellátó ideg működési 
zavarát állítja fel anélkül hogy ennek kimenetét közelebbrő l 
meghatározná Az inhüvely változásaiból nem lehet azt ki
magyarázni, mert az ellen bizonyít a baj kezdete, tartása és a 
sikerrel alkalmazott gyógymód.

Ezen gyógymód t. i. abban állott, hogy a rövid szár
kapcsi izom mindkét alszáron egymásután bő ralattan átmetsze
tett, mire minden kóros tünemények egyszerre megszűntek; 
a lábak azután alkalmas készületek által mozditatlanságban 
tartattak, mígnem az összenövés megtörtént, mely után a 
kórtünetek szintén nem tértek vissza.

Már elő adásának bevezetésénél felhívja J. a figyelmet 
azon hasonlatosságra, mely az általa a betegénél észlelt tüne
mények, és azon szemfényvesztések között van, miket világ
csalók temészetfölötti tüneményekként a könnyen hivő  és ki
váncsi közönségnek feltálalnak.

így a számtalan hasonnemű  iratokat és röpiratokat mel
lő zve a bergzaberni (város a Vogesek alján) hetilap szerkesz
tő jétő l jelent meg egy röpirat ezen czim alatt : „Ce qu’ on 
apelle 1’ esprit frappeur de Bergzabern“. Az élő beszédben ál- 
littatik, miszerint az elő adott és hivatalos jelentésekbő l men
tett dolgokat Bentner tr. és Dapping közegészségi-bizottsági 
tanácsosok, és még számos szemtanúk észlelték; a szerző  elő 
adja, miszerint egy 11 éves gyermeknél, midő n aludt, rende
sen 9% és lO'/a esti óra közt egy tompa kalapácszörejt, min
dig erő sebbedő  kopogást lehete hallani; ha a gyermeket más 
helyre vették, a zörej követte egy helyrő l a másikra, és okát 
az orvosok eredmény nélkül fürkészték, bárha minden szobát 
felkutattak, a falakat és padlókat felbontották. Mihelyt a 
gyermek elaludt, kezdő dtek a kopogások, melyek majd erő 
sebbek. majd gyöngébbek voltak, majd egyesek, majd kettő - 
zettek, kis idő  vártatva egy-egy katonai induló vagy más dal
lam hallatszott.

Késő bb a gyermek beszélni is kezdett álmában, mintha 
valakinek parancsokat osztogatott volna; parancsolt magának 
20—30 vagy több koppanást, mi neki teljes számmal kiszol
gáltatott ; azután mások a néző k közül is parancsoltak ma
goknak, és pedig nemcsak fennhangon, hanem a szoba egy 
bizonyos szögletében tartott suttogással is, s lön nekiek a 
mint parancsolták; ebbe azonban már nem egész pontossággal 
járatott el, mert hol több, hol kevesebb jutott a kopogásból. 
Ha a néző k indulót parancsoltak, akkor a bajor indulót lehe
tett hallni, mely iránt különös elő szeretettel viseltetett a 
szellem, de néha osztrák, franczia sat. indulót is hallatott.

Néha a kopogást egy vakarásszerű  dörzsölés váltotta 
fel, s mindezek alatt a gyermek nyugtalanul hánykódott, s 
fájdalom jeleit adta hang és kifejezésben; midő n fölébredt 
panaszkodott, hogy egy nagy szakállu csúnya ember tartotta  
térdeit és kopogtatott rajtok, mi neki fájt. Késő bben egész 
jós tehetséget kezdett a gyermek mutatni, úgy hogy az embe
rek éveit, zsebükben lévő  pénzök számát sat. kikopogtatta, 
ső t kenetes beszédeket kezdett tartani, az üdvözítőrő l, a bű n
bánatról, a zsidók iránt tartozó gyű löletességrő l sat. Ily álla
potaiban hordták a gyermeket faluról falura, s ezen állapotot 
constatirozta a hivatalos vizsgálatot tartó Bentner tr. is.

Frankfurt mellett Seckdorf helységben hasonló kopogó 
szellemes nő  mutatta magát, ki estenként kezdte jósló kopo
gásait; egész dallokat hallatott mindaddig, míg a hatóság azt 
nem rendelte, hogy a kopogó jósnő t, mint beteget a hanaui 
kórházba vigyék; ekkor elnémult minden.

Ezen nő t minden hitelt érdemlő  orvosok vizsgálták és 
kétség nem maradhatott a felett, miszerint a hangok magában 
a jósnő  testében jöttek létre, csak az miként, titok maradt.

Legtermékenyebb hazája a kopogó szellemeknek Eszak- 
Amerika, — mibő l azonban nem lehet következtetni, hogy a 
respublicai intézvények szülik ő ket, mert míg az egyesült ál
lamokban oly buján tenyésznek, addig a helvét köztársaság
ban megszületett hóhérjok Schiff tanárban. A tisztelt tanár  
boneznok és physiolog létére figyelemre és kutatásra méltatta 
a szellemkopogást, s nem kis nehezteléssel tapasztalta, misze
rint ezen túlvilági lények a halandók alszáraiba vannak be
börtönözve ; nyomokra jő vén, csakhamar kikutatta, hogy 
épen a külboka szolgál mű helyül a pajkos csendzavaróknak. 
Boncznoki szeme elő tt csakhamar felvillant a két szárkapcsi 
izomnak a kölboka mellettt lefutó ina, a csontvájulat, mely
ben helyezvék, és a lehető ség, hogy ezen inak a csont felüle
tén hangokat hozzanak létre: tovább figyelvén a szellemkopo
gást kisérő  tüneményekre meggyő ző dött, miszerint minden 
kopogást a nevezett inak helybő l mozditása elő z meg. Nékie 
azonban nem volt elég meggyő ző dni, ő  meggyő zni is akart, 
azért hozzá fogott saját szárkapcsi izmainak trainingjéhez s 
buzgó igyekezetének sikerült megoldani addig némaságra 
kárhoztatott szerveinek nyelvét, s parancsoló akaratára ko
pogtak, nem sokára harmincz hangot adtak s egész nagy hall
gatóságok elő tt legalábh is annyi bájjal kezdtek zengedezni, 
mint a szalma harmonika. Theorema, quod erat demon
strandum.

Adjuk e tényékhez a tömeg tudatlanságát, csodák utáni 
kapkodását s könnyenhivő ségét: és meg lesznek fejtve a tör
ténetek, mik egy évtizedtő l bosszantják a higgadt természet
ismerő t s mik leáldozásuk daczára még mindig keringenek a 
nagy világban, s keringeni is fognak mindaddig, míg egy 
újabb humbug el nem homályosítja fényével a régit, vagy míg 
a természet törvényeinek ismerete fel nem deriti fényével az 
emberek elméjét.

A kir. magyar természettudományi társulat.

-f- Az ő szhó 22-kiközgyű lésen Balogh Kálmán az „Ar
chiv f. Anat. Physiologie u. f. klinische Medicin“ 1862-ki év
folyam III-ik füzetébő l Ranke kísérleteirő l „A nyugvó em
ber széneny és légeny kiürítése“ értekezett. Ranke minden- 
elő tt, legalább saját személyére nézve, bebizonyította, hogy a 
szervezetbő l kiürített légeny a bélsáron kívül csak a húgy 
által megy e l , miért is a szervezet légeny kiürítése ellen 
ő rizhető . Az emberi szervezetben a naponkint felhasznált 
légenymennyiséget 21,4, a szénenyt pedig 261,4 grm.-ra 
tehetni, miért a N : C =  1: 12. Ha az ember a megkiván- 
tató szénenyt hús által akarná fedezni, abból 2000 grm.-nál 
többet szükségelne, mely mennyiséget megemészteni nem ké
pes, minélfogva már a szervezetben véghezmenő  anyagforgal
mi viszonyoknál fogva oda van utalva, hogy a hő képzés
hez szükségelt széneny mennyiséget fő  részben a szénviz- 
egyekbő l és a zsírból vegye, mert csak ily módon lehetsé
ges elkerülni, hogy a testben a légeny szükségen kívül 
fel ne halmozódjék. Ha valaki egyedül hússal táplálkozik, sú
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lya rendkívül fogy a nagy vízveszteség következtében, mely 
olyankor mindig elő fordul; ha ellenben Ranke légenynél- 
küli anyagokat vett fel, az első  napon, annak daczára, hogy 
a test fehérnye anyagaiból veszített, súlyban növekedett, 
minthogy nagy víz mennyiség visszatartatott. A mondottaknál 
fogva egyedül a testsúlyából az ember táplálkozási viszo
nyaira következtetni nem lehet, minthogy a fehérnyefélék, a 
víz és a zsír súly tekintetébő l egymást kölcsönösen kiegyen
líthetik. Az értekezet a társulat közlönyében egész terjeíem- 
ben meg fog jelenni.

Tóth Sándor a felső  dernai földégésrő l ez évben nyár
utó havában tett saját tapasztalatai után értekezett. A láng
nélküli , de nagy melegkifejléssel járó égés azon asphalt és 
hatalmas kő széntelepek csekély részét illeti, melyek azon a 
vidéken messzekiterjedő  rétegeket képeznek, s honnét asphalt 
és barnaszén példányokat, nemkülönben ként és kénsavas lé- 
genykönegélenyt (AmO. S 0 3) mutatott elő .

Sző cs Sámuel tudor egy betleni ismeretlentő l a társulat 
részére ajándékképen 10 forintot küldött be. Kempelen R., 
egri tagtársnak a hevesmegyei téhelyröpü bogarakra vonat
kozó kézirata birálat végett kiadni elrendeltetett. Végül 
könyvtári közlemények és a 18-ki rendkívüli ülés jegyző 
könyve olvastattak fel.

V e g y e s e k .
— A b u d a p e s t i  k. o r v o e e g y l e t  oct. 25-én foly

tatólag tartotta tisztújító gyű lését. V á l a s z t m á n y i  t a
g o k u l ,  az e tisztséggel csak két év elő tt felruházott — Bó
kái, Oesterreícher, Rózsai és Torraay — urak mellé újra meg
választattak Markusovszky és Valla tudorok; új vál. tagok: 
Wagner János és Thán tanárok, Havas I., Pollák H., Verzár 
J. és Batizfalvi S. tudorok; póttagok: Verebélyi, Poor 
és id. Wágner D. tudorok. — T i s z t e l e t b e l i  t a g o k k á 
lettek: Jankovics tr., udvari orvos és az egyesület v. ér
demdús elnöke, valamint Toldy F. tr., a nemzeti irodalom kö
rül szerzett sok és nagybecsű  érdemeinél fogva. — A r e n 
des  t a g o k sorába titkos szavazás utján fölvétettek: Böke 
Gy., Czech Tivadar, Hasenfeld Manó, Helfer V., Nékám Sán
dor, Leitner H., Loeblin Miksa és Pfeifer tudorok. — L e v e 
l e z ő tagokul megválasztattak a hazában : Grósz L., biharm.  
fő orvos, Intze I., kolozsm. fő orvos, Kaczánder Áron, miskol- 
czi gy. orvos, Kun Tamás, borsodi fő orvos, Lengyel Endre, 
gy. orvos Sáros-Patakon és Popper József, miskolczi közkór
házi első dorvos; — a külföldön pedig; Linhard W. sebészet 
tanára Würzburgban. Patruban K. tanár Bécsben, Escherich 
Anspachban, Griesinger Zürichben, Traube Berlinben, De- 
marquay, Nelaton, Trousseau és Vidal Párisban, — Bowman, 
B. Brown, Fergusson. Sp. Wells Londonban, és H. Bennett, 
Simpson meg Syme tanárok Edinburghban.

-j- S c h o r d ann Zsigmond cs. k. tanácsos orvostudor 
s az élet- és felső bb-boncztan elhunyt egyetemi tanára felett 
a gyász-emlékbeszédet folyó évi ő szutó 3-án az egyetemi 
nagy-diszteremben d. e. 10% órakor — a megboldogultnak 
tanszékébeni utódja J e n d r á s s i k Jenő  tanár fogja tartani.

— H a l á s z  Gé z a tr. az orvosi pályadíjakra kötele
zett 3 db aranyat az orvosi egylet pénztárnokának leű zette.

— S t e s s e l tudor a budapesti orvosegylet könyvtárát 
újra 291 darab könyvvel gyarapitotta. Bold. Mo k o s i n i  tr.  
könyvtárának egy részét hasonlóképen az egyletnek hagyo
mányozta,

Az orvostan hallgatók segélyegyleténél a választások 
az 186%-dik tanévre következő  eredménynyel történtek :

Elnök: Szeremley Mihály. — Jegyző : még nincs.— 
Választmányi tagok az 5-öd évesek közöl: Buzinkay Gyula, 
Krenn Géza és Mangin Károly, a 4-ed évesek közöl: Csá
szár N. János, Varga Geiza és Verebélyi László a 3 ad éve
sek közöl: Csiky József, Geszner Jenő , és Torday Ferencz. 
a 2-od évesek közöl: Policzer Mór, Szentkirályi Kázmér és 
Tomcsányi Imre , az l-ső  évesek közöl: Berger Húgo, Encz 
Géza és Szeremley Lajos. —

A választmány kebelébő l alelnökül: Verebélyi László, 
id. titkáról: Varga Geiza, pénztárnokúl: Krenn Géza, könyv- 
tárnokúl: Geszner Jenő , segédjegyző ül: Torday Ferencz vá
lasztattak meg. — Kelt Pes t en, octob. 27-én 1862.

V a r g a  G e i z a id. titkár.
-f- Sauer Ignácz, tanár és a pesti egyetem e. i. igazga

tója az egyetemi növendékek számára pályázati díjul 40 ara
nyat ajánlott fel, melybő l 20 orvostani, 20 pedig jogi dolgoza
tokra fog esni.

-j- A legújabb idő ben nálunk a vízben oldékony kovasa 
gyógytani használása igen lábra kezd kapni. Nem volna 
czélszerű tlen a vízben szinte oldékony kovasavas haméleny- 
nyel (közönséges vízüveg — Wasser-Glas) kísérletet tenni, 
minthogy ezen anyag sokkal olcsóbb, könnyebben készíthető , 
s így inkább hozzá férhető .

E lő a d á s o k  a pes t i  s z e g é n y  g y e r m e k k ó r h á z b a n .

A pesti szegény gyermekkórház igazgatója mindin
kább megfelelni óhajtván az egyleti alapszabályok első  pont
jában foglalt azon czéluak, miszerint az intézetben „a tanúiá 
és kezdő  orvosoknak alkalom nyújtassék magokat a gyermek- 
betegségek gyógyításában gyakorlatilag kiképezni“, a jelen téli 
félévre a köv. elő adásokat rendezte :

Az igazgató fő orvos és egy. magántanitó B ó k á i  tr. — 
amint ez az egyetemi tanrendben is közzététetett: a gyermek- 
gyógyászatból kedden, szerdán és pénteken d. u. 3 —4-ig és a 
gyermekápolásról bábáknak szombaton reggel 9 órakor.

H i r s c h 1 e r tr., gyermekkórházi szemész : a gyermek
korban elő forduló szembajok kórisméje és gyógyításáról, há
romszor hetenkint regeli 9 —10-ig; továbbá a szemképletek 
szövettana és a szemtükör alkalmazásáról, hetenkint egyszer 
délutáni 4 órakor.

M a r k u s o v s z k y  tr. és mű tő : a gyermekeknél leg
gyakrabban elő forduló sebészi mű tételek és kezelésekrő l, gya
korlatokkal, hétfő n és csütörtökön, délutáni 4 órakor.

A bejegyzés az intézet igazgató fő orvosánál történik.
Az elő adások és gyakorlatok ideje közelebbrő l közös 

megegyezéssel fog meghatároztatni, melyen azonban szük
ségszerint változtatni is lehet.

Heti kimutatás
a pestvárosi közkórházban 1862. október 24-tő l egész 1862. 

október 30-ig ápolt betegekrő l.

Felvétet. Elbocsát. Meghalt Visszamaradt
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A létszám e héten növekedett; szaporodott a tüdő - s raelí- 
hártyalob ; kevesbbedett az izlob s himlő , A halottak száma a múlt 
hetinél nagyobb.

P á l y á z a t o k .
Mező -Túron a városi orvostudori állomás betöltendő . Évi díj  

400 írt, A kérvényeket télelő  1-jéig Báthory József, polgármesternél 
kell átnyújtani,

A putnokí járásorvosi állomás megüresedett. Évi fizetés 400 frt. 
A kérvények ő szutó 20-ig Koresko József, gömörkishontinegyei kir. 
biztosnál nyújtandók be.

Sz. k. F e l s ő b á n y a  v á r o s á b a n  fiók g y ó g y s z e r t á r 
helyett önálló allittatik, személyes, másra át nem ruházható joggal. 
Folyamodhatni december 15-ig a városi tanácshoz.

Ig a z í tá s .  A 846-ik hasáb alul 33. sor „kicsuszamolna“ helyett olv 
« k i s z a k  a d n  a“; 847. has. al, 34. sor „hüvelyével“ h, olv, 
„ h ü v e l y k é v e  1“; 847. h. al. 7. sor „porczhártya“ h. olv, 
„ p o r c z h á r t y a s e  b.“

Pesten, 1862. M ü 1 1 e r E m i 1 könyvnyomdája Dorottya-utcza 14 szám.



Pest, 1862. November i).
E lő f ize tés i á r  :  h e ly b e n e g e s z  é v  9  f r t .  f é l é v  4 f r t .  5 0  k r .  
é v n e g y e d  2 f r l .  2 5  k r .  v i d é k e n  e g é s z  év 10  f r t .  f é l é v  5 f r t .  
é v n e g y e d  2 f r t .  5 0  k r .  A k ö z l e m é n y e k  és f i z e té s e k  b é r m e n te s i -  

t en d ő k .  H ir d e té se k é r t  s o r o n k in t  14 u j k r .

M eg je len  m inden  v a sá r n a p .
M e g r e n d e lh e t ő  m in d e n  e s .  k i r .  p o s t a h i v a t a l n a k  a s z er k e s z tő 
né l  ú j t é r  10.  s z .  és  O s te r l a m m  K. k ö n y v k e r e s k e d é s é be n ,  ú j t é r  

a k i oszk  á t e l l e n é b e n .

ORVOSI HETILAP.
Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye.

Tulajdonos és felelő s szerkesztő : Markusovszky Lajos tr. Fő munkatárs : Balogh Kálmán tr.

T a r ta lo m  : P o r g e s L. tr. : Adatok az úgynevezett hangrés- görcs kortanához. — B a 1 o g  h K. tr, : A láz. (Folyt.). — K o l l e r  Gy.
tr. : K ö n y v i s m e r t e t é s .  — L a p s z e m l e : A farcóikzsabáról. — Világrahozott tömlő k az ivars?ervekbeu. — Kéns vas 
kinal bő raláföcskendezése vál'óláznál.

T á r e z a  : J e n d r á s s i k J .  egyetemi tanár : Emlékbeszéd néhai S c h o r d a n n  Zsigmond, nyug. élettani tanár felett. — Vegyesek. i

i

ADATOK AZ ÚGYNEVEZETT HANGRÉS-GÖRCS  
KORTANÁHOZ.

Porges la. tr. és a pesti nyilvános gyermekgyógyintézet igazgatójától

A jelen értekezetbő l , mindazon hangrés-görcsök 
( phrenoglottism us) k ihagyvák. melyek a jelenkori esz
közök és ism eretek á ltal akár az életben, akár pedig a 
halál után k im utatható h e ly i, egyiittérzósi (consensu- 
elles) vagy átterjedési (reflectirtes) gégebántalo inban 
gyökerezvék , m inélfogva itten csakis a tulajdonképi 
(essentielles) hangrés-görcsrő l fogok szólaní.

A hangrés-görcs r i tk a , az első  gyerm ekkorban 
fellépő  b e teg ség ; jellegzö tünete sajátságosán hangzó, 
k rákogó légvétel és légiirités , melyet talán mekegö 
sivításnak lehetne nevezni, s ki ezen hangot egyszer 
hallotta, oly kevéssé fogja elfeledni, m int el nem fe
ledi a orouphangot, s ha elő jön, szintoly aggodalom
mal fog betegének élete irán t e lte ln i, m intha csak a 
crouphangot hallaná.

Hennig ') a betegség lényegét következő kben 
foglalja e g y b e :

,,A gégegörcs (laryngospasm us) a nyultagytó l 
függő , heveny, könnyen szokássá váló, önkénytelenül 
bekövetkező , tevő leges term észetű  gégerési szű külés“ 
sat. Ezen m eghatárzás sú lyát az illesztő porczok tevő 
leges görcsére helyezi, s m inthogy ezen utóbbi sem az 
életben, sem pedig a halál után nem jelezhető , annak 
védvéiil felhozatnak :

1) A roham képe.
2) A közönségesen alkalm azott gyógyeljárás, mely 

görcsellenesek nyújtásában áll.
A jelen sorok czélja, m iszerint kimutassam, hogy 

görcscsel oly kevéssé van ottan d o lg u n k , m int az i l-  
lesztöporczi izmok (Griesskannenmuskeln) nem bán ta l-  
mazvák.

Kórtünetek és lefolyás.

I. Kezdetidő . A szülék panaszkodnak, hogy a 
gyerm ek gyak ran , k ivált é jfé lkor fö lébred, s állan-

*) Lehrbuch ti* Krankheiten des Kindes in seinen verschiedenen 
Altersstufe». Yon Dr. C, Hennig. Leipzig u. Heidelberg. 1859.

dóan fél-, vagy egész óráig k ö h ö g ; ezután az inger 
megszű nvén, elalszik. Ezen roham okat a szerző k hu
ru tnak  szokták nevezni, m inthogy egyszersm ind nyá l- 
kabugyborékolás (Schleim rasseln) hallható , s a va
lódi betegségi idő szakot, hosszabb vagy rövidebb idő 
vel meg szokták elő zni.

II. A valódi roham közönségesen az éj kezdetén 
lép fe l ; azonban nem egyszer lá tta m , hogy az első  
roham nappal m utatta m agát, mi levegő szükség
gel való küzdésben á ll, midő n a gyerm ek fekhe
lyén idestova veti m agát, s meglehető sen hosszú idő
közökben é les , sivító hangokat h a lla t, még pedig a 
légvéte lkor, vagy a lég ü ritésk o r, melyek egyszers
m ind m utatják, hogy a levegő  a m egszükült han g ré 
sen csak felettébb nehezen hato lhat keresztül.

Az arez fájdalm at áru l e l, majd m egkékü l, m ajd 
elhalaványul, sötét hamuszinü is lesz. A test bő re fe
hér, nedves h ideg; az érlökések kicsinyek, összefo- 
lyók, s végtére egészen eltű nnek. A szív hevesen mo
zog, m íg a szívlökések alig  észlelhető k. A m ellkas 
lassan és csak felületesen m ozog; a has nem dom borul 
elé, ső t inkább benyomódik. H a pedig a roham  ha
m arjában le nem gyözetik, a gyerm ek erő i a levegő 
ért való küzdelemben fogynak, az öntudat m egzava
rodik. ső t azután elenyész; a fölemelt vagy ülő  gyer
mek összeroskad, s áju ltan fekszik. V égül a halál is 
bekövetkezhetik, mi azonban az első  roham után nem 
igen szokott m egtörténni, s legfeljebb akkor fordul 
elő , ha az illető  egyén igen ki van merülve.

M ihelyt a légzésszervek m unkássága v isszatér, a 
gyerm ek m ekeg vagy s ír , azután pedig kim erülve 
egy idő re elalszik , s midő n fe lébred , igen derü lt és 
m ozgékony, m intha mi változás sem történ t volna 
vele. Játsz ik , eszik, iszik, s valam i különös bajnak mi 
nyom át sem hordja magán.

A le írt rohamok a következő  napokban közönsé
gesen ism étlő dnek , m indinkább gyakrabban követ
keznek egym ásután, s egyszersm ind hevesebbek is 
lesznek. Ezen körülm ények között a kellő  szerelés és 
a megfelelő  életrendi befolyások á lta l még lehetséges 
a betegséget legyő zni.
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I I I  Némely alkalom kor az első  roham után egé
szen egy  hónapig vagy még tovább tartó  szünet áll 
be, midő n nehány roham következik, hogy ismét két 
vagy legfeljebb négy hétre terjedő  szünetnek enged
jen helyet, s ha most ú jra kitörnek, folytonosan köze
lednek egymáshoz o lyanny ira , hogy végtére csak 24 
órai vagy még rövidebb idő köz á lta l választatnak el 
egym ástó l, miközben hevességre nézve szinte növe
kedvén, végtére a következő  kórképet m utatják :

A roham rögtönében, fő leg köhögést okozó befo
lyások után , m ilyenek a k iáltás és sirás. vagy  a ke
dély mozgalmak alkalm akor (k ielégitlen vágy, félelem, 
megijedés sat.) fejlő dik ki, midő n a gyerm eket karon 
hordozzák, alszik, eszik vagy iszik vagy játszik.

Az arcz sáppadt, élettelen, a szemek elödülledvék, 
levegő ért küzköd ik , majd m ozdulatlanul összerogy, 
m idő n eszméletét elveszíti A bő r emellett hideg, ha- 
lavány, a kicsiny érlökések rem egök , a szívverés'hu l- 
láuizatos, a szivhangok nem hallatszanak, semmi leve- 
gövételi mozgás, a végtagok pedig görcsösen össze- 
huzódnak.

Huzamosabb tartam  után a kórjelenségek any- 
ny ira közel esnek egym áshoz, hogy majdnem eg y 
szerre lépnek fel. A halavány, összerogyott gyerm ek 
érlökései m egszám ithatlanok, a m ellkas nem m ű kö
dik, a vizelet és a bélsár öntudat nélkül mennek el. 
Ezen kórszakban a halál igen gyakran  bekövetkezik, 
a kicsiny betegek roham aikból többé fel nem ébred
vén. Ez a látszólagos egészségbő l a legrögtön ibb ha
lá lba való átmenet.

Ha ezen második kórszak hosszan ta r t ,  é tvágyát 
elveszíti, s csak ita lt kér, keveset és nyugtalanu l a l
szik , fő képen pedig a roham ok e lő tt, nemkülönben 
összesoványkozik. Más részrő l a gyerm ek elm ete
hetségei gyorsan és csodálatos módon kifejlő dnek. 
Minden derü ltség  és jó  kedv elenyész, a gyerm ek el
szomorodik, m ogorva lesz, s bajának egész nagysá
gáró l tudomása van. Midő n a halál nem roham  köz
ben következik be, a gyakori és heves rázkodtatások 
ölik meg a szervezetet. Az agy savósan átivódik, vérsze
gényebb lesz ; el nem állítható hasmenés és láz össze- 
aszást eredményeznek, s a gyerm ek végtére egy vagy 
több napig tartó  állandóan öntudat nélküli és álom 
kóros állapot közben elvész.

H ogy ezen bajnak görcsös term észetét bebi
zonyítsák a szerző k, következő  érvekre tám asz
kodnak :

1) A roham  egészen egészséges gyerm ekben rö g 
tönében fejlő dik ki.

2) Roham a la tt a gyerm ek levegő  után kapkod, 
gégéjéhez nyúl. s fejét há tra  veti.

3) L égvéte lkor és légüritéskor sü v ö ltő , fütyülő , 
csengő  hangokat bocsát ki magából.

4) A görcsök a végtagokra és egyéb szervekre 
is k iterjednek.

A felhordott négy  pont teljességgel nem ele
gendő  , hogy a szerző k amaz állítása indokolva le
gyen, m ert

I)  az e llen , hogy a roham ok rögtön lépnek fel, 
úgy  sa ját tapasz ta la tom , m int mások tapasztalatai is
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világosan szólanak. íg y  W est m ondja: ,,A hangrés- 
görcs lassankint fejlő dik k i----- a benne szenvedő  gyer
mek erejébő l m ár a megelő ző  idő kben veszített sa t.'1 
Ezen eröveszitést m indannyiszor észleltem. Ha a szü
lék vagy a dajkák a kórkezdeti jelenségekre nem 
ügyelnek, egyszerre csak a mekegö sivitás ijeszti meg 
ő ke t, s ha ilyenkor az orvost egész sietséggel híjják, 
ez pedig a beteget a legnagyobb életveszélytő l fenye
getve látja, midő n azután a néptő l és az orvosok nagy 
részétő l is nem látott jelenet fejlő dik k i, könnyen 
megfogható, hogy m iért nyom ták ezen betegségre a 
rögtöniség bélyegét.

2) Kinek gégéje rögtön összeszorittatik (görcs), 
az m ielő tt eszméletét elveszítené, minden erejébő l 
azon van, hogy a gégét körülvevő  köteléket feloldja. 
Canstatt ’) croup lefolyása közben egy fuldoklási ro 
ham ot következő leg ír le:

„Minden légvételnél a gége gyorsan a szegy
csonthoz alászáll, m idő n az összehuzodó rekeszizom a 
felhasi tájat be- és fölfelé húzza; a légürités a lkalm a
kor pedig a gége az állkapocshoz vonatik , a szív és a 
nagy nyaki edények hevesen lü k te tn ek , m íg a borda- 
porczok és a szegycsont erő szakosan visszahuzatnak, 
s a vállak fölfelé emeltetnek. A kicsiny betegek fel
ü lnek , s az ágyat e lakarják  hagyn i; gégéjükhöz 
nyú lnak, hogy a légzési akadály t e ltávo lítsák ; a 
nyelvet kiöltik, a fejet hátra ve tik , s ily módon mell
felé nyom últ gégesíppal lélegzenek. Kétségbeesésük
ben a félelem verítékétő l nedvesített tag ja ikat lépdelik, 
környező iket ü tlegelik ; fejükkel a falfelé ron tanak; 
saját karjaikat h a rapdá lják ; m indenbe erő sen beka
paszkodnak sat.

Mennyire különbözik az ilyen roham a gégerés- 
görcstöl. A gyerm eket az utóbbi roham alatt vizs
gálva, mi ha nem is m indjárt kezdetben , de legalább 
valam ivel késő bben — nappal, a karon való hordás
kor lehetséges, legfeltű nő bb a rém ültség kifejezése, 
midő n fejét elő re hajtja (m ire való volna a fejet hátra  
v e tn i, ha a hangszálagok feszültségük legfő bb fo
ká t elérték ?) s többny ire nyugalm as m agatartásban 
iparkodik kínos helyzetébő l m egszabadúln i, s a tüdő
ket levegő vel megtölteni. A gége, rekeszizom , has
sajtó és m ellkas eröködve, de gyengén és lassudan 
m ű ködnek , m íg végü l teljesen tétlenekké lesznek. 
A szív rem eg, a végtagok lecsüngenek, s a roham  
vagy a gyerm ek öntudata és egyenes tartása m ellett 
megszün, vagy  pedig a beteg elájul és hátraesik, a 
mekegö sivítás m indjárt kezdetben hallható.

A roham  jelenségei tehát semmikép se m utatják, 
m intha a gége összeszoritása (görcs) volna jelen , s az 
ellenhatás, mi fő képen rögtön m egfo jto tt egészséges 
gyerm ekeknél tapasztalható , teljesen hiányzik.

3) A mekegö sivítás az által jön lé t re , hogy a 
levegő  az összeszükitett hangrésen át erő szakosan ke
resztül hajtatik, tö rtén jék  bár ez a légvételnél vagy a 
légüritéskor, a fuldoklás e lő tt vagy után.

Kérdem, hogy lehetséges-e a görcsösen feszített 
hangszálagoknak rezgésbe való hozatala, midő n a gége

1 *) Canstatt’* Patho’ogie und TUerapie 3. töt. 1. osztály. 492 1.
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erő szakosan össze van fű ző dve, s a m ellkas és a re 
keszizom görcsösen m egderm edvék, oly erő teíés, mely 
rezgést idézne elő , nem lehetséges, m íg a gyenge le- 
vegöáram  azon czélra elégtelen. T alálunk-e ahhoz 
hasonlót a többi görcsféleségeknél ? H a valakinél a 
láb ikrának izoinzata görcsösen összehuzódik, ösztön- 
szerüleg (m ert a gyerm eknél csak is így  vehetjük fel, 
m inthogy tapasztalatai n incsenek, melyek által ve
zettetnék) fog-e szaladni vagy pedig úszni? Ki iró - 
görcstő l lepetik  m eg , a zongorához fog-e m enni? A 
szemhéjgörcsöt ki akarja akként gyógyítani, hogy írás
hoz vagy rajzoláshoz fog? Már ösztönszerüleg oda 
törekszünk, hogy a görcsösen összehuzódott tag nyu
galom ban m aradjon, s a  gyerm ek , kinek hangszála
gai görcsösen összehuzódtak, m indjárt az első  idő ben, 
midő n a füldoklás m ég be nem következett, bizony- 
nyára nem lesz azon, hogy azokat fájdalm as rez
gésbe hozza.

M egengedvén, hogy a levegösziikség a gyerm e
ket ama fájdalom leküzdésére készte ti, fel nem fog
ható, hogy a sivító mekegés m iért lesz hallhatóvá a ful- 
doklás után. Kő vetkező ket á l l í t já k : a gége izomzatú
nak legfő bb fokú összehúzódása következtében a 
hangszálagok egym ást tökéletesen érintvén, a hangrés 
teljesen bezáródik, mi á ltal a tüdő k iire a k iillevegö- 
töl el van metszve, s ezért azok vérrel teljesen m eg 
telnek. minek füldoklás lesz a következménye. E rre a 
görcs lassankint enged, s a gégerés nagysága akkora 
lesz, m int ez a rendes légvételhez m egkivántatik. Ezen 
átm eneti szakban keletkezik a m ekegő  sivítás. — 
Mint azonban tudva van, a füldoklás a la tt m inden
nemű  görcs megszű ri, m inthogy az idegm ű ködés ab - 
banm arad, m inélfogva a hangrés már a füldoklás 
idejében k itágu lhat, honnét van tehát a mekegő  
sivítás?

4) A végtagok sat. görcseit illető leg tudjuk, hogy 
a görcsök fő képen a gyerm ekeknél az érzési körben 
történő  legcsekélyebb zavar alkalm ával a legtávolabb 
fekvő  tá jak ra  kiterjednek , s így valamely kórnemzö 
(lobtám asztó, görcsokozó sat.) hatány fürkészésénél 
irányadók nem lehetnek. E gyéb irán t a roham ok első  
idő szakában görcsöket r i tk á n , vagy épen nem lehet 
észlelni, csak a betegség hosszabb tartam ánál m u
tatkozván a felső , majd pedig az alsó végtagok rán- 
gatódzásai.

A szóbaniorgó betegségnek görcsös term észeté
ben a szerző k annál inkább m egnyugodtak, m inthogy 
a görcscsillapitó szereknek, milyen többek közt a 
pézsma, jó  hatását tapasztalták.

A pézsmát Oheyne a ján lo tta  elő ször, s azóta An
golországban m indenfelé használják , midő n erélyes 
gyógyszerelés indokolva van. Már a légzésszervek 
gyenge hurutjának esetében kám for és ám bra nyuj- 
tatik. A pézsma a görcsöknél hatásánál fogva ia- 
valva van.

íg y  Schuchardt ') a 749-ik  lapon ír ja : „a pézsma 
az idegrendszer m ű ködését ingerlés következtében

*) Schuchha dfc’s Handbuch d. allgemeinen und sptc, Arzneimittel
lehre u. Receptirkunsf. Braunschweig Yieweg u. Sohn, 1858.

elő mozdító szer, mely annak gyüngeségi á llapotát las
sankint a rendes m értékre visszavezeti.“

Az assa foetida Rom berg á lta l m int aqua antihy- 
sterica pragensis haszná lta tik , s ró la Schuchardt a 
ß l4 - ik  lapon m ondja: „az idegrendszer rendellenes 
mű ködése, mi sokszorosan többnyire a kellő  erély h i
án y áb an , fő k ép ped ig  az együttérzidegek körében ta
lá lja  okát, az assa foetida á lta l sajátságosán ösztönöz- 
te tik  s rendbehozatik .“

M indakét szer tehát ingerlő .
A közvetlenül görcscsillapitó szerek ellenben, m i

lyen a maszlagos n ad rag u ly a , a csalm atok , az indiai 
kender, inákony, vagy  a hangyhalvany a betegek á l
tal legfeljebb leküzdefnek , a szóbaniorgó betegség
nél azonban veszély nélkül nem ad h ató k , s így mi jót 
sem eredm ényezhetnek.

íg y  tehát, azon állításnak, hogy a gégerés-görcs 
az illesztöporczi izomzat tevő leges görcse, második 
tám pontja is összedő l. (Folyt. köv.).

---- f »• ----

a ct-A jm ,
B a l o g h  K á l m á n  tudóitól.

(Folyt.)

A láznak elő znökei szoktak lenni az elmemű ködések 
elváltozása (psychische Verstimmung), nemkülönben a bá- 
gyadtság, ellankadás, s a mozgások bizonytalansága és czél- 
szerű tlensége, mely tünetek mindannyian a láz további tar
tama alatt még inkább kifejlő dnek, s a legteljesebb kifejlett
ségük tető pontját többé kevésbbé elérik.

Már említettem, hogy a felhordott jelenségeket szokták 
annak érvéül felhozni, hogy a láz első leges idegbántalom, 
minek felvételét azonban indokolva megengedhető nek nem 
tarthattam. Hogy a szóbanforgó tünetek bármelyike is létez
hessék, okvetlenül szükséges, hogy az illető  szövet, melynek 
mű ködési körében azok keletkeznek, első legesen anyagilag 
bántalmazva legyen , s ha a láz késő bbi szakában a  túlzott  
melegkifejléssel járó anyagvesztés a fő mozzanat , mi ok szó
lana az ellen, hogy mindjárt kezdetben ugyanazon folyamat 
megy véghez, mi késő bb. Ha pedig ez így van, ama idegi
eknek mondott tünetek egész serege azon túlzott gyorsaságú 
anyagforgalomban találja megfejtését, melynél a szervezet 
nagy mennyiségű  anyagot veszít, anélkül, hogy azt egészen 
vagy csak részben is pótolhatná; s ezen körfolyamat kezdet
szakát az egyes szervek, különösen pedig az idegek hamarább 
megérzik, mint a hő mérő  kimutathatja; midő n azonban a baj 
oly fokát érte el, hogy az említett eszköznek hasznát vehetni, 
ama jelenségek oly mértékben emelkednek, mint fokozódik 
a hő mérsék, s így mint hatályban növekednek azon tényező k, 
melyek a túlságos meleg okozói.

Ha a láz első  és fő  tényező je a sajátságos, már vázolt 
módon megváltozott anyagforgalom, mi indíthat bennünket 
azon felvételre, hogy az mindjárt eleinte csak az idegekre 
szorítkozik, s nem egyszersmind a többi szövetekre is ki van 
terjedve. Ezen dolog valódi mivoltának kifürkészése azonban 
a legnagyobb nehézségekbe ütközik, s minden ide vonatkozó 
nézet csak a valószinű ség bélyegét hordja magán. A láz ele
jén ugyanis, legyenek bár többi szövetek az idegektő l füg
getlenül, vagy pedig ezek közvetítése folytán bántalmazva, 
a kifejlő dés útját biztosan ki nem tudhatjuk, minthogy meg
mondani képesek nem vagyunk, vájjon a kellemetlen és rend
ellenes érzések és egyéb kóros életmű ködések közvetlen az 
idegrendszer bántalmában találják-e okukat, vagy pedig más 
szövetekben, melyekkel az ideg együtt szenved. A bágyadt- 
ság, ellankadás, s az izommozgások bizonytalansága és czél- 
szerű tlensége szintúgy bekövetkezhetik az izmok megválto
zott anyagforgalmi viszonyaiból, mely anyagveszteségbő l áll

4 5*
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pótlás nélkül, mint az az idegek első leges bántalmazásának 
lehet következménye. Az elmemű ködések azonban egyedül 
csak az agy által keletkezhetvén, minden reájuk vonatkozó
lag támadó zavar, csak is az ottan véghezmenő  kóros anyag- 
forgalomban találhatja okát.

A gondolkozás nehézkességét igen jól megfejti a túlsá
gos anyagfelhasználás az agy állományában. Az álom tartós 
és üdítő  nem lehet, mert hogy ez legyen, arra volna szük
ség, hogy a szerveknek a kellő  anyagmennyiség nyujtassék, 
mellyel pótolnák azt, mit nappal pótolni nem lehetett; nem
különben szükséges volna, hogy a szervek a veszettnek pót
lására képések is legyenek ; mindezen feltételek azonban 
hiányozván, minthogy a szervezet alvás közben szinte csak 
vészit, felébredéskor a bágyadtság és ellankadásnak még na
gyobb mértékben kell jelen lennie.

Winden egyes elmemű ködés az agyban , külön tájakon 
képző dik, s minthogy ama mű ködések egymástól annyira kü 
lönböző k, a létesitő  életfolyamatoknak azok különbsége sze
rint némileg szinte eltérő knek kell lenniük, minélfogva az 
anyagforgalom megváltozása által az egymástól eltérő ' élet- 
folyamatok szinte különböző  mértékben fognak szenvedni. 
Látjuk, hogy az egyik embernél az emlékezés gyarló, míg az 
itélési képesség hatalmasan ki van fejlő dve ; másiknál pedig 
az emlékezés kitű nő , míg az akarat ingadozó; a harmadik 
gondolkodására nézve bölcs, míg egyébkint gyáva, s így to
vább még számtalan tényt lehetne annak ki mutatásara fel
hozni, hogy ugyanazon egyénnél, tehát ugyanazon anyagfor
galom mellett, valószinű leg a szöveti részek különös sajátsá
gai szerint, az egyes elmemű ködések a kifejlettség igen kü
lönböző  fokán állanak. Ha tehát a láznál mint a testben 
mindenhol, úgy szinte az agyban szakadatlanul történő  anyag- 
veszteség mellett látjuk, hogy a beteg ingerlékeny , izgatott, 
hogy öntudat nélkül feküve élénken beszél, vagy pedig ma- 
gánkivüli létében futni vágy , nem kell megütödni a láz ki
mondott természetének látszólagos ellentétein.

Megváltozván az anyagforgalom az agy egyes részei 
valóban úgy idő , mint tér szerint különböző en szenvednek. így 
inindenelő tt veszendő be indul az öntudat és akarat, nemkü
lönben az emlékezés és ítélő képesség, minthogy ezek szervei 
folytonos mű ködésben lévén, leghamarább kimerülhetnek; 
mily mértékben pedig az öntudat és akarat mint szinte az 
emlékezés és itélési képesség vesz, oly mértékben túlsúlyra 
emelkednek a képzelés és az átterjedési tünetek (Reflexer
scheinungen), melyek a rendes körülmények között az elő bbi 
mű ködések uralma alatt állván , kevésbbé vannak kimerülve, 
a így egy ideig fékezetlenül külölhetik jelenlétüket akkor,  
midő n amazok már végkép elenyésztek. Ilyen átterjedési 
vagy képzelési jelenségek pedig az ingerlékenység, a káp- 
rándok, a félrebeszélés, fülcsengés, folt látás, s a rendetlen 
és czélszerű tlen mozgások.

Ha egyszer a láz hosszantartott, s kifejlettségének fő 
fokát túlhaladta, a bekövetkezett nagy kimerülés következ
tében az átterjedési jelenségek és a képzelés is nagy részben 
vagy végkép megszű nvén , a szenvedő  elméjének élettünetei 
csak itt ott, 8 pedig felettébb lanyhán nyilvánulnak, annak 
világos jeléü l, hogy mi elő bb felfokozott életiségnek mutat
kozott, nem volt egyéb némely testrészek olyatén féktelen 
mű ködéseinél, melyek az ő ket korlátozó életmű ködések ko
rábbi megszű nte következtében merültek fel. Hogy pedig a 
még létesülhető  kóros átterjedési és képzelési jelenségek fel
fokozására a testnek emelkedett hő mérséke szinte befolyással 
van, tagadni alig lehet.

A szédelgés, mely a beteget még fekvéskor is éri, az 
öntudat haldoklásában találja okát. A tagok remegése mu
tatja, hogy az izomzat az egyensúly fentartására képtelen, míg 
az inak rángásai (subsultus tendinum) egyes izmoknak vagy 
inkább izomrészeknek idő szakonkint bekövetkező  czéltalan 
összehúzódása által jönnek létre, épen úgy mint a szer
vezetbő l kivett, halófélben levő  izom idő nkint összehuzódik.

A nagy szomjúság, mely a lázbetegeket gyötri, a test  
is gy hő ségébő l minden nehézség nélkül felfogható; ez ugyan- 
naa vérnek a bő r és a tüdő k felé való tolulását eredményez

vén , ezen a helyeken a víz-elpárolgásnak a rendes mértéken 
túl növekednie kell; a tüdő k vizkiüritése azonban mindekko- 
rig kutatva nincs, míg a bő rön történő  vízelpárolgásra nézve 
Weyrich-nak a vörhenyben szenvedő kre vonatkozólag van
nak adatai, melyek annyiban kimondhatlanul fontosak , hogy 
tényleg bizonyítják, miszerint a bő röni vízelgő zölgés azon 
idő ben van kiválóan magas fokon, midő n a bő r egészen száraz.

■  A tüdő kben és a bő rön véghezmenő  nagyobb vizelpá- 
rolgásnak megfelelő leg, a megivott nagy mennyiségű  víz da
czára, ebbő l a húgy által felettébb kevés üritetvén ki, a vi
zeletnek kiürített mennyisége szerfelett csökken , míg ellen
ben a benne foglalt hugyany mennyisége feltétlen növekedik, 
így míg felnő tt egészséges ember naponta 22—35 grm.-ot 
ürít ki, körülbelő l hasonló súlyú, hagymázban szenvedő  hu- 
gyában ugyanazon idő  alatt 40—55 grm. foglaltatik , míg tü
dő lobnál 50 — 70. Minél magasabb a hő mérsék, annál több 
hugyany ürítetik ki, s minthogy a hugyany a fehérnyeanyagok 
élenyülési terménye, nyilvánvaló, hogy a láznál az anyag
bomlás, a hő mérsék-emelkedés és a hugyanykiürités növeke
dése párhuzamlag haladnak. Ha a veszély elmúlt, s a lázzal 
egyetemben az állati meleg túlzott felfokozottsága elveszett, 
a hugyanykiürités még a rendes mértéken túl is alábbszáll, 
oly annyira, hogy naponta alig tesz ki 20 grm.-ot. Egyéb
iránt a hugyanykiürités nemcsak az üdülés kezdetén szokott 
csökkenni, hanem alábbra száll még akkor is, midő n a halál 
közeledik. Ezt talán arra lehetne felhasználni, hogy mond
juk, a hő mérsék a halál közelgésekor emelkedik , s ime mily 
ellentét a hugyanykiürités csökkenése. Minthogy azonban 
csak a húgy s nem egyszersmind a bő r által kiürített hu
gyany szokott megméretni, továbbá pedig minthogy ekkorig  
ki nincs fürkészve, vájjon a csökkent hugyanykiürités nem 
a vesék bekövetkezett tétlenségének eredménye-e, misem aka
dályoz bennünket, hogy állhatatosan azon nézetünk mellett 
megmaradjunk, miszerint a húgyban kevesbbedett hugyany- 
mennyiség ellenére a haldokláskor kifejlő dő  nagyobb hő mér
sék szinte csak anyagbomlásban találja okát, s az ekkor kép
ző dött hugyany nagy valószinű séggel a vérben vagy az illető 
szervekben halmozódik fel.

Huszonnégy óra lefolyása alatt körülbelő l 0,5—1,0 grm. 
húgysav szokott kiürítetni, mely mennyiség azonban a láz 
alkalmával, fő képen pedig midő n szünő félben van, növekedni 
szokott. A húgysavnak ugyanazon értéke van mint a hugy- 
anynak, minthogy mindketten légenytartalmú állati anyagok 
élenyülési terményei, s a húgysav élenybehatás következté
ben hugyannyá változhatik át.

A szervezet légenytartalmú anyagai vilanyt és ként tar
talmazván, mint azok hugyanynyá, húgysavváés C02 vá elég
nek egyszersmind vilanysavnak és kénsavnak is kell képző d
nie. Azt hinné tehát az ember, hogy a vilanysav és a kénsav- 
kiürités a hugyanykiüritéssel párhuzamlag növekedik, mi 
azonban nincs így, mert a rendes lét idejében a vilanysav és a 
kénsav nem egyedül a szervezet meglevő  anyagaiból szár
mazik , hanem egyszersmind közvetlenül a bélcső bő l a vérbe 
jutott tápanyagokból is ; miért ha a láz alkalmával az egyik 
vagy másik sav kiüritése csökken, még nem bizonyítja, hogy 
vilany- vagy kéntartalmú testrészek csekélyebb mennyiségben 
égnek el, s ilyenkor soha nem kell feledni, hogy ama csökke
nés egészen a tápanyagok fel nem vételének tulajdonítható. 
Az egészséges ember 1,50—2,50 grm. kénsavat ürít ki, mi lá
zas állapotban, ha eledel vagy kénsavtartalmú gyógyszerek 
nem vétetnek fel egészen 0,38 grm.-ig csökkenhet, s ha lá
zas állapotban a S03 kiürítés növekednék anélkül, hogy ele
del vagy kénsavas, kénes anyagok felvétetnének, bizton le
het következtetni, hogy vagy a szervezetben átalában véve 
az anyagbomlás nagy mérvben megy véghez, vagy pedig 
különösen és kiváltkép kéntartalmú testrészek, milyen pél
dául a hús, támadvák meg. Mi pedig a kénsavra nézve mon
datott , mindaz a vilanysavra szinte illik , ez utóbbira nézve 
egyedül megjegyezvén, hogy naponta 1,6 — 5,12 grm. szokott 
belő le kiürítetni, s ezen mennyiség láz alkalmával egészen 
0,4—0,08 grm.-ig leszállhat (halálos, tüdő beli heveny gümő - 
kór), míg heves tüdő lobnál egészen 8,4 grm.-ig emelkedhetik.
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Hogy a lázaknál a húgyban a NaCl kiürítése csökken, 
fő képen azt mutatja, hogy kevesebb vagy épen semmi konyhasó 
sem vétetik fel, ha pedig a láz múlván, a beteg üdül, több 
eledelt, ezzel pedig több NaCl-t vesz magához, mi azután a 
húgyban azon só mennyiségét igen természetesen növeli. 
Hogy az izzadmányképző dés a NaCl mennyiségét a húgyban 
jelentékenyül csökkentse, csak akkor vehető  fel. ha az nagy 
mértékben történt; szinte így a felszivódott izzadmáuy a húgy 
NCl-át érzékenyen csak akkor fogja növelni, ha nagy meuy- 
nyiségű  volt, gyorsan szivódik fel és NaCl-t tartalmazott.

Nagy hiány, hogy a lázaknál az elő sorolt iiritéki anya
gok mennyiségi, nemkülönben a hő mérsék foki ingadozása
ira nézve mindeddig párhuzamos kísérletek nem történtek.

A bő rön és valószinű leg a tüdő kben végheztnenő  na
gyobb vízelpárolgással teljes egyezményben van, a ritka,  
száraz vagy épen hiányzó székletétel, s ha valamely láz has
menéssel van egybekötve, bizton mondhatni, hogy a bélcső 
takhártyája szenved. Ezen átalános szabály alól csak némely 
aszlázaknál találunk kivételt.

Mi végül a test súlyát illeti, ez a zsírszövet vesztésé
vel, az izomsorvadá8sal és a hugyanymennyiség növekedésével 
párhuzamosan csökken. Ha a láz két három hétig tart, a 
test súlyának 30°/0-át igen könnyen elveszítheti. A súlycsök
kenés bő vebb értelmezésére a mondottak után kitérni nem 
szükség. (Folyt. köv.).

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .

Compendium der Kinderheilkunde von Dr. Gustav Aug Braun,
o. ö. P rofessor der Geburtshilfe, der Frauen- und Kinderkrank
heiten an der k. k. med. chirurg. Josefs-Academie in Wien. 
Nagy 8 -a d ré t , 150 lap. Becs, Braumüller kiadása. Ára 1 frt

50 kr. o ért.

Jelen munka, szerző  saját szavai szerint, hallgatói szá
mára van írva, hogy ezek a látott és hallott dolgokat jobban 
beolthassák emlékezetükbe. Ez álláspontot kell tehát szem 
elő tt tartanunk, ha a könyv hasznavehető ségérő l s tudomá
nyos értékérő l szólani akarunk. Szerző  a cs. k. Józsefakade- 
miának tanára. Mindnyájan ismerjük emez intézet múltját és 
jelen állapotát. Az 1848-ki év félbenszakította léte fonalát, 
hogy késő bb újra feltámadjon. Az intézetben évi vizsgálatok 
lévén behozva, ezen körülményt a szerző nek szem előtt kellett  
tartania, midő n jelen munkája kidolgozásához fogott. Czélja 
tehát nem volt egyéb, mint rövid kivonatban összefoglalni a 
gyermekgyógyászat alaptételeit, s ha figyelembe vesszük, 
hogy a csupán 150 lapra terjedő  könyvben, nemcsak a tulaj
donképi gyermekkor belbetegségei és sebészi bajai, hanem az 
újszülöttek kóralakjai, ső t a korcsképzetek is tárgyaltatnak:  
könnyen beláthatjuk, hogy szerző nknek az egyes fejezetek ki
dolgozásában csupán a legszükségesebb tudnivalókra kellett 
szorítkoznia. Ennélfogva mű ve csak oly kezdő  orvos kezében 
fog értékkel bírni, kinek kórodai oktatás segedelmével alkalma 
van a benfoglalt gyermekgyógyászati alapelvek vázlatát ki
egészíthetni.

Az egész mű  11 fejezetre oszlik fel. Az első  fejezetben fog
laltatik a bevezetés, vagy is azon gyermekgyógyászati elő isme
retek tárgyaltatnak ottan, melyeket más szerző k az u. n. álta
lános részben szoktak tárgyalni.

A 2-ik fejezet az újszülöttek fejlő dési hibáit, u. m. a 
tökéletlen kifejlő dést s a korcsképző déseket tartalmazza.

A 3-ik fejezet az újszülöttek azon betegségeirő l szól, 
melyek a szülés által okoztatnak, vagy a szülés utáni fejlő 
désben gyökereznek. Itt önálló kóralak gyanánt találjuk le
írva az újszülöttek heveny zsírelfajulását (acute Fettdegene
ration). E név alatt Buhl, müncheni tanár, oly általános s az 
egésztestre elterjedő  táplálási zavart ért, mely mint veleszült 
vagy a szülés elő tti utolsó napokban szerzett, igen heveny 
körfolyam lép föl, kivált a szívben, májban és vesében, ke- 
vésbbé a tüdő kben és bélhuzamban. All pedig e kórfolyam a 
sejtnedvek heveny szétbomlásában zsírrá s a fehérnyének egy 
származékává, tulajdonképen azonban nem egyéb, mint té-

rimbéli lob, melynek második szaka t. i. heveny zsírelfajulás 
képében lesz észlelésünk tárgyává. — Az illefő , többnyire 
jól táplált gyermekek tetszholtan születnek; hányás és szé
kelés által vér ürittetik ki; néhány nap múlva sárgaság és 5- 
öd napra rendesen bő  köldökvérzés tapasztaltatik. A takhár- 
tyákon számos vérömlenyek, a külbő rön tarjag és bő rvíz fej
lő dnek, s nem ritkán kékkór vet véget az életnek. Mindezen 
tünemények annál relytélyesebbek voltak, minthogy a hullá
ban elegendő  anyagi okait kikutatni nem sikerű it. Buhl sze
rint ezek a heveny zsírfajulás jelei, s vizsgálatai nyomán az 
állandó bonczlelet fő mozzanatai a követkaző k : „a test kül- 
fölszine s a belszervek gombostű fej- egész lencsényi vérömle
nyekkel látvák e l ; a tüdő ben kisebb véres tömületek, állomá
nyában górcső  alatt zsírtekecsekkel telt hámlemezkék és mye
lin testecsek, a szívben s szivburokban számos vérömlenyek 
találtatnak. A szív izomzata törékeny; górcső  alatt látni, 
hogy az elemi izomnyalábok többé-kevésbé zsírrögesékké föl- 
bomolvák. A máj törékeny halványsárgás, a májsejtek néha 
kisebb-nagyobb mennyiségű  zsírtekecsekkel és epefösteny- 
szemcsékkel telvék, a bélbolyhok szinte zsírszemcsékkel el- 
látvák ; a vesékben számos vérömlenyek, s a kéregállomány 
hiányaiban tetemes zsírelfajulás tálálható.“ — Mindezeknél 
fogva az eddig meg nem fejthető  tetszhalál és kékkór okai a 
szívizomlobban és tüdő lobbántalomban, a sárgaság okai a máj 
elfajulásában keresendő k; a halál pedig nemcsak a vérveszte
ség, hanem az általános és minden nyomatékos életszervre el
terjedő  táplálkozási zavar által okoztatik.

A 4-ik fejezetben a csecsemő k új képletei adatnak elő . 
(p. a 8ejtszövetes, zsírnemű , tömlő s új képletek, az edényes 
anyajegy stb.) Nem csekély megütközésünkre akadunk e feje
zet tárgyai közt a gümő kórra, s mi több a görvélykórra is ! 
Habár nagyon is egyetértünk azzal, hogy a mai gyermekgyó
gyászok nem látnak minden huzamosb bajban görvélykóros ter
mészetet ; úgy még sem helyeselhető  ha szerző nk csupán any- 
nyitmondagörvélykórról: hogy „a gümő k lerakodása a bő rbe 
vagy az alatta fekvő  mirigyekbe neveztetik görvélykórnak, s 
ennek gyógyszerelésénél legczélszerű bb iblany- és higanyké
szítményeket használni.“ Meg kell jegyeznünk, hogy a gümő - 
kórról bő vebben szól még a szerző  az agyburkok, tüdő k és 
hashártya gümő s bántalmainál, a görvélykórról azonban többé 
az egész munkában egy szót sem szól.

Az 5-ik fejezet szól az idegrendszer bántalmairól. Az ide 
tartozó kórok leírása sok tekintetben nem felelt meg várako
zásunknak. így szerző  egy szóval sem említi meg a gümő s 
agyburoklobot (meningitis tuberculosa), de a heveny agyvíz- 
kór (hydrocephalus acutus) leírásában több oly kórjelek sze
repelnek, melyek épen a gümő s agyburoklob jellegző  tüne
tei. — Mióta a gyermekgyógyászat a kórboncztan nyomdokán 
halad, kiderült, hogy a régenten „hydrocephalus acutus“ neve 
alatt leírt kóresetek túlnyomó többsége az agyburok gümő s 
lobjának köszöni eredetét, s hogy a hydrocephalus acutus, 
mint önálló kóralak vajmi nagy ritkaság! — Továbbá úgy 
látszik, szerző nk mást ért az álagyvízkór (hydrencephaloid) 
neve alatt, mint Marshal Hall és a mai iskola ; mert úgy nyi
latkozik felő le: „Ez alatt azon kóralak értendő , mely mellett 
a csecsemő k az agykérlob vagy heveny agyvízkór első szaká
nak tüneményei mellett megbetegednek, mire a kórjelek szü
netelnek; azonban a fej kerülete folyvást növekszik. Bizonyos 
idő  múlva láz és rángásgörcsök következnek, ezután újra szü
net, míg rögtön igen erő s rángásgörcsök alatt bekövetkezik a 
halál.“ Ennyit s egy szóval sem többet mond szerző nk a hydr- 
encephaloidról. E leírás oly hiányos és hibás, hogy benne 
ugyan senki sem fog az álagyvízkórra ismerni, kivált miután 
az utóbbinál soha sem növekszik a fej kerülete, de ellenkező 
leg beesettnek találjuk a nagy kutacsot, minthogy az egész 
baj lényege leginkább az agy helybeli táphiányán alapszik.

A légzési mű szervek bántalmait a 6-ik fejezetben talál
juk leírva. Ezek közül elmaradt a hörgöcslob (Bronchitis ca
pillaris), mi annál felötlő bb, mert a baj gyakorisága s veszé
lyes mivolta miatt egyetlen újabb gyermekgyógyászatból sem 
hiányzik.

A 7-ik fejezet a vérkeringési szervek bántalmai közül a
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szív buroklob és a veleszült szívrendellenességek megemlítő - 
ső re szorítkozik.

A 8-ik fejezetben a szájür, gyomor Ő 3 bélhuzam beteg
ségei iratnak le. Ide van igtatva a hagymáz és a váltóláz is !

A 9-ik fejezet a húgy- és ivarszervek , a 10-ik fejezet a 
külbör betegségeit adja elő ; a 11-ik fejezetben végre tárgyal
tatnak : a veleszült bujakór, az angolkór és a himlő oltás. A 
bujakór sikerült s eléggé kimerítő  leírására nézve csak egy 
észrevételünk van, hogy t. i. nein merjük aláírni szerző nk 
azon állítását, miszerint a veleszült bujakór minden esetben 
halálos kimenetű  baj, s hogy a gyógyultak gyanánt felhozott 
esetek nem veleszült, hanem szerzett bujakórra vonatkoznak. 
Miután szerző  maga mondja, hogy a veleszült bujakór néha 
hónapokig lappangó marad, s a gyermek tökéletesen épnek 
látszik : igen nehéz lesz egyes esetekben érvényesen eldönteni, 
váljon veleszült vagy szerzett bujakór van-e jelen ? A tapasz
talás mutatta, hogy épen ily gyermekek gyógyulnak fel czél- 
szerű  szerelés mellett, kiknél a bujakór jelei később, azaz ne
hány hónappal születésük után mutatkoznak. Ha tehát sok ily 
esetben lehetetlen kimutatni, hogy a baj csakugyan szerzett 
és nem örökölt: úgy azt sem lehet határozottan bebizonyí
tani, hogy csupán a szerzett bujakór gyógyítható, a veleszült 
pedig mindig halálos.

Ha ismertetésünk befejeztével az egész könyvrő li véle
ményünket is szabad ide igtatni, úgy meg kell vallanunk, 
hogy mint „conpendium“ tökéletesen megfelel czímének s 
rendeltetésének a szerző  hallgatóira nézve. Hogy azonban, 
mint szerző  óhajtja, szélesb körben is elterjedést nyerhessen, 
arra okvetlenül szükségesnek tartanók, hogy nagyon is szű k 
határai tágittassanak, s a szerző  újabb átdolgozás által igye
keznék pótolni azon hiányokat, melyek némely fontos anyag 
tárgyalása körül, különösen kórjeli és kórboncztani tekintet
ben nagyon is érezhető k. K o l l e r  G y u l a  tr.

----- ( I t t ------

LAPSZEMLE.
( S z —i)  A f a r c s i k z s á b á r ó l .

Simpson a Medical Times and Gazette 1859 nyárhó 
2-ki számában betegséget írt le , mely hevessége és makacs
ságánál fogva egyaránt figyelemre méltó , s melyet farcsik- 
zsábának (coccygodynia) nevezett. Szerinte ezen betegség a 
farcsiktájon nagy fájdalommal jelentkezik, mely fő kép leülés 
vagy felkeléskor erő sbbül, s átalában minden mozgásnál, mely 
ama testrészre is kiterjed , fokozódik. Sokszor a betegnek az 
ülés annyira elviselhetlenné lesz, hogy csak egyik ülguraó- 
ját használhatja. Egyes esetekben a járás is fájdalmassá vá
lik , míg máskor a székelés sem történhet meg fájdalmak 
nélkül. A fájdalmak átalában véve minden, a farcsiktájra  
történő  nyomás által öregbednek , mint szinte akkor is, ha a 
farcsikcsont idestova mozgattatik. A baj egyedül csak asz- 
szonyoknál lép fel, s azt külerő i behatástól, vagy meghű léstő l 
származtatják. Gyakran több éven keresztül tart. idő nkint 
majd alább száll, majd pedig erő sebben mutatkozik.

Simpson a farcsikzsába tulajdonképi helye felő l nem 
volt tisztában, s találta, hogy a bóditó, a csúzban és az ideg
bajoknál használt szereknek -—- ellenében nincs hatása A 
vérbocsátások és a hólyaghúzó tapaszoknak néha jó sike
rét látta. A mákonyal (morphium) bő r alá befecskendve csak 
csillapitólag hatott Miért is Simpson a baj gyógyitási czél- 
jából a farcsikcsonti inaknak bő ralatti átmetszését ajálja, 
hol pedig ez nem használ, a farcsikcsont kiirtását hozza ja
vaslatba. Ezen utóbbi eljárásnak többször látta jó sikerét.

Scanzoni legközelebb (Würzburger med. Zeitschr. L861. 
II köt. 4. fű z.) írja, hogy ő  4 év alatt 24 farcsikzsábát kezelt, 
mely mindannyiszor nő knél jött elő , kik legalább egyszer szül
tek. 9 esetben a betegség a gyermekágy idejében keletkezett; 
6-szor az első  szülés után lépett fe l, és ötször fogó mű tétel 
után származott. Mindebbő l világos, hogy a szülésfolyamat 
a baj keletkezésénél nagy szerepet játszik. Annak történése 
alatt ugyanis a farcsikcsont hegye mintegy fél ujjnyival hát- 
ratolatik, mi által a keresztfarcsik és a farcsikszálagok vonat
nak, nemkülönben a magzat fejének a medencze nyilaton való

áthatolásakor a farcsikcsonti csigolyák szinte.oltolatnak, s 
egymás között surlódnak, a mondottak pedig elegendő okot 
szolgáltatnak arra nézve, hogy az emlitett részeken vértorló
dás, izzadmányi folyamatok támadjanak, mint ezt a kórbon- 
czolás is igazolja. “így Luschka és Hyrtl számtalanszor lát
ták a farcsikcsontnak és egyes részeinek elidomtalanodását.

1. eset. Fiatal nő tő l a gyermek fogó által vétetvén el, 
másfél év múlva farcsikzsábát kapott. A farcsikcsont fölött a 
bő r meg volt vörösödve, magának a csontnak felső  része fel
jebb , hegye pedig balfelé állott; a végbélen át vizsgálva 
mellső  felülete dudoros volt.

2. eset. 20 éves nő nél a fogó használtatott. Két év múlva 
nagy fokú idült méhlob fejlő dött k i; a farcsikcsont szerfe
lett fájdalmas és annyira mozgékony lett, hogy hegyét a 
végbélbe dugott újj igen könnyen féihüvelyknyire is hátra
tolhatta, mialatt mindig recsegés volt hallható. Egy évi ke
zelés után úgy a zsába, mint a farcsikcsont rendkívüli moz
gékonysága megszű ntek. Két évvel késő bb, midő n a méh
lob visszatérése miatt a beteg újra Scanzoni kezei közé ke
rült , a farcsiktájon önkénytes fájdalmak nem voltak jelen, 
hanemcsak a nyomásra valamivel érzékenyebb volt.

3. eset. 33 éves nő  mindjárt az első  szülésre következő 
napokban a farcsiktájon igen erŐ 3 fájdalmat vett észre, mely 
az alsó végtagok legcsekélyebb mozgására, különösen pedig a 
bélsár kiürítésekor rendkívül fokozódott. A szülés után a 
9. héten a farcsiktáj bő re kékvörös, kevéssé duzzadt és érzé
keny volt. A farcsikcsont mozgékonyságát fürkészni nem le
hetett, miután a keresztcsont és végbél között galambtojás- 
ny i , lágy és igen fájdalmas daganat foglalt helyet. Nehány 
nap múlva azonban bélürülések közben többször véres ge- 
nyes folyadék üríttetvén k i, az említett daganat elenyészett, 
s a farcsikcsont tapintható lett, melyet elő re és hátra igen 
könnyen lehetett mozgatni. Négy havi lobellenes szerelés 
után a lobtünetek alább szállottak, sa  farcsikcsont mozgé
konyságából felettébb sokat veszitett, hegye azonban bal- és 
melifelé állott. Ezután a farcsikzsába kinzóan még mindig 
ismétlő dött, az utósó két évben azonban tetemesen enyhült.

4. eset. Másodszor szülő nél nehezen történt szülés után 
a gyermekágyban a farcsiktájon erő szakos fájdalmak támad
tak, melyek végbéli visszértágulatokból számlázottaknak te
kintettek. A fájdalmak három éven keresztül tartván, midő n 
Scanzoni a beteget megvizsgálta, a méhet elő fordúlva találta, 
a méhszájadékon pedig tallérnyi szemcsésedő  fekély foglalt 
helyet. A farcsikcsont első  és második csigolyája elő - és felfelé 
irányzott hegyes szöglet alatt érintkeztek.

A közöltekbő l láthatni, hogy a farcsikzsába a faresik-  
esont helyzet és alakváltozataitól is függhet, legtöbbször 
azonban a farcsikcsouton és környezetében mi változást sem 
lehet észre venni, noha meglehet, hogy oly fokú és olyszerű 
rendellenesség lehet jelen, melyet tapintás ki nem mutathat, 
de mely a farcsikidegekre kellemetlenül hat.

A farcsikcsont olyszerű  sértései, melyekbő l farcsik
zsába származhatik, még más külerő i hatányok , különösen 
pedig nyargalás által okozhatok. Szolgáljon például a követ
kező  két eset.

1. eset. A nő  14 éves kora óta naponta lovagolt. 21 éves 
korában férjhez ment, s mint 23 éves könnyen gyermeket 
szült. A szülés után 3 hónap múlva tette első  lovaglási kísér
letét, nehány perez elteltével azonban a farcsiktájon oly 
erő s fájdalmat érezett, hogy lováról le kellett szállania. Ezen 
fájdalom négy évig tartott, s Scanzoni több hónapi kezelése után 
megszű nt.

2. eset. A beteg második gyermekágya alkalmával való
színű leg a méh fejlettlensége következtében méhvérzésekben 
szenvedett, míg késő bb a hószámvér csak gyéren folyt. A szü
lés után 14 nap múlva a farcsiktájon rövid ideig tartó, csekély 
fájdalmat érezett, melyre többé nem figyelt. Félévvel késő bb 
rövid lovaglás után ugyanazon helyen kínzó fájdalom támadt, 
melyben két óráig szenvedett. Scanzoni a méhben vértorlódást 
(Infarct), méh-elő fordulást és végbéli visszértágulatokat talált. 
A kevéssé ferdén irányzott farcsikcsont igen érzékeny volt. 
A beteg további sorsa nem tudatik.



Noha •  farcsikcsont hegye mintegy 2“ és 8"'-lal áll ma
gasabban mint az ülgumók állanak, a kérdéses csont a 
nyargalásnál, fő kép mint ezt a nő k teszik, közvetett bántal
mazásnak igen ki van téve, miután lovaglásközben a farcsik- 
csonttal közvetlen összeköttetésben levő  kereszt-ülgumó és 
tövis-szálagok, a nagy farizom, a külső  seggzárizom , a segg
emelő  és farcsikizom sokszoros vonatást és zúzódást szen
vedhetnek.

A farcsikzsába makacsságát Scanzoni a farcsikcsontnak 
a szomszédrészekkel való bonczi viszonyában keresi, melynél 
fogva az alsó végtagok és a törzs mozgásainál az említett  
csont sohasem lehet nyugalomban. Minthogy azonban a far
csikcsontnak zsábát elő idéző  bántalma sokféle lehet, azért 
egymástól igen különböző k szoktak azon izmok lenni, melyek 
mű ködése a fájdalmat elő idézi, vagy növeli. Scanzoni végtére 
találta, hogy a farcsikzsába közönségesen valamely ivarszervi 
bántalommal szokott összekötve lenni, melytő l mint alkalmi  
októl függ, s melynek megszű nése után gyakran el is múl, 
vagy legalább enyhül.

Ügy Simpson mint Scanzoni a farcsikzsába leglényege
sebb tünetének a farcsiktáji fájdalmat tekintik, melytő l az 
egész baj nevét is veszi. A fájdalom legtöbbször körülirt he
lyen mutatkozik. s a keresztcsont alsó részletén túl feljebb 
nem terjed, nemkülönben egészen az ülgumóig soha nem ha
to l; a betegek kínos fogfájáshoz hasonlítják, vagy pedig 
tompa, kellemetlen, pillanatra szertelen fájdalommá foko
zódó érzésnek mondják lenni. A fájdalom ritkán fokozódik 
fel magától, hanem többnyire magukat a farcsikidegeket érő 
valamely bántalom után. A farcsiktáj minden a bő rfelő l jövő 
nyomás irányában felettébb érzékeny, kevésbbé ilyen a vég
bél felő l jövő  érintés ellenében, a legkínosabb fájdalom pedig 
akkor lép elő , ha a farcsikcsontnak helyébő l való kimozdí
tása megkisértetik. A betegek egy része állította, hogy az 
ivarvérzés alkalmakor a farcsiktáj kiválóan érzékeny , és egy 
nehezen ivarvérző  (Dysmenorrhoea) nő nél a farcsikzsába csak 
a hószám alkalmakor szokott beköszönteni.

A farcsikzsába a nő i ivarszervek körében fellépő  legma
kacsabb bajok egyike. Scanzoni 24 farcsikzsábása közül csak 
10 gyógyult meg teljesen ; 9-nél javulás állott be; 2-nél a 
gyógyításnak mi eredménye sem volt; 3-nak további kortör
ténete pedig ismeretlen maradt. A fájdalom néha 6—8 hó
napra alább hágy, igen csekély alkalmi okra azonban elő bbeni 
hevességével újra visszatér. A betegre legkellemetlenebb jövő 
akkor vár, midő n a farcsikcsont vagy mint egész ki van moz
dítva helyébő l, vagy pedig midő n egyes részeinek egymás- 
hozi viszonya szenvedett változást. Ilyenkor az évekig tartó  
fájdalom csak akkor száll alább, ha a folytonos nyomás foly
tán a farcsikidegek izgékonysága tetemesen csökkent. Ha a 
farcsikzsábával együttesen elő jövő  kórok a szomszédszervek 
vérbő ségében állanak, akkor annak meggyógyulására nem 
nagy remény lehet. A kór jobbra fordulására a hószámszü- 
nési (klimakterikai) évek kedvező  befolyással szoktak lenni, 
mint ezt Scanzoni tapasztalta.

A tárgyalt kór gyógykezelésénél fő dolog, hogy a méh a 
petefészkek, a hashártya medenczei részletének és a végbél
nek netán jelenlevő  bántalmai eltávolíttassanak, mi nélkül min
den , a farcsikzsába ellen intézett törekvés sikertelen. Ama 
szervek gyógyításával egyetemben azonban a farcsikzsába le
küzdésére is mindent el kell követni. így ha a farcsiktáj on 
vérbő ség jelei észlelhető k a helyi vérbocsátás, a nedves meleg 
borogatások és a langyos ülő fürdő k igen rendén vannak. To
vábbá a betegnek nyugodtan hanyatt kell feküdnie, s minden, 
fokép pedig az alsó végtagoknak erő sebb mozgásától óvakod- 
niok kell. Scanzoni emellett enyhe bélüritő  vagy cső re által 
gondoskodik, hogy a betegnek naponkint széke legyen. Ha 
végbéli visszértágulatok volnának jelen, a hideg borogatások 
és a hidegvizcső réknek igen jó hatásuk van. Midő n a vérbő - 
ségi tünetek megszű nése után a fájdalom megmarad, erő sbö- 
dik, vagy újra visszatér akkor a zsábákban használt szerek 
alkalmaztassanak. Ezek közül pedig Scanzoni az eczet- vagy 
a két mekónsavas mákonyal (Morphium) vízoldatának leg
jobb sikerét látta, ha bő r alá befecskendve alkalmaztatott.
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Kevesebb sikere volt a kénsavas maszlagalnak (atropin), az
után a mákony vagy maszlagos nadragulya kivonatot tartal
mazó végbéli dugacsok (sappositoria), a mákony fürdő k és a 
jégborogatásoknak, miért is Scanzoni ezen utóbbi szereket 
csak akkor ajálja, midő n a beteg a bő r alá való befecskendést 
meg nem engedi. A Simpson és Bryant által dicsért farcsik- 
csonti kiirtást Scanzoni csak a legnagyobb mérvű  farcsikzsá- 
bánál engedheti meg. (Frorieps Not. 18P1. III. 279—288.)

( —h — n) V á l tó lá z  g y ó g y í tá s a  k én sa v a s  k ih a ln a k  b ő r  a lá  
fö c sk e n d é se  á l ta l .

Scbachaud, Smyrnában, miután a váltólázzal szövemé- 
nyes zsábát maszlagalnak (atropin) bő r alá föcskendése által 
meggyógyított volna, azon gondolat támadt benne, váljon  
nem lenne-e czélszerű  váltólázakat kénsavas kínainak bő r alá 
föcskendése által kezelni. A kivitelt a legfényesebb eredmény 
követte. Az általa használt folyadék kénsavas kinalnak tö
mény, kevés kénsavval hígított vízoldata, melynek minden 4 
cseppjében 5 centigramme kénsavas kinal foglaltatik (I cen
tigramme =  i/ i  szemer). Eljárása Wood szerint a következő : 
A bor bármely részén kicsiny gerely hegyével jelentéktelen 
nagyságú nyílást csinál, melyen keresztül szinte kicsiny föcs- 
kendő  által ama folyadékból 10 — 12 cseppet a bő r alatti köt-  
szövetbe belövel. A mű tételt igen gyakran a roham tető fo
kán végzi, midő n a legfeltű nő bb következmények vehető k 
észre : fél óra múlva az érlökések szaporasága csökken ; a rázó 
hideg szakában kellemes hő ség kezd a testen elömleni, míg ha 
forróság volt jelen, a bő r hő mérséke alászáll. A beteg szoron- 
gatottsága elmúl, s bő  és kellemes bő rgő zölgé3 következik. E 
mellett fülzugás a kinal hatását mutatja. Schachaud számos 
tapasztalat után mondja, hogy egyszeri beföcskendés közönsé
gesen elég szokott lenni, hogy a baj legyő zessék. (J. d. M. 
et d Ch. pr. 6317).

( —h —n )  E g y s z e r ű  e l j á r á s  a m é rg e s  g o m b á k  á r t a lm a t l a né
té te lé re .

Gérard 12 személyen tett kísérletei után mondja, hogy a 
mérges gombák a következő  módon teljesen ártalmatlanná te
hető k: 500 gramme bármely mérges gomba darabonként 
nagysága szerint 4—8 részre szétmetszvén, egy liter vízben 
két órán keresztül ázni hagyatik. Minden liter vízhez 2 —3 
kanál eczetet, vagy pedig két kanál konyhasót kell adni. Ázás 
után a gombák bő ségesen vett vízben jól kimosatnak, mire hi
deg vízbe tévén ő ket, 20—30 perczen keresztül tartó forralás 
után onnét kivétetnek, s ha most többször kimosattak, majd 
végtére megszárittattak, akár eledelül, akár pedig füszerkint 
bátran használhatók. Gérard az ily módon elkészített mérges 
gombákból egy héten át naponta 250—300 gramme-ot meg
evett anélkül, hogy legcsekélyebb baja lett volna; s hogy el
járásának biztosságáról meggyő ző djék, a legmérgesebb gom
bákat kiválasztván, a sajátságos elkészítés után 12 tagból álló 
családja minden tagjának azokból jól kellett lakni, s mindennek 
daczára egyiküknek se lett semmi baja (Ugyanott 6318).
( —h —n )  M é l ib e fo rd u lá s  — a m a s z la g o s  n a d r a g u l y a  j ó  ha tá sa .

A felső -rajnai orvosegyletben Schoellhammer beszélte :
Elő ször szülő nél alkalmaztam fogót, s midő n a mű tétel

nek vége volt, a bába a köldökzsinórt erő szakosan húzván, a 
méhlepényt nagy diadalmasan elő rántotta. Vérzés nem volt, 
az ivardomb felett az összehuzódott méhet át lehetett tapin
tani, s általában véve misem mutatta, hogy valami rendkívüli 
történt volna. Estefelé a szerfelett ideges nő  nagy mérvű  gör
csöket kapott, s a hüvelyen át érezni lehetett, hogy a tökéle
tesen befordult méhköriil a méhajkak görcsösen össze voltak 
húzódva. Minden a méh visszafordítására irányzott kisérlet 
haszontalan volt, míg végül langyos fürdő  és mákonyos ital 
rendeltetett, s a szájadékba tolult méhre maszlagos nadragu
lya-kenő cs alkalmaztatott. Nehány óra múlva, 24 órára szülés 
után, a méhszájadék görcse megszű nvén, az elernyedt; a be
teg lecsendesedett, s a méh némi mértékben önmagától visz- 
sza kezdett fordnlni, mely folyamat az ujjak által rendszere
sen eszközölt nyomás folytán rövid idő  alatt teljesen bevégez- 
tetett. (J. d. M. et Ch. pr. 6319).

— in*—
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T  Á It C K A.
□ Esam/J é k l b e s z é d ,

melyi t

néhai S c h o r d a n n  Z e i g m o n d ,
Cf. kir. tanácsos. orvostudor s az élet- és fennső bb boncztan nyugal
mazott egyetemi tanára felett 1862-dik ő szutó 3-án az egyetem nagy

dísztermében Jendrássik Jenő  tanár tartott.

Tisztelt gyülekezet!
Egy év folyt le, mióta itten egybegyülve valánk, hogy 

megtiszteljük annak emlékét. kit kevéssel azelő tt ezen egye
tem tanárainak sorából, érdemdús mű ködése közepette, akkor 
szólitott ki a halál, midő n ő  ez egyetemnek díszes kormány- 
noki állásán, hova ő t a köztisztelet és bizodalom meghítta volt, 
annak ügyeit vezérkezében tartotta. Akkor a hittani kar volt  
az, mely a hivatás rokonságánál fogva öltötte magára a gyász
palástot ; mert ő t érte közvetlenül a veszteség, melyet Márki!  
Sámuel kora kimultával az egész egyetem fájlalt

Egy év folyt le, s a halottak napján tiszttársi kegyelet 
gyű jt minket ismét e helyen egybe, hogy egy elhunytnak 
hantjaira a visszaemlékezés koszorúját illesszük. Ma az orvosi 
kar hordja a gyászt S c h o r d a n n  Z s i g m o n d nagyérdemű 
hadastyánynak halála felett. A vallás szent igéivel az Isten 
kegyelmességét hirdető  papot gyászoltuk meg akkor ,■  az Isten 
nagy hatalmát hirdető  tudománynak papját gyászoljuk meg 
ma; mindketten hív követő i voltak oly hivatásoknak, melyek 
bajnokaiktól nemes elszántságot követelnek, hogy bár saját 
éltük veszélyével is felebarátjuknak lelki vagy testi segélyt 
vigyenek. És kegyes volt dicső ültünk iránt is az ég, mert míg 
ő t a kitű nő  ész malasztjával, a kebel szeplő tlen tisztaságával 
és azon vágy kiolthatlan tüzével, a világ egyetemes jelensé
geiben Isten mű vét megérteni, megcsodálni, — megáldotta, 
életének fonalát csak akkor szakitotta meg, midő n már az 
emberi élet kiszabott mértéke szerint a testi erő  hanyatlani, a 
szellem magas lendülete lankadni kezd. Egy hosszú élet ily'  
nemes adományok mellett csak érdemdús lehetett. Ezen érde
mekre visszatekinteni s azokat méltányolni, az orvosi kar an
nál halasabb kötelességének tartotta, mert az elhunyt nem
csak díszére volt életében, hanem még halála után is annak 
nemes pártfogója maradt.

E kegyeletes érzületének tolmácsolására az orvosi kar 
engemet, mint a ki az elhunytnak tanszékébeni közvető leges 
utódja vagyok, hivott fel, azon bevett szokásnál fogva, mely 
méltán az utódott kötelezi elő djének érdemeit méltányolni és 
az elismerés adóját megadni. S e kötelességnek megfelelni 
annál inkább voltam magam is hajlandó, mert az egyetem 
élettani intézete nevében, melynek vezetésével megbizva lenni 
szerencsés vagyok, hálás érzet tölti el saját keblemet az el
hunyt iránt azon nagyszerű  adományért, melylyel ő  ez intézet 
korszerű  fejlő dését biztosította. Azonban míg egyfelő l e hálás 
érzetem arra buzditott, hogy a mennyire tő lem telik, én is a 
boldogultnak dicső ítéséhez járuljak, s azon reménynyel bizta
tott és bátoritott, hogy tehetségem parányiságát némileg ta
lán pótolhatni fogom a szívembő l fakadó tisztelet és háláda- 
tosság ő szinteségével; addig másfelő l igen is aggódnom kel
lett, mert átláttam, hogy nem leendek képes a dicsőültnek 
életképét úgy feltüntetni, mint ezt e tisztelt gyülekezet igaz
ságos várakozása igényelheti.

Ö ugyanis, kinemlépve a szenvedélytő l felzaklatott tár
sadalmi élet kiizdterére, s nem hányatva a változatos sors sze
szélyétő l, azoknak volt egyike, kik benső  szellemi világukat 
élik, de abban annál becsteljesebb kincseket is rejtenek, me
lyeknek szemléletére azonban csak azok vannak bocsátva, ki
ket a rokonszenv varázsereje a meghitt barátság szoros köte
lékével összefű z. De én nemcsak hogy ily bizodalmas viszony
ban a boldogulthoz nem állottam, hanem alig volt alkalmam 
ő t csak távolról is eléggé ismerni. Azért nem is lehet szándo- 
kom életének kimerítő  vázlatába bocsátkozni, mit inkább ba
rátaira és volt tanítványaira kell biznom, mert csak ő k bírják 
mindazon adatokat, melyek szükségesek, hogy az elhunytat

mint embert, barátot, tudó.st, tanárt, orvost lehessen kellő ké
pen méltányolni. Én csak nehány gyönge vonással rajzolt ké
pét tű zhetem fel azon emlékre, melyet ő  hazafias tettei által 

i magának maradandóan emelt, s melyet mi a köztisztelet ba- 
I búrjával megkoszorúzni itt egybegyültünk.

Schordann Zsigmond orvostudor és a magyar kir. egye- 
i temnél az élet- és fennső bb boncztan nyugalmazott ny. r. ta- 
i nára, az orvosi kar idő sbje, ,cs. kir. tanácsos, gyakorló orvos s 

több tudományos társulatok tagja — született Pozsouymegyé- 
ben Nagy-Lévárdon 1794-ben julius 22-én. Atyját, ki gróf 
Kolowrát jószágain gazdászati tiszt volt, már korán elvesz
tette ; ennek halála után az özvegy két fiával Pozsonyba köl
tözött s ott élt csekély, férjétő l maradt vagyonából, szű k kö
rülmények közt, ő rködve fiai nevelésén s vigaszt keresve azok 
kitű nő  szorgalmában és elő menetelében. Azonban új csapás 
érte itt az elhagyott özvegyet, mert sokat ígérő  fiai egyikének 
kora halálát kellett újból megsiratnia. Szivébő l gyászolta meg 
Zsigmond is egyetlen testvérének kimultát, kihez nemcsak a 

j vér-, hanem a szív rokonságával is fonva volt, és hiven ő rizte 
meg kebelében annak emlékét saját életének végső  perczéig; 
mirő l megható, s dicső ültünk nemes lelkületét tanusitó bi
zonyságot tesz végrendeletének azon pontja, melyben ő  a ke- 

! gyeit testvére által sajátkeziileg készített jászolt, mit drága 
emlékként mindaddig magánál megő rzött, gondviselésébe 
ajánlja annak, kinek az hagyományul esni fog.

Pozsonyban végezte Schordann 1801-tő l egészen 1810-ig 
I a gymnasialis és bölcsészeti tanfolyamot, buzgó szorgalommal 

azon törekedve, hogy képesítve legyen mielő bb meghálálni  
anyjának azon nehéz áldozatokat, miket az nagyreményű  fiá
nak, daczára nyomasztó viszonyainak, mindig készségesen ho- 

I zott. A bölcsészeti tanulmányok bevégeztével a jogi pályára 
lépett, s azon 1 évet töltött, azonban a természet s jelesen az 
orvosi tudományok iránti nagy hajlama mind hathatósabban 
nyilvánulván, lemondott azon pályáról, s Pestre jő vén, ezen 
egyetemnél kezdette meg az orvosi tanulmányokat, hol is azo
kat 181%-tő l egészen 1815/ 6-ig oly kitű nő  elő menetellel vé
gezte, hogy már 1815-ben, még mielő tt tanulmányait befe- 

j jezte volna, már is az akkori élettan tanára, Lenhossék Mi
hály mellé mint tanársegéd lön kijelölve. 1817-ben orvostu
dorrá avattatott fel, a rá következő  évet pedig Bécsben töl
tötte, hol Hildebrand, Boer, Raimann és Gölis vezetése alatt 
nagy szorgalommal igyekezett szakismereteit bő víteni.

S már a következő  évbdn szedte kitartó fáradozásának 
édes gyümölcsét; ugyanis hazája egyeteméhez visszakerül- 

I vén, az 1818/ 9- és a 1819/ 20- diki tanfolyamban mint helyettes 
tanára a sebészek számára rendszeresitett elméleti orvostan
nak, oly sikerrel mű ködött, hogy midő n a következő  évben az 
élettan addigi tanára, a fennemlített Lénossék Mihály a bécsi 
egyetemhez kineveztetett, a már imént nevezett tanszakmán 
kivül, még az élet- és fennső bb boncztan tanításával is, mint 
helyettes tanár ő  lön megbizva, egyszersmind még ugyanazon 
évben cső d folytán az elméleti orvostan rendes tanárává ki
nevezve. Alig telt el ismét egy év, s már az élet- és fennső bb 
boncztani tanszéket mint rendes tanár foglalá el. E tanszék
ben mű ködött ernyedetlen buzgalommal 1858-ig. a midő n 
kényszerülve volt végleges nyugalmazását kérni, mert súlyos 
gerinczagybántalom, melynek, úgy látszik, utolsó, Norvégiában 
tett utazása alkalmával kiállott viszontagságok vetették meg 
alapját, lesújtotta ő t hosszú sinlő désnek ágyába, melyben, 
megfosztva az idülhetés minden reményétő l, elbénult testének 
kinos fájdalmai által meg nem tört magas szellemének éber
ségével csak a gondolatok ki nem apadó árjából merített eny
hülést, melyet neki véglegesen ez év tavaszában, április 11-én 
hosszas szenvedés után a halál meghozott.

Ezek voltak élte megszabott határai közt, pályafutásá
nak egyes fő bb szakaszai. Lássuk most mi volt ez emberélet 
belértéke, mi volt annak eredménye ?

Saját erejébő l magának utat törve, kedvező  körülmé
nyek közt, még alig férfikorának küszöbén, már is látjuk ő t
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azon állásra eljutva, mely felé ő t nemes vágyai mindeddig 
buzdították, nem hogy azon kinyugodjon, hanem mert míg az 
neki egyfelő l megengedi kedves kötelezettségét anj'ja irányá
ban teljesíthetni és anmvk az érte hozott áldozatokat meghá
lálhatni, addig az másfelő l tért nyit meg elő tte, melyen mind 
kiolthatlan tudományszomját enyhítheti, mind pedig szerzett 
ismereteit másokra is átterjesztheti. E volt élte magasabb 
czélja, mely felé ihletteljes lelkületénél fogva mindelő bbre tö
rekedett, melynek híve maradt mindvégig, s melytő l kapta 
élte szintoly nemes mint gazdag foglalatját.

Ugyanis egyéni szempontból tekintve, az egyesnek éle
te mi egyéb, mint az idő ben változó szellemi állapotoknak ön
tudata ? De a szellem maga csak azon rejtélyes tükör, mely 
az ő t környező  világnak képeit híven vagy hamisan magában 
felfogja, átalakítja, eltorzítja vagy nemesbiti, részekre szét
bontja és azokat újra ismét összeilleszti; s mindezeket így az 
öntudat elébe állítva, létele világának hirdeti, s azzal az öntu
datos életnek is becsmértékét megszabja. Minő  különfélék pe
dig ily világnak határai az egyén látköre szerint, minő  külön
böző  a szerint azon egyéni életnek foglalatja is ?

Míg az ily öntudatos világnak határai egyiknél csak 
odáig terjednek, a hol puszta állatiságának ösztönszeríí vá
gyai keresik és találják kielégítésüket ; addig a másik visz- 
sza nem tartóztatva sem az ű rnek, sem az idő nek korlátái ál
tal, elmerül a jelenségek végtelen özönében és keresi azoknak 
okozatos lánczolatát. Meglesi a földszinén, meg a víznek ár
jában a hemzsegő  életnek változatos alakjait, tüneteit s viszo
nyait, terjedjenek ki azok akár egész földövekre, legyenek 
akar beszorítva a víznek egyes cseppjeiben ; s mi alatt e vi
szonyokat kutatja, bepillant az anyagforgalomnak csodálatos 
menetébe. A széltő l csapdosott felhő  szétmálasztja a szirtet, 
az örökös jégtelepnek nehéz súlya vagy a leroskadozó hógör
geteg szétrepeszti, feldúlja a sziklát, mely a földnek izzó mel
lébő l óriási erő vel egykor kiemelkedett; s a völgybe lehulló 
zápor magával ragadja a hegynek porrá tiport részeit, elhinti  
azokat a lapálynak sík térségén, és vetélkedve a visszatart- 
hatlan légkör emésztő  erejével, végre szétbontva, s átváltozva 
elemébe befoglalja. De a napnak tüze, mely elő bb mint meleg 
felszítta a földszin nedveit, hogy azok fennt ismét ködbe, fel
hő kbe gyű ljenek, és megindította a szeleket, hogy elvigyék, 
szétterjeszszék a villámterhes felhő ket; az most megjelen 
mint napsugár és az ellenséges elemek frigyet kötnek egy
mással ; föld, lég, víz egyesül, s e béke záloga, a növény, ke
resve a fénysugárt emelkedik ég felé. De minden létei múlandó, 
nincs szünet, nincs pihenés a természetnek folyamában. Mit a 
napnak tüze lekötött, az ismét új irányban szabadulni törek
szik ; mit a növény egyesitett, azt az állat ismét szétválasztja. 
De e szétválásból ismét új erő k, új tünetek fejlő dnek. Az ál
lati testbe átköltözött növény kiszabadult a bilincs alul, mely 
ő t a földszinére lekötve tartotta, az álomnak éjeiébő l felviradt 
az öntudat napvilágára, s szabadságának kéjérzetében bejárja 
a föld viránydús térségét, melyet a még szunyadozó testvérei 
ékesítenek; vagy más alakban elmerül az égnek ingatag fény
tükrébe, a tengerek, folyamok árjában, melyek vize ködbe 
még nem ritkúlva, ég felé még nem szállott, hogy mint felhő 
megrendítse villámcsapásaival annak boltozatát, mossa a 
sziklát, s vigye mint eső  annak hulladékait le a lapályra egy 
késő bbi növényuemzedék számára; vagy még más alakban 
mint a levegő nek könnyű  lakosa felszáll a szírt ormára, mely
nek egykor leváltott porszeme most futja meg körútját testé
nek nedvében. — De a légkör emésztő  hatása, melynek el- 
lenállani a kő szirt nem volt képes, az még gyorsabban 
szétbontja a roinlatag állati alkatot. A meleg, mit a napsugár
ból a növény lekötött, az most az állatból újra kiszabadul, 
midő n abban a növényi test a körlég élenyével egyesülve is
mét szétesik azon részekre, melyek átalakulásából vette volt a 
növény saját fejlő désének kezdetét. S ezzel az anyag is a szer
ves életen át megfutotta körútját, hogy azt újból ismét meg
kezdhesse.

De az égbő l jött fénysugárnak, mely mind ez életnek 
kezdeményező je, ebben még be nem végző dik eredménye; 
mert nemcsak állati létünknek veti az meg alapját és szövi

életünk fonalát, hanem az nyitja meg szellemünknek világa 
is, és tárja fel elő ttünk a jelenségek végheti en özönét. Ugyani 
mi szegény fogna lenni öntudatunk, ha ez égi fényt érezn 
képesek nem lennénk. Sötétségbe merülve, soha nem ismernő k 
meg földi lakunkat, nem saját testi hajlékunkat, sem nem él- 
veznő k a társadalom áldásait; míg most túlemelkedhetvé 
földkörünkön, kalauzéi véve a fénysugárt, felszállunk az ű r
nek rengetegjébe és követjük messze utjokon annak vándor 
lakóit; távolokat, testeket mérünk, melyek nagysága elő tt el
némul képzeletünk, s megszabjuk e testek tulajdonait, súlyát, 
alkatrészeit, meg utjok irányát, haladásuk gyorsaságát, ide
jét ; s mindezen újra ellankad képzeletünk, mely csak testünk 
parányi nagyságát, csak életünk rövid napjait birja venni 
mértékül. S mi képesíti szellemünket mindezt megismerni; 
ráismerni az ég boltozatán azon vándorra, mely évszázadok 
elő tt rég porrá hullott nemzedékek látkörében feltűnt volt, 
míg bölcső nktő l sírunkig éltünk csak kevés perczeket számit? 
Bizonyára nem egyéb mint az, hogy az emberi nem maga nein 
egyes lények puszta összehalmozódása, hanem egy szervezete- 
sen összefüggő  szellemi egész! Valamint saját testünk min
den pillanatban egyes részeiben elvész és újjá alakul, midő n 
az abban bekeblezett tápanyag, ha kifogyott hatásképességé
bő l, melylyel birt áthasonittatásakor, más által felváltva, ab
ból ismét kiválik, s mégis e test alakélte egész lefolyta alatt, 
daczára hogy anyagi részeiben szüntelen megmásul, megtartja 
mint tovább fejlő dő  öntudatának szakadatlan azonosságát : 
szintúgy az emberi nem szervezetes egészében is az egyesek 
csak elemi részecskék, melyek maradás nélkül jönnek és ismét 
mennek midő n hatásukat megtették, de e hatásnak eredménye 
visszamarad részben legalább e szervezetben, s átszállva az új 
jövevényekre, fokoztatja ezeknek hntásképességét. Az új nem
zedék átveszi ő seinek hagyományát és tovább fejlesztve azt, 
átadja utódainak. És maguk e nemzedékek nemzetekre, társa
dalmakra csoportosulva, mint egy egésznek különféle szervei 
cserehatásban egymással, összevágólag mű ködnek azon fő czél 
felé, mely magának azon egésznek képezi élte feladatát. Kö
rültekintve a jelenben, visszapillantva a történelem vezérfo
nalán a múltnak évezredeibe, új tért látunk elő ttünk meg
nyitva, melyen nemzetek és nemzedékek, az irodalom és mű 
vészet által örökített, élte viszonyaiból szövő dött életfolyamát 
e nagy egésznek — az emberi nemnek — tanulmányozzuk s 
azt újra saját öntudatunkban átéljütí. S habár áthatlan fá
tyol lepi is el ez élet nagy feladatát, végső  czélját, melyet 
csak sejditeni is képzeletünk erő tlen, megnyugszunk mégis, 
mert látjuk a haladást, a szakadatlan fejlő dést. A midő n igy 
szellemünk elő tt feltárlik a mindenségnek határtalan nagy
sága és benne a szoros összefüggés, a kölcsönös hatásviszony, 
s minden részének, a besütő  napsugárban játszó porszemtő l 
kezdve, az égi testek rengeteg távolokban kiterjedt rendsze
réig, összevágó mű ködése és e mű ködésnek egyenlő  és össze
egyező  szabályszerű sége, nyilvánuljon az akár a szerves lé
nyek életfolyainában, akár az ebbe még be nem sodort testek 
tüneteiben ; ső t midő n mind e felett még saját gondolkodó 
szellemünket is ugyanazon szabályoknak alávetve látjuk, me
lyek a többi összes természetet rendezik, mert csak akkor ta
lálunk megnyugvást gondolkodásunk helyességében, ha el
mélkedésünk eredményét megerő síti a tapasztalás tanúbizony
sága : akkor leborolunk a mindenhatóság véghetlensége elő tt, 
hálát rebegve a kegyelemért, melylyel minket, felhiva a nem
lét sötétségébő l az élet világos pillanataira, arra méltatott, 
hogy nagy müvében Öt, a kimondhatlant megismerjük, saját 
öntudatunkban érezzük !

Megkísértettem e gyönge rajzban oly világnak határait  
megjelölni, minő t elő ttünk a tudomány felnyit; megkísértet
tem pedig ezt azért, hogy bepillanthassunk kegyeltünknek is 
lelke mélyébe, melyet csak ily világnak öntudata tölthetett ki.  
Mert benn született ösztönnel, nem ismerve a kifáradást, ke
reste ő  a tudományt, s nem pihent, nem sokait meg semmi ál
dozatot, ha az által ismereteit bő víthette. Elsajátította min
denekelő tt mind az ó-kor classikai nyelveit, a görögöt és latint, 
mind az újabb kor majdnem valamennyi mű velt nemzeteinek 
nyelveit is; tudta a magyar nyelven kivül a franczia, angol, olasz,

45*
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spanyol, német, holland, svéd és dán nyelvet, s pedig nemcsak , 
értette mindezeket, hanem szólott is azokon. E szellemi esz- • 
közök birtoka mellett fel volt elő tte nyitva az ó és új kor ki-  
roeríthetlen irodalma, melybő l enyhithetlen szomjjal merítette 
a tudományok sok ágú kincseit. Schordann ugyanis azon szel
lemekhez tartozott, kiket csak egy egyes tudomány-ágnak 
bármi dús részlete is ki nem elégíthet, hanem a részben is az 
egészet keresve, mintegy rendű letesebb szárnyalattal maga
sabb álláspontra törekednek, hogy onnan az egyes részekbő l 
összeállított egészet áttekinthessék. S épen ily szellemirány
nak kedvezett azon kor, melyben dicső ültünk életnapjai estek.
A szellemi pangásra és szünetre, mely az európai nemzeteket 
és államokat kevés kivétellel ellepte volt, új idő járat követke
zeit be, mely viharos menetében a nemzeteket egymásba so
dorva. új, erő megfeszített tevékenységre ébresztette; és e 
nemzetett nagy fiukat szültek, kik új korszakok alkotói lettek 
nemcsak a társadalmi és állami élet zajos küzdésterén, hanem 
szintúgy a tudományok bár csendesebb, de azért nem kevésbé 
munkás csarnokaiban is. Egyesek és társulatok összemű kö- 
dése új tényeket derített napvilágra, új láthatárokat nyi
tott meg, új, nem sejditett téreket hódított meg a tudomány
nak. S mentül kevésbé telt meg az idő  ez új irányt nyitó föl
fedezéseket részleteikben kimenteni, annál inkább buzdítot
ták és elragadták az emberi észt, legnemesebb hajiamat kö
vetve, a nagy mindenség összefüggésének sarkpontjait fel
keresni.

A tényeket, miket a természetbúvár kiaknázott, alapul 
vette a bölcsész, hogy arra világ rendszerét felépítse ; s ha 
büszke türelmetlenségében tovább építvén, mintsem az alap 
te lt , sokszor a fényes alkotmány a józan bírálat kémlő  kopog
tatására összeroskadva csak az öncsalódás légvárának bizo
nyult be: úgy még az emberi szellem ezen tévedései is csak 
tanulságosak voltak, mert kimutatták, hogy míg egyfelő l a 
bölcsészet az ész mű ködésének megismerteti szabályait, s ez
zel a természeti tünetek felfogásában és fejtegetésében eljárá
sunknak helyes irányát tű zi ki, és a talált eredmény biztossá
gának vagy legalább valósziuiiségének fokát határozza meg; 
addig másfelő l maga a bölcsészet is csak a felismert termé
szeti viszonyok alapján kisértlieti meg oly kérdések megfejté
sét is, melyek földi láthatárunkon kívül vágyó keblünk igé
nyeit, óhajtásait érdeklik.

Megértjük tehát, mi indította kegyeltünket kifáradh at- 
lan munkásságát a tudományok oly eltérő  ágaira kiterjeszteni. 
Birta ő  ugyanis nemcsak a szaktudományába vágó korszaka 
által kifejtett összes ismereteket, hanem szintúgy be is volt 
avatva a többi természettudományok alapismereteibe; nem
különben jártas volt az ó és új kor bölcseinek munkáiban, és 
ismerte minden mívelt nemzetnek, kezdve a görög és romaitól  
egészen a jelenben élő  nemzetekig — költészeti, történeti, föld- 
ismereti -rodalma remek mű veit eredeti forrásból.

De ismeret szomjas lelke, megvetve a test kényelmes nyu
galmát, ki is vezette ő t munkásságának szű kebb körébő l, va
lahányszor csak hivatalos állása azt megengedte, hogy lásson 
más népeket, más élet és társadalmi viszonyokat, tanulmá
nyozza Önszemléletbő l azoknak intézményeit, mű veit, hogy 
meglássa, megcsodálja a természetnek nagyszerű  színhelyeit.
S a mint nem kereste a kényelmet honn, úgy nem riadt vissza 
a fáradságtól útközben sem. Bejárta Német. Franczia, Angol, 
Spanyol, Olasz, Oroszországot, Svájczot és Svédhont, Norvé
giát, többeket e közt ismételve, még pedig oly idő szakokban, 
midő n a vasúti kényelem Europa szerte nagyobbára még is
meretlen volt. Hogy ez utazásaiban minden élvezetét csak a 
gyű jtött ismeretekben találta, arról tanúbizonyságot tesznek 
nagy pontossággal vezetett úti naplói és szellemdús levelei, 
miket meghitt barátaihoz a távolból küldött.

Hogy a tudományosság ily színvonalán álló kitű nő  fér
fiúnak társalgása mily tanulságos volt, mily elragadó, vidor 
kedély mellett elmés élczei és elbájoló ékesszólása által, azt 
csak azok képesek eléggé méltányolni, kik szerencsések voltak 
ez élvezetben részesülhetni.

De mentül kitünő bb volt e férfiúnak észbeli tehetsége, 
éles felfogása, mentül nagyobb szintoly kiterjedt, mint mély

tudományossága, melyet ritka hű ségű  emlékezete nemcsak 
megő rizni tudott, hanem az ő rzött kincseket gyors készséggel 
a pillanat igénye szerint elő  is teremteni: annál inkább van 
okunk fájlalni, hogy e ritka tudományosságból csak ismerő seit 
és tanitványait részesítette, e körön kívül állókat pedig, va
lamint az utókort is abból egészen kitagadta. Senki bizo
nyára, ki az elhunytat ismerte, nem fogja tő le eltagadni a ké
pességet, melynélfogva ő  az irodalmi téren is mű vei által tün
dökölhetett volna, míg napjainkban látjuk, hogy Írói viszke- 
teg mily könnyen aratja a toll babérjait, midő n idegen erezet 
aknázva, azi még éretlen felfogással gyű jteményébe szedi, fi- 
togatva azt az avatatlan sokaság elő tt. Csak a túlzott szerény
ségbő l, az önmaga iránti nagy szigorból s ennek folytán tu
dományos képezettségével való elégületlenségébő l, végre min
den hiúságnak és dicsvágynak teljes hiányából birorn megfej
teni, hogy e jeles férfiú az egy felavattatási értekezetén — 
Dissertatio inauguralis medica de medicina populari. Pestini 
1817. — kívül az irodalmi téren máskor többé föl nem lépett

Miután eddig m dicső ültben a tudort méltattuk, térjünk 
most át annak a tanári pályán szerzett érdemeinek méltány
lására.

Kedves fog elő ttem mindig maradni a visszaemlékezés 
fiatalságom azon óráira, melyekben alkalmam volt a jeles ta
nárt szószékében figyelemmel követni ; nein ugyan mint kö
telezett hallgatója, hanem csak mint hivatlan betolakodó. Él
tem azon szakaszában kétséges és elhatározatlan jövő  hivatá
som megválasztásában, nem voltam még az orvosi pályára el
szánva, s nem véve tekintetbe az anyagi hasznot, mit valamely 
tudományból a jövő ben meríthetni fogok, inkább csak ösztön- 
szerüleg kerestem azt, egyedül benső  vágyaim kielégítése vé
gett. S mi vonhatja az ismeretszomjjal ébredező  öntudat fi
gyelmét inkább magára, mint épen ez öntudat hajléka, a test, 
azon közeg, melyen át a környező  világnak soknemű  hatásai, 
megtörő dve, átváltozva, besugárzanak. hogy öntudatokban 
összpontosuljanak. így tehát indítva érzém én is magamat 
Schordannak élettani elő adásaihoz is bejárni.

S újra felmerül emlékem láthatárán e férfiúnak tisztes 
alakja, valódi mintaképe a szerény, magába merült tudósnak, 
ki a tetszető s külső séget épen úgy megveti ruházatában, mint 
nem tű ri azt egyéb magaviseletében sem. A közép, inkább 
alacsony termetű  és gyöngéd alkatú testnek mindamellett szé
les vállain kevéssé elő re hajolva viselt jellemteljes fő , a nyílt 
rendes szabású halavány arcz, az éles, csak félig nyitott sze
mek, a széles gondolatteljes homlok, mindez kellemes összhang
zásban már első  látásra is tiszteletet és bizodalmát ébresztett 
e férfiú iránt. Ott látom ő t a tanári szék emelvényén ülve, 
elő tte a felnyitott kézirat, nem hogy abból olvasson, hanem 
csak hogy beszédje zzabad menetében olykor-olykor abba be
pillantva, szemmel tartsa a vezéreszméket; ékes latin nyelven 
akkoriban tartott alő aJásait azonban nem tudom jobban mél
tányolni, mint szavakat kölcsönözve azon bizonyítványból, 
melylyel nyugalmaztatásának alkalmával, az orvostanári tes
tület, e legilietékesebb tanúbizonysága vetélytársa érdemei
nek, ezeket elismerte és kellő en méltányolta. „Tündöklött“,  
így szól e bizonyitvány róla, „tündöklött mint tanitó díszes 
és könnyen érthető  nyelven tartott elő adásai által, melyeknek 
logikai következesessége szintoly szabatos volt, valamint ra
gyogó azoknak értelmisége. Nem kiméit semmi áldozatot, 
csakhogy oktatását, daczára a rendelkezésére álló taneszkö
zök korlátoltságának, a tudomány korszerű  magaslatához al
kalmazhassa ; s minden erejébő l igyekezett intézetének hiá
nyait mind pénzbeli tekintetben, mind a helyiségekre és segé
dekre nézve kipótolni. Tanitása alkalmával rendesen saját 
nagybecsű  könyvtárát, értékes górcsöveit használta fel tan
eszközökül, hogy így az intézete szegénységébő l kelt kárté
kony hiányokat némileg legalább fedezhesse. A rendes szün
idő  alatt majdnem minden évben saját költségén tett utazásai 
által is szinte csak a nyilvános tanitás lön elő mozdítva, a 
mennyiben azok által képesit.ve volt a szaktudományos intéze
teket nemcsak belföldön, hanem egész Európában, csak Por
tugált, Görög és Törökországot kivéve, önszemlélés által meg
ismerhetni.“*



Helyesen eiuliti meg és emeli ki az okirat azon hiányo
kat, melyekkel akkorában az élettani intézet küzdött.

Vagy szóljunk igazán, mondjuk ki egyszerű en, hogy ily 
intézet, mely nélkül mind a tanár részérő l a szaktudományos 
gyakorlati kimű velő dés és versenytartás a tudomány színvo
nalán álló szakbuvárokkal puszta lehetetlenség, mindszinte a 
tanulók részérő l is a legkitű nő bb elméleti oktatás mellett is 
az elő menetel csak csekély lehet, ily intézet akkorában még > 
nem is létezett. Több másokkal közösen használt hallgató
termen kívül csak egy kis szobácska állott a tanár magán 
rendelkezésére, szolga végkép hiányzott, a tanszék ösz- 
szes szükségleteinek fedezésére pedig évenkint csak 120 frt 
volt engedélyezve. Igaz ugyan, hogy jelenleg az élettan más 
irányt követ mint azelő tt, a szerves élet fejtegetésében más 
feladatok megoldását kisérti meg, s azért most más eszközö
ket is szükségei mint ezelő tt; rnindazáltal ha most, midő n az 
élettan fő leg a vegyi és természettani törvényeket keresi fel a 
szervezet mű ködésében, a segédeszközök mind számra, mind 
értékre nézve igen jelentékenyek is : azért alig voltak e tudo
mánynak anyagi szükségletei csekélyebbek akkor is, midő n az 
a szervezetek alaki viszonyait majdnem kizárólag tanulmá
nyozta, midő n még az élettan nagyobbára csak az összehason- 
litó boneztan és szövettan terén forgott, melyek közben már 
önálló társtudományokká fejlő dtek. Már pedig könnyen be
látható, mennyire volt a segédeszközök emlitett szüksége 
mellett e téren is az elő haladás meggátolva. Meg lehetünk 
győ ző dve, hogy mélyen fájlalta Schordann is e hiányokat, 
mert ily viszonyok közt saját, e szaktudományra szentelt fára
dozása is gyümölcsétő l meg volt fosztva. S bármennyire kész 
volt is e hiányokat saját erejébő l némileg pátolni. azt mégis 
nem pótolhatta, mit teljesíteni csak másoknak állott erejében. 
Azonban ha maga körültekintett és látta társtanárainak 
szintoly mostoha helyzetét, és eszébe jutottak másfelő l a kül
földnek gazdagon ellátott, jeles intézetei, akkor bizonyára 
alig talált vigaszt azon megelégedettek büszkélkedő hirdeté
sében, hogy hazánk t u d o m á n y o s egyeteme egész Euró
pában — az oxfordi egyetem után — a l e g v a g y o n o s a b b .

Méltányos hogy mindezt számba vegyük, ha az elhunyt
nak sáfárkodását a reá bizva volt talentumokkal birálat alá 
vonjuk; s ha most a társadalom minden fokozatú osztályai 
felett szétáradott felvilágosodás által ébresztett tudomány 
iránti kegyelet egyetemünk tudományos csarnokainak na
gyobb tért nyitott meg, és abba világosságot és szabad leve
gő t bocsátott be, taneszközeinket pedig a korszak igényeinek 
megfelelő en szaporította: úgy ne felejtkezzünk meg, hogy 
még nem rég múlt ideje, hogy egyetemünk mindezeknek 
nem örvendett, hogy volt idő , midő n a dús apa egyetlen fiát 
szellemi gyámoltalanságban és Ínségben tartotta csak azért, 
hogy annál nagyobb örökség szálljon reája át.

Midő n a reményt, fiatalságunk lelkesülésében magasra 
kitű zött életczélunkat elérhetni vagy erő nk elégtelensége 
vagy a körülmények most.ohasága által késő bbi korunkban 
meghiúsítva látjuk, akkor átszálltjuk e reményt fiainkra, utó
dainkra, s nemes vigaszt keresve azon gondolatban, hogy mit 
tő lünk a sors megtagadott, azt utódjaink elérhetik azon va
gyunk , hogy mint tő lünk telik, ő ket elő segítsük és útjokból  
elgörditsük azon akadályokat, melyek miatt saját törekvés- 
sünk hajótörést szenvedett. Azon ritka jelességű  észbeli te
hetségek, melyekkel Schordann meg volt áldva, azon, élte 
hosszáig, daczára a már fiatal korától gyengélkedő  egész
ségének ernyedetlen buzgalma, melylyel mind a tudományok 
iránt általában , mint szinte saját szaktudományához visel
tetett, nem hagynak a felő l kétkedni, hogy bármennyire je
lentékenyek is azon érdemek, miket mint tanár a tudomány 
terén szerzett, lelkének magasabb czél felé törekvő vágyait 
azok még is ki nem elégithették. S midő n a viszonyok kedve- 
ző tlensége miatt e magasabb czélról le kellett mondani, akkor 
ő  is átszállította reményét az uj nemzedékre. Ismervén az 
élettan hova tovább növekedő  fontosságát az összes orvosi 
tudományokra nézve, azt ohajtá hogy e tudomány hazánk orvo ■ 
sai és természetbarátai közt is mentül jobban megfogamozzék, 
s mentül többen vegyenek részt annak mű velésén. Azonban

tudván , egyfelő l azt is, hogy e mű velés csak az önálló bu- 
várlat szabad versenyterén idézhet elő  valódi becsesei bíró 
eredményeket, másfelő l pedig, tudván azt, hogy a munka 
és igyekezet nagy eredményhez csak úgy vezet, ha ahhoz 
már fiatal korunk ihletteljes lelkű idével és megtöretlen 
erejével járulunk, s vissza emlékezvén azon nehézségekre, 
melyek saját fiatalságában nagy ezélra törekvő  tehetségeinek 
útját szegték, azon volt, hogy az uj nemzedék elő tt, melyre 
reményét átültette, e nehézségeket elhárítsa. Hz önzéstelen 
reménynek, e csak nemes kebelbő l fakadható vágynak kö
szönhetjük azon intézkedését, melylyel munkás és takarékos 
élte szerzeményeinek jelentékeny részét ezen egyetem élet
tani intézetének hagyományozta oly czélból, hogy az abból 
járó kamat részint a megkivántató eszközök, gépek beszer
zésére és egyéb kísérleti szükségletek fedezésére, részint 
két, egy-egy száz forintra kiterjeszthető  évi ösztöndíjakra  
fordítassanak oly orvos tanulók vagy orvos tudorok számára, 
kik magukat ezen intézetben élettani vagy szövettani dolgo
zataik által kitüntetik.

S e végtettével fejezte be e férfiú tanári mű ködését. 
A ki élte idejében csak egy puszta, szű k, másokkal megosz
tandó emelvényre volt beszorítva, honnan csak szóval hirdet
hette a tudomány vívmányait, de nem állíthatá elő  hallgatói 
szemeláttára e vívmányok meggyő ző  alaposságát is, a ki nem
csak ki nem vezethette tanítványait a buvárlat fáradalmas de 
áldásos terére, hanem azt még maga elő tt is épen azon kor
ban elzárva találta, melyben kitű nő  tulajdonainál és a tudo
mány iránti ernyedetlen buzgalmánál fogva teljesen képesítve 
lett volna korszakának legjelesebb búvárai sorában tündö
kölhetni: az most megfutván életpályáját, melyen fogyatko
zást szenvedett mindazokban, miket mint búvár nem nélkü
lözhetett, megnyitja utónemzedékének a buvárlat csarnokait,  
kezeihez szolgáltatja a szükséges eszközöket, hogy uj , a nél
külözésben ki nem fogyasztott, életteljes erő vel versenyezve 
fejlessze a tudományt, áldást árasztva hazájára , dicső séget 
nemzetének hirnevére.

De nemcsak ily módon és nemcsak ezen egyik ágára 
az orvosi tudományoknak terjesztette ki munkásságának és 
takarékosságának gyümölcseit, hanem részesítette ezekben 
az orvosi pálya fiatal bajnokait még egy át.aljában, valamint 
szinte hazánknak még más közczéíú intézeteit is ; azonban 
mielő tt itt e halálán túlterjedő  jótékonyságának részleteit elő 
sorolnám . hátra van még, hogy megemlítsem azon számos 
érdemeket is, miket dicső ültünk munkás élte folytán még más 
irányban kifejtett.

De ezen érdemek megfelelő  méltányolására szinte senki  
sem lehet illetékesebb, mint épen pálya-versenytársai, azok 
kik mű ködésének szemtanúi voltak. Szóljon tehát ismét 
azon okirat, melylyel midő n az orvostanári testület a körébő l 
kilépő  hadastyánnak érdemeit magasztalja, egyszersmind ön
magát is megtisztelte. „Mint az orvostanári testület tagja-1 
így szól Schordann felő l e bizonyitvány, „a legsikeresebben 
részt vett minden e testület hatáskörébe vágó ügyek elinté
zésében, s el nem mulaszthatja e testület hálásan megemlíteni, 
mikép ha sikerült annak sok, hivatalos érdemére nézve fon
tos és nehéz feladatot tökéletesen mesrfelelő leg mejjoldaiii, az  
nem ritkán nagy részben csak saját erélyes és bölcs közremű 
ködésének volt köszönhető . De még a közoktatás körén kivül  
is igvekszett Schordann tanár az orvosi kar tudományos ér
dekét elő mozdítani. így az ő  ernyedetlen fáradozásának kö
szönheti e testület magán-könyvtárának, mely már eddigelé 
8000 egészen 9000 kötetet tartalmaz, megalapítását és to
vábbi fennállását, a mennyiben ő  30 éven át annak , nem cse
kély fáradsággal járó kezelését magára vállalta volt. — 
Szintúgy mint gyakorló orvosi ügyessége, szolgálatkészsége 
és emberszerető  magaviseleté által megnyerte volt Schor
dann mind a közönség, mind szaktársainak teljes bizodalmát; 
íg y történt, hogy 1831-ben, midő n ő  cs. kir. felsége a boldo
gult József nádor fő herczeg meghagyása folytán tökéletesen 
szakavatott orvos lett a Tisza vidékén dühöngő  járvány meg- 
észlelésére kiküldendő , e szintoly fontos mint nehéz küldött
séggel az orvosi kar által ő  lön megbizva.“
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Azon folytonos bizalomnak, melylyel, mint az idézett ok
irat mondja, a közönség kegyeltünk irányában viseltetett, 
még tanúbizonyságát adja azon jelentékeny vagyon is, mit 
éltében megtakarított. Mert nem a szerény tanári jövede
lem, hanem épen a szenvedő k buzgó és lelkiismeretes orvo
suk irányában tanúsított hálás bizodalma volt azon forrás, 
melybő l kegyeltünk merítette a filléreket, miket, daczára 
hogy utazásaira, könyveire és tudományos eszközökre oly so
kat áldozott, még is józan takarékossága és felette mérsék- 
letes és egyszerű  életmódja által, jelentékeny vagyonra ösz- 
szegyüjtve a haza oltárára letett, nem mutogatva és a liaza- 
fiság olcsó hírét nem hajhászva, hanem letett akkor, midő n 
már érte az elismerés tő le meg nem tagadható adóját ő  maga 
be nem válthatja.

Ki nem ismerné közülünk e férfiúnak azon szivünket 
meghoditó müvét, melyet ő  szintoly mély belátással, mint valódi 
nagylelkű sséggel szenvedésinek kínos ágyán, hová a felüdül- 
hetés reménysugára be nem sütött, szerkesztett, hogy az a 
nyilvánosságra csak akkor kerüljön, midő n már érte a szer
ző t csak még emlékében áldhatjuk. Ki nem ismeri Schordann 
végrendeletét ?

Nem szű nő  fájdalmai közepette , tű rve azokat áhitatos 
megnyugvással teremtő je végzésében, csak egy gondja van : 
segíteni a szegényeken, gyámolítani az ügyefogyottakat, ápo
lásban részesíteni a betegeket, oltalmazni az elhagyott árvá
kat, járulni egy díszes egyház emeléséhez, hol hittársai áhi
tatos töredelmességgel istenhez foházkodhassanak, buzdítani 
és elő segíteni tudományos kimüvelő désükben azon tehetség
dús ifjakat, kik benső  hivatásból szinte azon életpályára szán
ták el magokat, melynek ő  maga oly hű  és buzgó bajnoka 
volt élte hosszáig, végre még hálás emléket visszahagyni ro
konainak és végső  leheletéig változatlan ragaszkodástól rajta 
függő  barátainak, — ezekre voltak irányozva végső  gondjai, 
ezek közt osztotta szét munkás életének gyümölcsét; élet
pályájáról lelépendő  kézbesitette azoknak azt, mit már begyű j
téskor nekiek szánt, mit odáig csak számukra kezelt.

Százezer forintot meghaladó vagyonából 49 század részt 
ezen egyetem orvosi karának hagyományozott, oly feltételek 
alatt, hogy abból 5 rész az ezen karnál szegény orvos és se
bész hallgatók felsegélésére már fennálló alapítványhoz csa- 
toltassék; 6 rész szolgáljon alapítványul szigorlati és félava
tási díjak kamatnélküli elő legezésére oly szegény orvos és 
sebész hallgatók számára, kik tanulmányaikat jó sikerrel vé
gezték; 28 századrészbő l járuló kamat ezen egyetemnél fel
avatott orvostudorok utaztatására forditaasék ; végre 10 rész 
ez egyetem élettani intézetének a már emlitett czélokra es
sék. Ezen felül 4 részt a váczi siketnémáK intézetének, szinte 
négyet a pesti vakok intézetének. egyet pedig a leopold- 
városi templom építési alapjának hagyományozott. E hagyo
mányokon kivül még 200 frtot a pesti szegények számára 
tű zött ki, a pestvárosi sz Rókushoz czímzett kórháznak ér
tékpapírokban 625U frtot névszerinti összegben , szintúgy a 
városi árvaház — Josephinum — számára (1000 írt. névsze
rinti értékpapírokat hagyott azon kikötéssel, hogy ezen ha
gyományok haszonvételébe a nevezett intézetek csak akkor, 
belépendő k, midő n már két magánszemély , melyek egyelő re 
az abból járó kamatokat éltük hosszáig élvezhetik, elhúnytak 
vala. Mindezen nevezetes alapítványok összes értéke a 80,000 
frtot felülhaladja.

Vésrre még az élettani intézetnek két Plösslféle górcső -O O t _ f °
vet, az orvos tanari testület magánkönyvtárának pedig, 
melynek megalapítását mint láttuk ő  hozta volt indítványba, 
nagy becsű  könyvtárának valamennyi orvosi és természettu
dományi könyveit és rézmetszetekkel ellátott munkáit aján
dékozta, egyedül azon munkákat kivéve, melyekkel a meg
ajándékozott könyvtár ne talán már el volna látva.

Ezek az adományok, miket e férfiú az emberiség és ha- 
zafiság oltárára letett, végrendeletét e megható szavakkal 
rekesztvén be. „Végre kérem az Istent, minden jónak adóját 
és sorsunk intéző jét, hogy e jó szándékból kelt vállalatomra

terjessze ki áldását, és engedje, hogy az embertársaim üdvére 
szolgáljon; barátaimnak és jóltevő imnek pedig utoljára is 
szívembő l kívánom s mondom éljenek boldogul.“

így végezte be e férfiú földi pályáját, ő  kinek egyenes- 
lelküsége nem tű rte a hizelgést, kinek igazságszeretetét meg 
nem ingathatta a viszonyok hatalmaskodása, kinek becsüle
tességét meg nem veszhegethette sem kegy, sem rósz akarat. 
Nemes szivüségéért jutalmat talált már éltében barátainak 
változatlan szeretetében, alattvalói hű ségéért megnyerte ural
kodójának kegyes elismerését, az elismerést igaz hazafiságáért 
azonban csak halála után váltja be.

Rójuk le tehát sírja felett e tartozásunkat; adjuk 
meg néki az elismerés , a köztisztelet késő  adóját, és áldva 
emlékét, fohászkodjunk mi is az ég urához, hogy terjesz- 
sze ki áldását a dicső ültnek nemes szándokából fakadt 
vállalatára, hogy váljék az üdvére a jelenés késő  nemze
déknek, és adjon e nemzedékeknek fiakat, kik felruházva a lé
lek nemes tulajdonaival, tehetségeivel, keressék a tudományt 
szintoly buzgalommal mint kegyeltünk, és használják fele 
czélra az adományt mit ő  számukra visszahagyott, fejlesztve 
a tudományt embertársaik üdvére, a hazának dicső ségére; 
hogy még a késő  nemzedék is ismételje a szavakat, melyek 
most saját ajkainkból fakadnak: — legyen áldott emléke!

V e g y e s e k .

— A budapesti kir. orvosegylet titkársága felszólitása 
folytán figyelmeztetjük a t. ügyfeleket miszerint az egylet 
által 1860 nov. 16-án kihirdetett p á l y a k é r d é s  m e g f e j 
t é s é n e k  h a t á r i d e j e f. év dec. 15-én lejár. — (A pá
lyakérdés részleteit lásd lapjaink 1860 évi folyama, 50. szá
mában).

-j-Megjelent „A csonttörések, k ó rb o n c ta n i, kórtör té
nelmi és gyógy eljárási tekintetben“ czimű  munka, N á g e 1 Emil, 
a sebészet és szemészet ny. r. tanárától Kolosvárott. Nagy 
8-adrét, 139 lap, 38 fametszettel. Ara 1 frt 80 kr. Kapható: 
Balogh Kálmán tudornál, országút, 40. sz, élettani intézet.

-j- Kovács József tudornak felső bb rendelet által meg
engedtetett, hogy mint a sebészeti mű tételek magántanára a 
pesti kir. egyetemen taníthasson.

□  T h a n n  Károly egyetemi tanár névünnepén a gyógy
szerészet hallgatói által díszes ezüst serleggel lön meg
tisztelve.

□  K á t a i Gábor munkatársunk egy évig tartó kül
földi utazásából visszaérkezvén, nehány nap óta körünk
ben mulat.

+  Szabó József a pesti kir. egyetemhez az ásványtan 
ny. r. tanárává kineveztetett. * 11

Sieti kimutatás
a pestvárosi közkórházban 1862. október 31-tő l egész 1862. 
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A létszám e héten növekedett ; gyakori volt tüdő -, bél- s iz- 
lob ; a halálozás a múlt hetinél kevesebb.

l g a z i tá s .  Az OHL. 867. hasábján felülrő l számítva „ l é g z é s e k - 
k e 1“ helyett olv. „lépésekkel“ 868. has. al. 15. s. „ b e k ö v e t 
k e z é s é t  v á r n i “ b, olv. „bekövetkezésétő l tartani“. 869. has 
al. 28. sor. „ l e n e s é t“ h, olv. „hályogos lencsét“. 869 has, al,
11. sor. „ s z e m ü v e g “ h, olv, „pápaszem“.

Pesten, 1862. M ü l l e r E m i l  könyvnyomdája Dorottya-utcza 14 szám.



Pest, 1862.
E lő f iz e té s i  á r  :  h e l y b e n e g e s z  é v  9  f r t .  fé l év  4 f r t .  5 0  k r .  
é v n e g y e d  2  f r t .  2 5  k r .  v i d é k e n  e g é s z é v  10 f r t .  f é l é v  5 f r t .  
é v n e g y e d  2  f r t .  5 0  k r .  A k ö z l e m é n y e k  és  f i z e té s e k  bé r m e n te s i -  

[ end  ok. H i r d e té s e k é r t  s o r o n k i n t  14  u j k r .

M egyeien  m inden  v a sá r n a p .
M e g r e n d e lh e t ő  m in d e n  c s .  k i r .  p o s ta h i v a ta l n á l ,  a s ze r k e s z t ő t  
ne l  ú j t é r  10. s z .  és  O s te r l a m m  K. k ö n y v k e r e s k e d é s é be n ,  ú j t é -  

a k i oszk  á t e l l e n é b e n .

November 16.

ORVOSI HETILAP.
Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlaí közlönye.

H a i l a r .  «'*■ w  - •  ■ ■ ■  _

Tulajdonos és felelő s szerkesztő : Markusovszky Lajos tr. Fő munkatárs : Balogh Kálmán tr.

T a r t a l o m  : W  i 1 h e I m A. tr. : A beszécLz^rvek összefüggése az emlékezéssel, s innét következő leg az emlékezés valószínű  székhelye az 
agyban, — B a t i z f a l v i S . t r . :  A hátgerin z el ferdülései és e/, elferúülesek óvszerei, — K ö n y v i s m e r t e t é s .  N á g e l E, 
t r .; A csonttörések kórboncztani, kórtörténelmi és gyógyeljárási tekintetben, — P h o e b o « í ’h. tr, ; Der typische Frühsommer- 
Catarrh. — L a p s z e m l e :  A gsajakfestvény és egy ozontartalmu anyag mint a vér kényszere, — Méhenbelű li himlő k, — 
Apróbb szén elvények,

T á r c z a  : P o p p e r  J .  : A borsodi orvos-gyógyszerészi egyesület. — Egyletek. — Vegyesek. — Szerkesztő i levelezés.

A beszédszervek összefüggése az emlékezéssel, 
s innét következő leg az emlékezés valószínű 

székhelye az agyban.
W  i  I h e l m  H. tudortól Pesten.

Az elmemű ködések székhelyére nézve az élettantó l 
sok felv ilágosítást nem v á rh a tu n k , m elyet nekünk nem 
egyszer csak a kórtani tünetek nyújthatnak.

Gall az elm em ű ködéseket élettani nézetekbő l ki
indulva iparkodott m egfe jten i. nyilatkozatai azonban 
csak ingoványos föltevényi talajon alapulván, a je len 
kori élettani ismeretek követelm ényei ellenében össze
om lottak. Gall azon nézetbő l kiindulva, hogy  a kopo
nya az agynak hü m in tája, akarta  bizonyos elm em ű 
ködések helyét k ikutatni. H ivén , hogy a koponya 
elödudorodásai az agy á ltal okozott benyomás követ
keztében keletkeztek, jogosu ltnak tek in tette azon fel
vételt, hogy azokból minden elm emű ködést, ezek ösz- 
szes, legfinomabb árnyalataival k ifürkészhetni, s így  
történt, hogy a koponya bizonyos részei a mű vészet
nek , beszéJöképességnek , tudom ányosságnak, vagy  
az em lékezésnek sat. voltak képviselő i, mi ha való 
le tt volna, ez idő  szerint ezen a téren minden vizsgá
lódás feleslegessé válik vala; m inthogy azonban G áli
nak az embereken és állatokon te tt v izsgálatai m in
den tényleges bonczi- és élettan i alap nélküliek, 
á ltaluk el nem lett é rv e , mit a szerző  elérni ipar
kodott.

Az élettan az elmemű ködések ism eretét csak ak
kor m ozdíthatja elő , ha a kórtan segítségére van, mi
ért is midő n azok székhelyét m egakarjuk tu d n i, m in- 
denelő tt az értelem, ítélő képesség és az emlékezés za
varait kell fürkésznünk, s ha ezeket a rendes élettani 
jelenségekkel összehasonlítottuk, hozhatjuk napfényre 
az elme tünem ényeinek származási helyét. Az értelem, 
Ítélő képesség és emlékezés képezik az elmemű ködések 
fő  a lakait, m inthogy a többiek körü lö ttük csoporto
sulnak ; így  a szem ély ism eret, a sz in látás, a zen és a 
szám felfogása, a szólási tehetség, a mű vészi képesség 
sat., melyek amazok árnyalatainál nem egyebek, m ind
annyian azonban m agasabb m íveltségi fokot érhetnek

el, ha rendezett tanítás által fejlesztetnek; m íg néze
tem szerint az agyban önálló, egyedül az egyik vagy 
másiknak szánt tájak aligha léteznek, valam eny- 
nyien ama fő  elmemű ködések kifolyásai lévén.

Nem szándékom , bog) itten az elm em ű ködések
rő l részletesen vitatkozzam, hanem mivel egy ko rtö r
ténet tám asztotta bennem azon gondolatot, hogy a be
szédszervek az emlékezéssel bizonyos m értékben Ösz- 
szefiiggenek, m indenelő tt szükségesnek tartom  a be- 
szédszervekröl az agyban szólam.

Elő ször is a beszédszerveket ellátó idegeket, s az 
agynak azon tá ja it, hol a nevezett idegek erednek, 
nemkülönben ottan tovahaladnak, fogjuk v izsgáln i, s 
azután a beszédszerveknek és az emlékezésnek szék
helyére fogunk következtetni.

A beszédnél közrem ű ködnek a tüdő k , a gégesíp 
és a gége, m ert á ltaluk  képző dik a hang. s ezután kö
vetkeznek a szá jgaratü r, nemkülönben némi tek in tet
ben az orriir, m elyek részei akként idom úinak, hogy 
a hang az ottan tám adó zörejek szerint bizonyos je l
leget vesz fel t. i. m agánhangzóvá vagy  m ássalhang
zóvá lesz. A lágyszá jpado t, a nye lvet, fogakat és az 
ajkakot kell itten m indenféléit figyelem be venni, me
lyek bárm ely  p illanatban más alakot ö lthetnek fel, 
m int ez épen szükségeltetik. S most tekintsük ama 
szervek idegeit. M inthogy pedig a tüdő  a beszélésnél 
szerepel, itten a légzésfolyamatot vezető  bolyg idegnek 
bizonyára részt kell vennie, s ezen k ívül még a W il- 
lisidegnek is nagy befo lyása v an , melytő l a gé- 
geizomzatához csövek mennek tova, m iért m indkette
jük  eredéshelyéröl egyszerre, Ludw ig után fogunk 
szólani

A tu lajdonképi bolyg ideg gyökei biztossággal a 
csüllöképii árok fenekén helyetfoglaló szürke dnezokig 
(alae cinereae) követhető k , hol csövei kicsiny sejtek
ben végző dnek, honnét azután Schroeder van der Kolk 
szerint csövek mennek tova, melyek az árok közepetti 
vonalát harán t irányban keresztő zvén, a másik oldalra 
térnek, hol hosszanti irányban futnak tova. A W illis- 
ideg eredéshelye ekkorig  nincs oly pontosan k ifü r
készve, m int a bolygidegé. Több gyöke van, m elyek

4fi
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közül a külső k a gerinczagy tói valók, m íg a belső k a 
nyu ltagy tó l jő vén, a bo lyg ideggel kötő dnek össze, s 
a szürke bolygidegi dúczm aggal közvetlenül érin t
keznek.

A beszédnél a nyelv lényegesen szerepelvén, a 
nyelvizom ideg eredését is figyelembe kell vennünk, 
m ely ismét a csüllöképü á ro k b an , s pedig egészen 
hátra  felé, szorosan a varra t m ellett található fel, hol 
sok nyujtványú sejtek halmazából származik. Schroe- 
der van der Kolk szerint a nyelvizom idegek csövei 
nem keresztező dnek, hanem a magvak, honnét m ind
egy ik  oldalon erednek, haránt irányban a közepetti 
vonalon keresztülhaladó csövek á lta l vannak össze
kötve. A nyelvizom ideg majdnem tisztán mozgásideg, 
felettébb kevés érzéscsöveket kapván a nyakfonattól 
és Luschka szerint a három osztató idegtő l.

A közlő  arczideg eredési helye, mely m int arcz- 
izom ideg a beszédnél szinte közrem ű ködik , m inded
d ig  nincs ösmerve, s m aga Schroeder van der K olk is 
csak annyit m ond, hogy m agvától a csüllöképü árok 
közepetti vonalán át a másik oldalra csövek mennek, 
s már élettani szempontból sem tartja  valószinütlen- 
nek, hogy a ké t oldali arczizomidegek egymással a 
legbensöbb összeköttetésben vannak, m inthogy az á l
ta luk  e llá to tt izmok m indakét oldalon egyszerre és 
egyenletesen szoktak mű ködni.

H átra van még a nyelvgaratideg származási he
lyérő l szólani, m ert noha fökép érzésideg, mégis m en
nek tő le csövek tova, melyek többek között a lágy  
szájpad izm ait lá tják  el. A csüllöképü árokban m ind
járt az iróto ll felett különös szürke m agból származik, 
s a két oldali m agvak közlekedő  csövek á lta l össze- 
kötvék, nemkülönben az egyik oldali csövek a varra
ton á t a másik oldalra átmennek.

Ha az em lített idegek eredéshelyeit összevetjük, 
úgy találjuk  , hogy m indannyian a csüllöképü árok
ban keletkeznek, kivévén az arczizomideget, melynek 
szárm azáshelye ismeretlen, ez azonban a többiekkel a 
Csüllöképü árokban szintén találkozik.

Miután az alább közlendő  kóreset m inket fe ljo 
gosít, hogy a beszédszerveket az emlékezési szervek
kel összefüggésbe hozzuk, úgy az emlékezés m int a 
beszéd székhelyét m indaddig a csüllöképü árokban 
kell keresnünk , m íg a kórbonczi leletek m ást nem 
fognak tanítani.

Broca esetet közöl, hol az illető  elmekóros volt, 
s beszélni a lig  tudo tt, a nyelv azonban valam int a 
több i beszédszervek egészen rendes állapotban ta lá l
tattak . Halál után az agy  2-ik  és 3-ik hom lokteke- 
redvénye (gy rus) részint e llágyu lás, részint pedig 
véröm leny á lta l összeroncsolva m utatkozott. Ezen le
letbő l a beszédszerv központjára következtetni nem 
lehet, m ert a többi elmemű ködések szintén zavarva lé 
vén, a beszélési nehézség innét szárm azhatott anélkül, 
hogy a szóbanforgó központnak bántalm azva ke lle tt 
volna lennie. I ly  hiányos tapasztalatokon nyugszik 
azon felvétel, hogy a beszédszerv székhelye a mellső  
agylebeny. Ú gy látsz ik , hogy Broca csak Bouillaud 
nézetének m egerő sítésére törekedett, m iszerint a be
szólás központja a mellső  agylebenyben foglal helyet.

W agner R. tanár Broca esetét közölvén, ehhez 
saját tapaszta latábó l egy m ásikat csatol, s az utóbbi 
h ibájába esik. W agner esete következő : S. elmebeteg, 
k inél az emlékezés h iányzo tt, m íg az értelem  meg 
volt, kevéssel halá la elő tt fejfájásról panaszkodott, s 
ezen kívül rángásgörosök m uta tkoztak , s hiidés fej
lő dött ki, m ely tünetek elő bb soha nem jelenkeztek. 
Bonczoláskor a jobb oldali agyű r ki volt tágulva, 
m íg a hátsó szarvat kocsonyaszerü izzadmány fedte, az 
Ammonszarv pedig m eglágyultnak találtato tt. W agner 
tehát Bergmann nézetét, hogy az emlékezés az Amtnon- 
szarvban székel, m agáévá tette.

Az agyacsban , hol G-all szerint az ivarösztön 
fészke van, Scheerer v izsgálatai után semmiféle é r
telm i képességnek sincs székhelye, m inthogy ama 
szerv sérülései után a gondolkodási és itélési eró' vagy  
épen nem, vagy csak felettébb csekély m értékben za
varodik meg. Abercrom bie és Cruveilhier v izsgála
tai Scheerer á llítását az agyacsra nézve tökéletesen 
igazolták.

M iután a beszédszervi idegek eredetét, nem külön
ben a beszélési és az emlékezési központra vonatkozó 
nézeteket elő adtam  volna, á ttérek  a következő  kor
tö rténetre, mely valószínű vé teszi, hogy a gondolko
dás székhelye a csüllöképü árokban van.

S. S , 93 éves katholikus le lkész, m agas, szikár 
alkatú, s ném elykor jelenkezö tüdöhuruton k ívü l m i
ben sem szenvedett. 1861-ki télutóban m iután több 
ször szédelgési roham  lepte volna m eg, egyszer rö g 
tön eszméletlenül összerogyott, s ágyba  vitetvén, 
hosszabb idő t igényelt, m íg ön tudatát visszanyerte, 
midő n azonban se beszélni nem tudott, se pedig ba l
oldali karjá t és lábát mozgatni képes nem volt. 6 hó
nap múlva a hüdött o ldal mozgékony le tt; a beszéd 
azonban m ég m indig nehezen történt, a lig  tudván 2 — 3 
szót kidadogni, s ekkor is nem azon fogalm at ny ilvá
nította, m elyet kifejezni a k a r t, m iért is emlékezetén 
segíteni kellett. A hozzája in tézett szavakat helyesen 
felfogta. A beszélési és az emlékezési képesség nem 
jav u lv án , a beteg S a u e r tanár úrhoz fordult, ki is öt 
villamos gyógykezelés végett hozzám utasította. A 
beszéd és az emlékezés helyreállítása lévén czélorn, 
az átterjedési villamosságot (Inductionselectric ität) 
közvetlenül a nyelvre alkalm aztam , hogy a nyelvizom- 
ideget izgassam. Duchenne hasonló esetben, hasonló 
módon szép sikert aratott. H árom héti gyógykezelés 
után a beteg annyira jav u lt, hogy  egész m ondat k i
m ondására képesült, s oly m értékben m int a beszélés 
könnyebbé le t t , az emlékezés szinte javu lt. A beteg 
fogalm ait a megfelelő  szavak á lta l fejezte k i, s emlé
kezetén nem kellett többé segíteni.

Nyilvánvaló te h á t, hogy az emlékezés és a be
szélés egymással bensöleg összefüggenek, m iért nem 
valószínű tlen, hogy a két tehetségnek közös központ
ja ik  vannak ; ennélfogva pedig nem lesz ta lán he ly te
len, ha az emlékezés székhelyének azon tá ja t tek in t
jük , hol a beszédszervek idegeinek gyökerei ta lá lha
tók, s azon hely nem más, m int a csüllöképü árok.
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A hátgerincz elferdülesei és ez elferdülések 
óvszereid)

Batizfalvi Satun, tudortól.

(Folyt.)

3. A hátgerinczet környező  csont- és lágy része te kn ek 
kóros elfajulása. Ide tartoznak fő képen a mell- és a meden- 
cze-csontok hibás képző dései, azoknak kinövései, nagyobb- 
szerű  daganatok, melyek a hátgerinczet lassan-lassan hely
zetébő l kimozdítják, s nagy sebek forradásai és hegedő sei, 
például égések után, melyek következtében az illető részek 
rendes mozgékonyságukat elvesziték. Különösen megemlít
hető k itt még a tüdő - s mellhártyalob után a gyuladás- 
ban létezett részeknek gyakran beálló összenövései a bordák
kal. Az elferdülésnek e rovatban elő sorolt okai azonban csak 
a ritkábbak közé tartoznak.

4. A szorosabban vett általános izomgyöngeséget magá
ban véve a ferde növés keletkezésének elégséges okául tekin
teni nem lehet, hanem annak annál gyakoribb s határozottabb 
elő készítő je. A csontrendszer szabályos egyezménye ugyanis 
a már eddig felhozott elferdülési okok valamelyikének beha
tása alatt igen könnyen felbomolhat, mihelyt egyidejű leg az 
izmoknak ereje a csontok feletti uralkodásra nem elegendő , 
azaz ha izomgyöngeség van jelen. Mindenekelő tt a hátgerincz 
csontjai vannak legtöbbnyire kitéve az olyan zavaroknak, me
lyeket a mell-, törzs- s hátizmoknak általános gyöngeségébő l 
lehet föltételezni. Magát az izomgyöngeséget azonban nem 
lehet eredetinek, örököltnek, vagy hibás nevelés és táplálás 
által szerzettnek, sem pedig hosszas kórok, mint bőrbetegsé
gek, hagymáz sat. következményének tartanunk. Az izom- 
gyöngeségnek gyakori eseteit olyan fiatal embereknél vesszük 
észre, kiknél növés közben a csontok a hátra maradt izmokat 
megelő zik, s a kik e miatt kora kifejlő dést, ennek következ
tében pedig aránytalanul vékony és hosszú tagokat nyernek.

5. Az alsó végtagok egyenetlenségét (hosszúságban), ta r 
tós sánlitást. a medencze elferdülését és félszeg kimozdulását. 
Ha bármely okból sántitás van jelen, a súlypont a középvona
lon kívül oldalfelé esik, s mivel a hátgerincz hajlékony osz
lop, annak a test egyenes tartása és helyzete, valamint min
den lépés mellett, szükségképen a két oldal egyikére kell ha
jolnia. Ha ez olyan korban jön elő , midő n a test tökéletes 
szilárdságát még meg nem nyeré, a hátgerincz maradandó el
hajlásának annál könnyebben kell létre jönnie. Midőn pedig a 
szóbanlévő  keletkezési ok csakugyan jelen van, az első  elgör- 
bülés szabály szerint a bátgerincznek alsó részén áll elő . A 
gerinczoszlop hosszában lassan lassan képző dő  többi elgörbü- 
lések (ellengörbülések) most már az első  görbülés erő 
mű i gépies behatásának szüleményei, melyeknek szükségkép 
elő  kell állaniok, hogy az egyentelenül hosszú alsó végtagokra 
támaszkodó test az egyensúlyt fenntarthassa, s hogy ily mó
don az állás és járás lehetségessé tétessék.

6. Az elferdülés keletkezésének utolsó, de leggyakoribb  
okai közé tartoznak azon szokásbeli'okok, melyek bizonyos 
testtar tások, állások és mozgások megszokott szabálytalansá
gának és egyoldalúságának következményei. E tekintetben e 
következő  okszerű  mozzanatok veendő k figyelembe:

a) A mindig ugyanazon oldalon való alvás, különösen 
egyenetlen fekhelyen.

b) A ferde ülés, melynél a támpont mindig csak az 
egyik csipő re és karra esik, így például mindenhol, midő n 
csak az egyik könyök tétetik fel, mint az Írásnál vagy a hi- 
mezésnél.

c) A gyermekeknek egyoldali támogatása menésnél stb.
d) Idült fájdalmas bajok, melyek a törzs- és fő nek hosz- 

szas hibás tartását vagy helyzetét föltételezik.
e) Azon szokás, hogy állásnál a test súlya csak az egyik 

lábra helyeztetik.
f) Terheknek egyoldali hordása a nélkül, hogy a másik  

oldalra szabályszerű  felváltás történnék, s általában minden 
tartós egyoldalú izomhasználat.

*) L, lapunk 43. számát.

Hol a hátgerincz elferdülés e a váll táján veszi kezdetét, 
az elhajlás hasonlíthatlanul gyakrabban a jobb, tehát azon 
oldalra húzódik, melyen a karizmok kiváló használatban van
nak. A viszony úgy á ll: hogy 20 jobb oldali hátgerincz elfer- 
dülésnél csak egy eset adja magát elő , hol a gerinczoszlop 
balra hajlik el. Midő n az elferdülés történ, a bal karnak túl
nyomó használata vehető  észre.

A felhozottak mellett szól az is, hogy sok embernél, kik  
megszokás vagy hivatásbeli tevékenységök következtében va
lamely karuknak túlnyomólag nagyobb hasznát veszik, hogy 
ha épen hátgerinczük nincs is elferdülve, mégis pontosabb 
megvizsgálás mellett a harmadik és hatodik hátcsigolyák 
megfelelő  tájain a hátgerincznek némi elferdülési hajlama van 
a gyakorlottabb, tehát többnyire a jobb oldal felé.

Azonban vizsgáljuk meg még közelebbrő l a hátgerincz 
elferdüléseit okozó egyes rósz. hibás testtartásokat.

a) A rövid ágyakban való fekvés, különösen pedig ha 
két gyermek fekszik egymással, már azért is elgörbülésre ve
zet, mivel a gyermekek egyike vagy másika magát összehúzza 
s testét meghajtja, mi fő leg hideg szobában, télen mogmele- 
gedhetés végett történ. A gyermek gerinczoszlopa igen haj
lékony s egy évi rósz, hibás fekvés oldalgörnyére (scolio
sis) vezet.

b) A ferde ülés. Gyermekeink naponta 5—6 órán ke
resztül az iskolában s még ezen kívül néhány óráig otthon 
irás, számolás, olvasás mellett feszesen ülnek, minélfogva 
könnyen elfáradván és kimerülvén, a könyvet oldalra fektetik;  
azután pedig az egyik, legtöbbnyire a jobb könyököt az asz
talra fel- és ez által emeltebb helyzetbe teszik, s ily módon a 
jobb vállat fölfelé tolják, míg a hátgerinczet jobbra hajtják meg;  
mi még hamarább megesik, ha a gyermek gyönge, kellően 
nem élelmeztetik, s jó levegő je nincs, vagy a szükséges moz
gás hiányával van.

Ehhez járul, hogy sok tanuló 10—12 évig tartó iskolá
zása közben nemcsak hátgerinczét, hanem szemeit is elrontja a 
rósz és czélszerütlen világítás miatt, minthogy szemeit a 
tárgyhoz közelíti s testével arrafelé fordul, honnét jobb vilá
gítást kap, minélfogva úgy rövid látás mint gerinczferdülés 
könnyen fejlő dhetnek ki. Az iskolában a ferde ülést föltéte
lező  mozzanatok közé tartoznak még a czéliránytalan, maga
sabb vagy alacsonyabb, egymástól kelleténél távolabbra eső 
padok, melyek a kicsiny tanulót meghajtásra kényszeritik,  
hogy könyvét vagy írását elérhesse. Azután a tanítvány szí
vesen enged a kényelemnek s éveken át ferdén tartja magát, 
mígnem végtére görbe lesz.

Mint a gyöngébb testalkatú fiúk az erő teljesebbeknél 
hamarább ferdülnek el, úgy a fiúknál gyöngébb izomzatú leá
nyok könnyebben görbülnek mint amazok; az elő mozditó 
okok pedig ismét a ferdetartás a zongora vagy himző keret 
mellett, mihez elfáradás viszi ő ket, a czélszerütlen oldalvilági- 
táshoz való illeszkedés, a karok egyenlő  mozgásának akadá
lyozása (ablak mélyedésben) s több hasonló okok folytán.

c) Ha a kis gyermekek mindig egy és ugyanazon az ol
dalon ülnek, hordoztatnak, vagy mindig ugyanazon oldalra 
helyeztetnek, midő n az ablakot, játszószereiket stb. egyolda
lúkig nézik, s ekkép magokat ferdén tartják, mely esetben 
többnyire oldalgörbülésbe esnek.

d) Idült, hosszan tartó fájdalmas szenvedések, például 
szívbántalmak, nyaklob, fogfájás stb. ferde helyzetet idéznek 
elő , mivel ez által a szenvedő  fájdalmaitól megszabadulni 
igyekszik, s ha a beteg azután sokáig fekszik, ferde testtar
tását már-már egyenesnek véli, s így marad ferdének csupa 
kényelembő l.

e) A ferde állás csaknem minden ember sajátja. Gyer
mekek és felnő ttek egyaránt ferde állásba helyezik magukat, 
minthogy jobb lábukat közönségesen elő renvujtják. Az egye
nes állás pedig erő ltetett és kényelmetlennek tű nik fel elő t
tünk. Munkáink s foglalkozásaink mellett, mi mindnyájan 
csaknem kivétel nélkül ferdén ülünk vagy állunk. A petyhüdt, 
renyhe testtartás a legkényelmesebb, — s ezen hanyagság 
szokássá válik, ez utóbbi pedig a hátgerincz lassankénti el- 
ferdülésére vezet

4 6 *
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í) Egyoldali teherhordás. A még fiatal dajkaleányok, 
hogy saját testük egyensúlyát feltarthassák, kénytelenek ma
gokat ferdén meghajtani, mi sokszoros és jelentékeny okot 
szolgáltat a ferde növésre, ha mindig ugyanazon kar használta- 
tik. Hasonlókép van ez fiatal pinczérnő knél, kik szokás szerint 
mindig egy, t. i. jobb kezükben tartják a korsót és a poharat. 
A házaló zsidók között, kik a batyut már a 9 — 10-ik életév 
óta hátukon hordozzák, aránylag véve igen sok ferde növésű 
találtatik. — Ső t némely mesteremberek, mint az asztalosok, 
rézmetsző k és betű szedő k, kiknek sokat kell államok, már ko
rán, tanulási idejük alatt szintén hozzá szoknak a ferde test
tartáshoz, minélfogva késő bbi években az elferdülés legszebb 
példányait tüntetik elő . — Azonban fő leg az iskolák és a ne
velő -intézetek gondos ápolói a ferde testtartásnak s ez által 
az elgörbülésnek.

Végtére sebzések, erő mű vi behatások s ehhez hasonlók, 
melyek a gerinczagyon vagy az azzal szorosan összefüggő 
csontokra befolyással vannak, szintén lehetnek a görbe növés 
okai. Az onnét származó elferdülések az egyes Ízületek izmai
nak, szálagainak részleges sérülésébő l támadnak, vagy az ál
tal, hogy esés, taszítás stb. következtében az izomzat, in
hüvelyek és a hátgerinczet környező  s alkotó részek meggyu- 
ladására adatik ok, minek folytán a közbeneső  izmok, szála- 
gok és csigolyacsontok elgenyednek, elroncsolódnak vagy 
megfenésednek; vagy egyéb szöveti és erő mű vi változások 
keletkeznek.

Habár kétségkívüli, hogy az itt felhozott és megneve
zett okok egynémelyike, mint például: a csigolyacsontok, 
szálagok és izom közötti porezok betegségei, az alsó végta
goknak egyenlő tlensége, a kar és törzs izmainak egyoldalú 
használata, s erő mű vi sértések már magokban véve egyenként 
is képesek a gerinezoszlop elgörbülését elő idézni: mindazon
által a legtöbb esetben a megjelelt okok többjének egyidejű 
egyesülése következtében történik meg, s fejük ki.

Mi tehát ott, hol ezen bajok óvszerérő l és gyógyításáról 
fogunk szólani, mindazon kóroki körülményekre figyelemmel 
fogunk lenni.

A felhordott okok közű i, mint általánosokat a követke
ző ket említem meg :

1. A csonttömeg ellágyulását.
2. Az általános izomgyöngeséget, mely baj az elő bbivel 

együtt közönségesen a görvélykórra való hajlammal van ösz- 
szekötve.

3. Az izmoknak huzamosan tartó egyoldalú használatát.
A görvélykórra való hajlamot a hátgerincz elferdülésben

szenvedő , kivált pedig ifjabb egyének legtöbbjeinél többé-ke- 
vésbé világosan lehet észlelni, s azért azt ezen bajok általá
nos s figyelemreméltó elő készítő  okának kell tartanunk.

(Folytatása köv.)
— «in-—

K Ö N Y V I S M E R T E T É S .

A csonttörések, kórboneztani, kórtörténelmi és gyógyeljárási 
tekintetben. I r ta  N ä g e l  E m i l ,  orvos-sebész tr., mű tő , 
szülész, és szemész, a sebészet és szemészei ny. r. tanára Kolozs
v á r i t , sat. A szövegbe nyomott famelszvényekkel. — Pest, 1862. 
Nyomat. Engel és Mandellónál. Nagy 8-r. Ara fű zve 1 f. 80 k.

A jelen munka örvendetes bizonysága annak, hogy a tu
dományosság és tudománykedvelés nálunk gyarapodik. Csak 
az imént volt alkalmunk figyelmeztetni a t olvasót czélszerű 
és jele3 tankönyvekre, Say tr. vegy- és Balogh tr. élettanára; 
most ugyanezt egy orvosgyakorlati monographiára nézve te
hetjük. S valamint az említett tankönyveknél, úgy itt is azon 
körülmény szól különösen meggyő ző désünk mellett, hogy a 
munkák nem oly tapasztalatlan Írók szerzeményei, kik az il
lető  tárgyat csak könyvekbő l ismernék — ilyeneknek ideje 
reményijük lejárt —, hanem oly férfiak mű vei, kik azt, mivel 
a közönség elé lépnek, a mű helyben dolgozva s a gyakorlat  
mezején fáradozva sajátjokká tették, s a tanok alaposságáról 
saját buvárlatok és kísérletek által meggyő ző dtek. — Ez 
zsenge tudományunkra nézve nagy nyereség. Ily irók nem

fogják a tanulni vágyó olvasót philologicus és természetböl- 
cselmi elmefuttatásokkal tévútra vezetni, s nem fognak semmit 
tanácsolni, minek értékérő l és hasznavehető ségérő l magok 
meg nem győ ző dtek. — Nem tudjuk mi akadályozza inkább a 
valódi mivelő dést, a puszta ő seredeti tudatlanság-e, vagy az 
álmivelő dés, — de valószínű en az utóbbi; mert amaz legalább 
egészséges állapot, ez pedig mindenesetre kóros; a tudatlan 
tanúihat, habár lassan, de az álmivelt téveszméivel s kifieza- 
mitott eszével még felejteni sem képes , pedig ezzel kellene 
kezdeni tanulását. Az irói és — orvosi nyegleség ily álmivelt 
s bálványimádó körökben érzi magát a leghonosabban, s 
aratja dicső ségét és aranyait.

Nágel tudor, mennyire tudjuk, húsz éve mű tő  és gya
korló orvos és több mint tíz éve a sebészet tanára ; mint ilyen
nek bő  alkalma volt a csonttöréseket tanulmányozni, s a kü
lönféle gyógyeljárások elő nyeirő l biztos tapasztalatot szerezni. 
S hogy feladatát komolyan fogta föl, arról nemcsak a jelen 
magánrajz tesz bizonyságot, de egyéb jeles czikkei is, melyek 
szinte szakadatlanul, elő bb a bécsi lapokban, utóbb legna
gyobbrészt az OHL.-ban jelentek meg. A csonttörésekrő l 
szóló munkája t. olvasóink elő tt hasonlóképen nem ismeretlen. 
Közlöttünk abból ismételve mutatványokat, minélfogva annak 
bő vebb ismertetése és ajánlása fölöslegessé válik.

A monographia kilencz nagy nyolezadrétű  ívre terjed, s 
a szerző  nem sajnálta a költséget azt a szöveg közé nyomott, 
csonttöréseknél leginkább használható kötszerek és készülé
kek ábráival hasznavehető bbé tenni.

Szerző  a munka szerkezetében, úgy látszik, leginkább 
Ravatont követte. — Az átalános rész (1 — 27 1.) a csonttöré
sek fogalmát és statistikáját, az okokat, a kórboneztant, a 
csontforradás folyamatát, a tüneteket, a kórhatározást, a jós
latot és a gyógykezelést tárgyalja. — Különösen szólván a 
csonttörésekrő l boneztani rendben adja elő  a koponya-, arcz- 
csont-, gerinezoszlop-, fölvégtag-, medencze- és alvégtagtörése- 
ket, kiemelvén leginkább a jellegző  tüneményeket s azon gyógy- 
eljárást mely a legegyszerű bben s legbiztosabban czélhoz vezet.

Sajnáljuk, hogy a közeledő  tanév szerző nek nem engedé a 
nyomdahibákat gyökeresebben kiirtani.— Kissé angolosabb ty- 
pust s papirt is óhajtottunk volna oly mű  számára, melyrő l föl
tehetni , hogy használatlanul nem fog heverni a könyvtárban, 
de tanácsadóúl szolgálni az orvosnak és kézikönyvül a növen
déknek. De ilyesmit mostanlag kivánni, talán vakmerő ség is ; 
elég hogy a munka megjelent.

Reményijük, hogy az orvosi közönség részvételével buz
dítani fogja a szerző t, miszerint aficzamokról szóló, már meg
kezdett munkájával is mi elő bb gazdagítsa orvosi irodalmunkat.

M a r k u s o v s z k y .

-|- Der typische Frühsommer- Catarrh oder das sogenannte Heu
fieber, Heu-Asthma. Von Philipp Phoebus, o. ö. Prof, zu Gies
sen. Giessen, 1862. J. Ricker kiadása. 8 rét. 284 l. 1 táblázatos

kimutatással.

A szénakórt hosszú idő n át Angolország sajátságos be
tegségének tartották, míg nem késő bb kitű nt, hogy Franczia- 
és Németországban is ki szokott fejlő dni, s nálunk valamint 
egyéb máshol is elő fordul. Ekkorig 154 eset (104-szer férfi
nál, 50 szer nő nél) lett ösmeretessé, s a szerző  nagy buzga
lommal azon volt, hogy azon esetek mindegyikének történeti 
fonalát a legnagyobb szabatossággal kövesse, minélfogva 
bátran mondhatja, hogy ama 154 eset között egy sincs, mely 

j  kétszer fordulna elő .
Ph. a szénakor tüneteit hat csoportra osztja. 1) Az orr

tünetek közönséges, sokszor igen nagy fokú náthából állanak, 
mely igen makacsúl hosszú idő n keresztül eltart, s különösen 
gyakori és erő s tüsszenés által kiilöli magát. 2) A szemtüne
tek csiklandozás érzésével veszik kezdetüket, s jelentékeny 
köthártya huruttá fejlő dnek ki, midő n a nagy mérvű  köny- 
elválaaztás igen feltű nő  jelenség. 3) A garattünetek hurutos, 
képzékeny izzadmányú lob által idéztetnek elő , mely a garat 
takhártyáján kívül a lágyszájpadra, mandolákra és a nyelv
gyökérre is ki szokott terjedni, s ezen részek nem egyszer
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finom, fehér, pontszerű  izzadmányoktól beszórva találtatnak; 
4) A fejtünetek nehézség, nyomás érzésébő l, majd pedig élénk 
fájdalomból állanak, mely a homlokát, egész fejet, vagya 
nyakszirtct foglalja el. 5) A nyak és a melltünetek közön
ségesen csekélyebb fokú gége-, légcső -, hörghurut jeleit mu
tatják, melyek csak néha szoktak súlyosabb mértékű vé válni. 
6) A közszenvedési tünetek gyenge lázéinak felelnek meg, 
melyek fő képen esténkint szoktak fokozódni, s közönségesen 
hideg borzongásából állanak, hő ség ritkán következvén be; 
az érlökés azonban nemegyszer 120 ra is emelkedhetik. Az 
idegjelenségek kedvtelenség, nyugtalanság, izgékonyság és 
gyengeség, különösen pedig emlékezési gyengeség által tű n
nek ki. A húgyból valamivel kevesebb szokott kiürítetni, s a 
benne levő  szilárdrészek a vízhez képest jelentéktelenül ke- 
vesbednek. Emésztési zavarok csak ritkán és különböző 
modorban lépnek fel. míg a hószám változatlan.

A szóbanforgó betegség a nyári meleg kezdetén szo
kott fellépni, s pedig az egyéniség szerint különböző  idő ben, 
a kitörési idő  azonban ugyanazon egyénnél éveken keresztül 
körülbelül ugyanaz marad.

Az egyes rohamoknál a kórjelenségek oly sorozatban 
következnek egymásután , mint ama tünetcsoportozatok elő 
soroltattak, s közönségesen nehány hétig tartanak.

A rohamok néha évenkint ismétlő dnek, míg máskor szá
mos évi szünet áll be. A gyermekek, felnő ttek és az öregek 
egyaránt megkaphatják.

A kifejlő dési okok között a nyári meleg kezdete játsza 
a fő szerepet, s különösen a hosszú világos napok kedvező k 
arra nézve, hogy kifejlő djék, mi alkalmasint a nagyobb meny- 
nyiségű  ozonképző désen alapul. A fű virágzás, s különösen az 
új széna csak az elő mozditó okok közé tartoznak.

Mi a gyógykezelést illeti a hidegnek helyi használása 
fő szerepet játszik. Átalános gyógyszereléstő l igen keveset 
várhatni, míg a bő r erő sítése igen hatalmas óvszerül szolgál. 
Az étkezésnek táplálónak és bő nek kell lennie. Az eddig 
használt gyógyszerek rendkivül sokfélék voltak.

Végül ezen munkára nézve bizton elmondhatni, hogy 
tárgyát tökéletesen kimeríti, s arra nézve mintául szolgálhat, 
hogy miként kell valamely betegségrő l különiratot szer
keszteni.

——h í  t —

L A P S Z E M L E .

(T ó th  S.) A g v a ja k fe s te u y  és  eg y  o z o n ta r ta l i n ú  an y ag : m in t  a
v é r  k é m sz e re .

Van Deen szerint a legcsekélyebb vérmennyiség, legyen 
az bármily régi, s más anyagokkal bármennyire vegyitett is, 
gvajakfestvény s egy ozontartó állomány — péld. terpetin 
olaj — által kékre festetik.

E tény bizonyítására tartoznak a következő  kísérletek:
1- ször. Igen csekély mennyiségű , régi bű zös vér, mely 

körülbelő l 8 — 9 hónapig állt, lepárolt vízzel annyira higítta-  
tott, hogy a folyadék szinte színtelen lett. Ha e keverék ne
hány cseppjéhez terpetin-olaj s gvajakfestvény adatott; erő s 
kék szín támadt.

E kék szín akkor is világosan megjelent, ha a vér 24 
óráig terpetin-olajjal állni hagyatott, s a gvajákföstvény csak 
akkor adatott hozzá. Ha a terpetin-olajjal vegyített vér átszü- 
retett, a gvajakfestvénynek a szüreményrei hatása kimarad, 
valószínű leg a terpetin-olaj át nem szüremelhetése miatt, s mi
vel a vér annak ozonát, a gvajákfestvény hozzáadása elő tt át 
nem veszi.

2- szor. Két évig jégeczetsavval tartott vérbő l igen cse
kély rész vízzel higíttatott, körülbelő l míg a folyadék színte
len lett, azután pár csepp terpetinolaj és kevés gvajakfóst- 
vény adatott hozzá, s a kék szín rögtön megjelent.

3- szor. Ha a 2-szornál említett vérhez még több jégeczet- 
sav adatott s azután átszüretett, a szüremény legkisebb meny- 
nyisége is még kék szint adott terpetinolajjal s gvajákföst- 
vénynyel, ez azonban néha hamar eltű nik. A vérrel való fő zés 
után is megmarad e kémszer hatása.

4- szer. Kis mennyiségű  vér, mely 2 évig borszeszben 
állott, s melyben több alvadék-darabocskák találtattak, terpe
tinolaj s gvajakfestvénynyel kezeltetve, rögtön megkékült. A  
borszesz maga meg nem kékült, de igen a benne jelen volt 
merő  részecskék, habár górcső i kicsinyek voltak is.

5- ször. Egy bornyu inegszáritott vérlepénye, 3 év után, 
finomra megtöretett, s ebbő l 0,1 gramm. 400 gramm, vízzel ve- 
gyíttetett s többször felrázatott; ebbő l nehány csepp terpetin- 
olajjal s gvajakfestvénynyel rögtön megkékült.

6- szor. Egy csepp az 5-ször említett vegyületböl 5 csepp 
vízzel vegyittetvén, még mindég mutatta a vegyi visszhatást, 
ha a vegyidet hatodrésze használtatott is.

7- szer. Ha ez utolsó hígítás megkétszereztetett, úgy hogy 
egy csepp ‘/ 4 0 0 0 0 résznél nem tartalmazott többet, a vegyi 
visszahatás még ki nem maradt.

Igen kis vérmennyiségnél s nagyfokú meghigításnál 
gyakran nehány perczig kell várni, míg beáll a vegyi visz- 
szahatás.

Mivel Schoenbein valószínű vé tette, hogy a vérben a vas 
az ozontartalmazók ozonát a gvajakfestényre viszi át, ellen
ő rző  kisérletekre volt szükség a vaskészitményekkel. A vas- 
éleg, vaséleg-vizegy, az alas szénsavas vas tagadólagos ered
ménynyel vizsgáltattak meg.

Továbbá kiderült, hogy a vasreszelék, vasélecs, vaské- 
keg, vaskékenyhamag és a vilanysavas vas az ózonnak épen nem 
átvivő i de igen:

a) Nem nagy mértékben: a kénsavas vas, tejsavas vas, 
vasiblany és a vaskén.

b) Nagy mértékben ellenben : a tejsavas vas, czitromsa- 
vas vas és a vashalvag;

Az alas eczetsavas réz és a kénsavas réz is kis mérték
ben ozon-átvivő knek ismertetnek föl.

Különböző , nevezetesen veres ólom s dárdany-készítmé- 
nyek tagadólagos eredményhez vezettek. És úgy a veres festé
kek, mint a berzseny, fernambuk, szandálfa s kármin.

A vaskészitmények közül azok, melyek ozontartalmuak, 
egyik sem vérszinű , s így az összecserélés könnyen meg nem 
történhetik ; az eczetsavas vas veres ugyan, de sokkal világo
sabb a vérnél. Ezenkívül tömény légenyköneg segélyével 
könnyen kitudható, hogy vérrel vagy vaskészitménynyel 
van-e dolgunk. Az első  zöldes sárga szint, az utolsó erő s ve
res zavarodást ad véle, mely csakhamar mint veres csapadék 
száll le.

A vér és réz vegyi visszahatásaik össze nem cserélésétő l 
a sárga vérlugsó használata óv meg bennünket.

A gvajakfestvény emlitett kémhatásai a vér törvényszéki 
orvosi kimutatásánál használhatók. (Archiv für holländische 
Beiträge zur Natur u Heilkunde. 228. 1. 1862.)

(K .v  Dfébenbelfili h im lő k (Variola intrauterina).

Hogy a magzatnál, annak méhenbelüli kora alatt, him
lő k jönnek elő , többé mi kétséget sem szenved ; de hogy mily 
korán jelentkeznek azok az ébrenyben, pontosan meghatározva 
még nincsen. Bruce tr. egy hat hónapos ébrenyrő l tesz emlí
tést, kinél ő  ezen betegség nyomait tisztán fölismerte, s mi
dő n azt az edinburghi orvos-sebészi egyletnek bemutatá, kö
vetkező  megjegyzést tön. A múlt évben Simpson tr. egy 
himlő ben szenvedő  terhes nő  kortörténetét beszélte el, ki e 
betegséget méhében hordott gyermekére is átszármaztatá, 
mely miatt ez megöletvén, elvetéltetett. Gyakorlatomban 
ehhez egészen hasonló eset adta elő  magát: G. asszony, az 
ismert elő jelek után , himlő ket kapott, melyek rendesen és 
szabályosan folytak le. A nő  terhes volt s méhe gyümölcsét 
négy hét óta élő nek tapasztaló. A magzat mozgásai azonban, 
körülbelő l nyolcz napra azután, hogy himlő i kitörtek, telje
sen megszű ntek, midő n is hallgatódzás útján az ébreny szív
lökéseit többé kivenni nem lehetett. E körülmények, vala
mint az anya állításaiból a magzat halálára és a nem sokára 
bekövetkezendő  elvetélésre lehetett következtetni; s az 10—12 
nap múlva valóban meg is történt. A magzaton a himlő k fél— 
reismerhetlen nyomait tisztán ki lehetett venni; s a körül
mények egybevetésébő l kitű nt, mikép a gyermek élete a méh-
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ben akkor ért véget, midő n az anya himlő i leszáradásnak indul
tak, s hogy az elvetélés négy héttel az ébreny halála után történt.

A himlő knek a terhesekrő l az ébrenyre való átvitele 
azonban nem mindig esik meg. Myrtle tr. egy nő re emlék
szik, ki terhessége negyedik havában nagy fokú hagymáz ál
tal lön meglepetve, s midő n e bajából fölgyógyult, valódi 
himlő ket kapott, de melyek, minthogy gyermekkorában beol- 
tatott, kissé módosultak valának. Félni lehetett, hogy el fog 
vetélni; terhessége azonban szabályosan lefolyt, s ép, erő s és 
egészséges gyermeket szült, kin a himlő knek nem volt semmi 
nyoma. Ezen újszülött, elő vigyázat okáért, születése után 
12 órával beoltatott, még pedig a legjobb eredménynyel. — 
Figg tr. hasonló esetet említ, egy nő t hozván szóba, ki ter
hessége vége felé heves, valódi himlő t kapott s halálos beteg
ségében gyermeket szült, kin e kiütésnek nyoma sem volt ész
revehető . — Moir tr.-nak hasonlókép volt egy betege, ki ter
hessége utolsó idejében meghimlő zött; csakhamar aztán élő 
koraszülöttet hozott a világra; a gyermek nehány óra múlva 
beoltatott; megélt, s a himlő ktő l is megóva maradt.

Több esetek bizonyítják, miszerint némely betegségek a 
terhesekrő l a magzatra átvitetnek ; s az ébreny halála és az 
elvetéltetés közötti idő  szintén különböző . X. nő  terhes
sége ötödik havában hagymázba esett; a kór folyamában 
a magzat elhalt. s a terhesség kilenczedik hónapja végén 
vettetett ki. — Keller tr. állítja, hogy azon viselő sek, kik 
heves lázakban szenvednek , gyakran elvetélnek ; — kórházi 
gyakorlatából több hasonló esetre emlékszik, s jelenleg is 
gyógyit egy nő t, kinél az elvetélés a hagymáz folyama alatt 
történt. — Keith tr. ellenben oly nő t ápolt, ki a terhesség 
hetedik hónapja alatt vörhenyt kapott, de aztán ép egész
séges gyermeket szült. — Myrtle egy asszonyt ismer, ki vise- 
lő ssége folyamában a kanyarót állotta k i; s elvetélt ugyan, 
de e körülmény nem a kiütés, hanem inkább az igen erő s 
köhögési rohamoknak tulajdonítható. — Ehhez nagyobbára 
hasonló esetben, melyet Keller gyógykezelt, az illető  nő , ki
nek terhessége alatt kanyarója volt, ikreket szült. kik nem 
valának érettek, s halva születtek , de ez esetben a történ
teknek az anya kanyaróival való összefüggésük ki nem mutat
ható. — Mindezekbő l látható, mikép elég gyakoriak az ese
tek, midő n a himlő k által megtámadott terhesek elvetélnek 
és oly gyermekeket szülnek, kiken az anya betegségének nyo
mai kimutathatók; valamint másrészt nem ritkák az olya
nok sem, midő n a terhesség rendesen végző dik, s a nő k ép 
gyermekeket hoznak a világra, anélkül, hogy terhességük 
folyamában kifejlő dött himlő ik vagy másnemű  bajaik gyer
mekeikre átszármaznának. (Edinburghi orvos-sebészi egylet. 
— Jb. f. Khk. 1862.)

(—i— li) Mérgezés különös módja.
Albert, euerdorfi törvényszéki orvos a következő  érde

kes mérgezési esetet beszéli e l :
Egy reggelen az euerdorfi szegényápoldába hivattam, 

hogy S. B. hajadont nézzem meg, ki ottan már 13 óra óta a 
legnagyobb hasfájdalmak között hány és székel. A szenve
dő t haldokolva találtam, ki alig tudta elő  dadogni, hogy ajá- 
lat folytán vízi betegsége miatt ő szi kikiric3 magvakat (se
mina colchici autumnalis) evett, mire rögtön a jelen állapot 
következett be. Bonczoláskor a gyomor és a nyombél igen 
nagy, míg a többi bél csekélyebb mértékben lobosnak talál
tatott; a gyomor igen sok véres savót foglalt magában.

A mérgezés következő leg történt: S. B. leánynak volt 
egy ellensége K., ki szinte nő  volt és a szegény ápoldában 
lakott. K. megesküdött, hogy S. B.-t megfogja ölni, miért az 
utóbbi testvérének mondotta: „R. helységben rokonom lakik,  
ki vízkórban szenvedett; ebbő l azonban ő szi kikirics mag
vak használása következtében kigyógyult.“ így jutott ezen 
hír S. B. fülébe, ki az ő szi kikiricset önmagán rögtön meg- 
próbálta, azonban szomorú eredménnyel.

K. az említett halálozás után rögtön megszökött, s to
vábbi vizsgálatok után kitű nt, hogy R.-ben se rokona nincs, 
se pedig vízkórságos nő  ottan nem volt, hanem igen is azon 
a helységben nem sokkal elő bb gyermek halt meg, ki vigyá
zatlanságból kikiricsmagvakat evett, s ez szolgáltatta az 
anyagot, hogy K. az említett gyilkossági tervet kigondolja. 
(Archiv f. d. Staatsarzneikunde. 1862. 4. füzet).

( — s —c) Az a n y a je g y e k  g y ó g y í tá s a  b o rs a v a s  d á r d a n y  ál ta l .

Zeissl az anyajegyek gyógyitására a következő  tapaszt 
ajánlja: Rp. tartari stibiati, gramma unum (1 gram.  =  13,72 
szemer); emplastri diachyli simplicis, gramm. 4. A tapaszból 
b ő rre l—2 millim. vastagságú réteget kell feltenni. A bő r
darab valamivel nagyobb legyen mint az anyajegy körülete, 
melyhez gyapot máz (collodium) által erő sitessék. Öt nap 
alatt genyedés következik be, s végül egészen sima heg jön 
létre. Zeissl szerint ezen tapasz legkevésbbé se fájdalmas. 
(Journal de inédecine de Bruxelles. 1862)

( —1—c )  V iz e le th a j tó  bo r .

Trousseau legújabban a következő  vizelethajtó szert ál
lította össze, s használja: Rp. Vini albi, partes 150; bacca
rum juniperi communis, partes 10; foliorum digitali s purpu
reae, partes 2 ; scillae maritinae, partem 1. Macera per 4 dies : 
dein adde: acetatis kalii, partem 1,5. Filtra. Naponkint  
2 — 3 étkanállal bevenni. Ezen szer „1’hő tel dieu-i“ mellékne- 

I vet kapott, minthogy Trousseau a párisi „1’ Hő tel Dieu“
1 kórházban mű ködik. (B. g. d. Th. méd. et chir. 1862. ő szhó 15.)

A borsodi orvos-gyógyszerészi egyesület.

M iskolcz, ő szelő  kezdetén 1862.
Nyárutó 4-én tartott rendes havi ülésünkben, Kaczán- 

der tr, jelenti, hogy leginkább takhártyahurutok merültek  
fel, s pedig fő kép a gyomorbél- huzam volt megtámadva hol 32 
esete között 20 bélhurutként jelentkezett. A légzésszervek 
körében horg- s szamárhurut fordult elő , végre nehány huru- 
t os toroklobot s szájzsebrét is észlelt. Kóroktani tekintet
ben az éretlen gyümölcs fogyasztásának nagy befolyást tulaj
donít, minthogy a czukor hiányzása mellett a bennük túlural
kodó savak bő sége az emésztést könnyen megzavarja, s a többi 
olyankor uralkodó külhatányok befolyása alatt az említett  
hurutos gyomor- bélbajokat idézi elő . Gyógyeljárási körébő l 
megemlítésre méltó a Paullinia Sorbilis-féle ser fényes ered
ménye három elhanyagolt, már kimerülést elő idéző  hasmenési 
esetben : továbbá a vérhas kezelése körül megjegyzi elő ször, 
hogy két kitű nő  lobos esetében , a végbélre alkalmaztatott j  
nadályok szép sikert idéztek elő , s óhajtja, hogy mindenütt a j 
hasfalazat helyett a végbél tájéka választassák nadályok rag- | 
helyéül; másodszor igen követésreméltónak tartja, hogy

Hummel tudortól — Prágában — a vérhas kezelésében 
magasztalt kénsavas szikenyt (Natrium sulfuricum) nehány 
csepp Hallersavval összekötve rendeljük vérhasban szenvedő 
betegeinknek. Ezen több ésszerű  javalatoknak megfelelő 
gyógyszer meglepő  hasznát 8 éves leánykánál tapasztalta, 
kinél 3 nehezék kéns. szikéleg 6 szemer Hallersavval zilizfő 
zetben felolvasztva — egy napra — és 3-or ismételve, a fel- 
gyógyulást rendkívül siettette. Váltólázak e hóban ritkábban  
fordultak elő  gyakorlatában. Szórványos esetei között figyel
met érdemel egy erő s férfinál észlelt hurutos, úgy nevezett 
vizenyő s mandola-toroklob, hol a mandolák teriméje annyira 
nagyobbodott, hogy a nyelést tökéletesen, a légzést pedig 
nagy fokban akadályoztatta. A helybeli erélyes lobeilenes 
gyógymód siker nélkül maradván, a megfulás pedig percz- 
rő l perezre félelmetesebb mérvben közeledvén, a megdagadt 
mandolák teriméjéból eszközlött kimetszést azonnali köny- 
nyebbülés követte, annak fényes jeléül, hogy a gyuladt szer
vekre, a közvetlen vérbocsátás hasonlithatlanúl jótékonyab
ban hat a szokott nadályozásnál, valamint átaljában toroklob  
eseteinél a hideg borogatások a nyak körülötti alkalmazását 
nem magasztalhatja eléggé. — A kórjárati küldöttség máso-

T  Á R  C *  A.
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(lik tagja Horváth tr. felolvasott jelentése szerint, a múlt hó 
kórnemtő je epés jellemű nek tapasztaltatott, váltólázak ritkáb
ban fordulván elő . Szórványos esetei körébő l egy fiatal erő s 
férfiról teszen említést, ki makacs csúzos fájdalmakban szen
vedvén, a jobb lábszárán, miután sok más szerek siker nélkül 
rendeltettek, zászpaal-féle (veratrina) kenő cs (gr. V. ad. unc. 
semis) a fájdalmakat tüstént megszüntette; továbbá egy anya 
csecsemő jével együtt, egyszerre lepetvén meg valódi himlő 
által, az utóbbinál fekélyes gégelob fejlő dött k i, melynek ál
dozatul esett. Hivatalos mű ködése terén több nevezetessé
gek fordultak elő , u. m. oldalbordák törése szekérreli átgá- 
zolás következtében, minden rendszeres gyógykezelés daczára 
halálos kimenettel; továbbá egy fegyencz agybeli vérömleny 
következtében rögtön meghalálozott, — az illető  egyén két 
évvel ezelő tt záratatott be, s azóta vég-elitélésére hiában 
várakozván , búskomorság féle baj lepte meg; végre pedig 
egy 120 éves öreg embernek e napokban S. Petriféle helységben 
történt haláláról teszen jelentést. Az utóbbi falujában arról 
is értesült, hogy egy idő  óta nehány gyermeket és a réten 
legelő  lovakat valami mérges kigyóféle állat csípett meg, s a 
csípést mindenkor az illető  testrész orbánczszerű  megdaga- 
dása követte, s sok esetben a megmart lovak menthetlenül 
el is vesztek. Minden igyekezete, hogy a hüllő féle állat nyo
mába juthasson,czélhoz nem vezetett, de reményű , hogy a leg
közelebbi ülésben annak tüzetesebb leírását fogja adhatni. — 
Regéczy ttárs csorvás-epés, folytonos s félbenhagyó lázakon 
kivül béllobot és orbánczot észlelt. — Szabó Endre tr., Klein  
és Bódogh tudorok a kórnemtő re nézve az elő bbiekkel egy 
értelemben nyilatkoztak. — Bódogh tr. a váltólázakra nézve 
megjegyezte, hogy a kinal után még mindig egy roham kö
vetkezett be, mi gyakran csúzos fejfájdalom álczájában mutat
kozott,1) de ekkor a kinal mindig javulást idézett elő . — Mis- 
kolczi tr. figyelemreméltó esetként említ fel egy 13 éves 
leánykát, kit lázas, eszméletlen állapotban félre beszélések és 
czéliránytalan kézhadarázások közepette találván, azt hivé, 
hogy agybántalomba esett, míg magától két orsógilisztát 
hányván ki, elcsendesedett s mély álomba merült; az eszmélet 
másnap visszatért, s miután a giliszta elleni hashajtó hatását 
megtevé, csakhamar felgyógyult. Ezután Kaczánder tr. gya
korlatából hasonló esetet emlitett fel, hol egy 24 éves hajadon 
folytonos ájuldozásban, émelygésekben ésfkülönféle ideges 
változatokban szenvedett, melyek egy jó adag santonina be
vétele és számos orsógilisztának kiürítése után tökéletesen el
maradtak. — Kún ugyanazon kórnemtő t észlelte mint a múlt 
hóban, azon különbséggel, hogy a megbetegedések száma 
az elő bbi havakhoz mérve érezhető leg csökkent, mi más évek
ben megfordított arányban szokott lenni. Összehasonlítván a 
kifejtett nézeteket, határozatilag mondatott ki, miszerint 
1862-iki nyárhóban, csorvás- epés-hu ru tos jelleg uralkodott, 
váltó lázak csökkenése mellett

Idő járat. Nyárhó kitünő leg oly derült meleg s száraz volt, 
s csupán a hó első  napján esett. A hévmérő  legmagasabb 
foka -{-27’/íj0 R. (29-én), legalacsonyabb 13° (25-én), a közép 
fok volt 16*/2. A légsúlymérő  legmagasabb állása 28,3", leg
alantabb 27" volt. Szeles napok ritkák, összesen négy.

Popper tr. három beteget mutatott be. Az első  egy 9 
éves leányka, ki három hét elő tt játék közben egy ölnyi ma
gas gerendáról leesvén, jobb könyökizülete kificzamult, s a 
botrány netovábbjáig közismert, csonttörésekkel foglalkozó 
kuruzsolótól akként kenettetett s kötözgettetett, hogy jelen
leg helyrehozhatlan, ferde ízmerevséggel van dolgunk. Legyen 
ezen eset egy adattal több azon szomorú és szégyenitő  helyzet 
bizonyítására, melyben közegészségi ügyünk a buján s fékezet- 
leniil terjeszkedő  kuruzsolásra nézve sínlik, hogy ne feledjük 
annak idejében ezen átkos visszaélések megszüntetésére tes
tületileg is közremű ködni. — A 2-dik eset egy 5 éves fiúcska, 
kinél a nyakgerinczoszlop merevsége és a garatmögötti tályog
képző dés a felső bb csigolyák csontszuvasodásából vette ere
detét. Ezen esetet legközelebbi alkalommal több garatmögötti 
tályogokkal együtt ismertetni fogom. — A 3-dik eset a térim-
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beles (parenchymatosus) nyelvlob egyik mintaszerű  példányát 
tünteti élő nkbe. A bajából már felgyógyult, s másnap (nyár
utó 5-én) a közkórházból kibocsátandó egyén, egy 13 éves, 
úgynevezettt kiabéres, ki hat nappal elő bb, nyárhó 30-án 
következő  tüneményekkel vétetett föl a kórházba ; nagyfokú 
lobláz; a tátongó szájnyilásból, a nyelv idomtalan hústömeg 
alakjában tolul kifelé, a nyelv t. i. háromszoros nagyobbodása 
miatt a szájüreget egészen kitömte, s benne el nem férvén, 
hegyével kiszorulva a légzést a száj útján egészen lehetetle- 
nité. A nyelv felülete és az íny barna, czafatos, büzhedt, hár- 
tyás izzadmánynyal volt befedve, mi ha eltávolittatott, az 
alatta levő  duzzadt takhártya sötétpiros színben tűnt elő . A 
nyelv daganata az egész szervre, hegyétő l tövéig kiterjedt; a 
mandolák, lágy szájpad s a garatür az erő sen belövelt állapo
ton kivül rendesek; beszéde érthetlen, a nyelés egészen aka
dályozva, a légzés a nagy fokú orrhurut miatt is nehezítve. A 
nyak külső  tájéka tetemesen meg van dagadva. Kóroktanilag 
csak annyit lehetett kipuhatolni, hogy az egyén már erő s orr
hurutban szenvedett, midő n hű vös éjjelen at a mező n, mar
hát ő rizve, tartózkodott; valószinü hogy orrhurutja miatt  
nyitott szájjal aludván, valamely rovar csípte meg nyelvét. A 
gyógymódot azzal kezdé, hogy a nyelv mindkét szélén, és a 
szájür alján mély bemetszések ejtettek, mi által 6—8 obony 
vér ürittetett ki, ezt azonnal könnyebbülés követvén. A hár- 
tyás izzadmány csipeszszel mindenütt eltávolittatott, s hal- 
vanysavas hamanyt (chloras kalii unc. semis ad unc. sex) tar
talmazó szájvíz rendeltetett. A nyakra jégborogatások alkal- 
mazttattak, nemkülönhen a beteg öt perczenként jéglabda
csokat olvasztgatott szájában. Másnap, a nyelvdaganat még 
mindig tetemes maradván, a bemetszéseket még egyszer is- 
métlém, mire a dag szemlátomást óráról-órára alábbhagyott, 
úgy hogy jelenleg, a betegség 5-ik napján, a roppant lobos 
bántalomnak legkisebb nyomát sem lehet észrevenni.

Horváth tr. súlyos koponyasértés következtében elhalt  
egyén kórboncztani jegyző könyvét olvasta fel. Az elhalt fo
kos élével jobb oldali falcsontján f. é. nyárelő  8-kán sértetett 
meg, hol körülbelő l régi huszasnyi terjedelemben a falcsont 
részei elhaltak és kiestek; a nyilaton át agy eltolulás történt, 
s az elő tolult rész részint magától elvált, részint pedig csi
peszszel és olló által távolittatott el. A beteg eszméletét 
megtartotta, s láztünemények nem voltak jelen, míg nyárelő 
27-én nagy hasmenés állott be; 29-én elkábult s felettébb el 
volt gyengülve, 30-án pedig rángások közepette kimúlt. A  
külső  sebnyilás a falcsonton és az agyburkokon keresztül az 
agyba 2 ujjnyi mélységre hatolt, hol az agy galambtojásnál 
nagyobb terjedelemben össze volt roncsolodva és elevesedett. 
Az agyburkok között és az agyban csontrészek fedeztettek fel, 
nemkülönben a sértett koponyacsont és az agyburkok között 
jelentékeny vérömleny találtatott. Az agyürek vérsavóval vol
tak megtelve, az agyacs, nemkülönben az agy fehér állomány- 
nya vérdusnak mutatkozott, a szürke állomány pedig sárgás 
volt. A hulla többi részeiben semmi különös eltérés aVendestő l.

Végre tudomásul vétetetett a közkórházban nyár hó alatt  
történt követknző  betegmozgalom , u. m. 
nyárelő  hóról fennmaradt f. 32, n. 35; ossz. 67a .. ß
nyárhóban felvétetett „ 63, „ 38; „ 101J  088z' 
felgyógy. elbocsáttatott „ 50, „ 36; „ 86)
meghalt „ 3, „ 6; n 9> ossz. 168.
nyárutó hóra maradt „ 42, „ 31; „ 73)

P o p p e r  J. tr.
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Budapesti kir. orvosegylet.
A budapesti orvosegylet f. hó 6-án tartott gyű lésében B a- 

t iz  f a l v i  tr. három testegyenészi kóresetrő l értekezett. 
Elő ször egy 8 éves, másodfokú bénult dongalábban (pes 
varus paralyticus gradus secundi) szenvedő  kis lányt ve
zetett elő , kinél gyógytestgyakorlati kezelés következté
ben s kaucsuk szíjjal ellátott topán használatára, s villa- 
mozás folytán három hó lefolyása alatt feltű nő  javulást hozott 
létre. — A második bemutatott eset egy 9 éves lólábas, (pes 
equinus) gyermekre vonatkozott, kinél a gyógyulás bő ralatti’) A kinal rendesen fejfájást és fiilzúgást okoz. B. K.
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inmetszés, gépek általi testegyenéezi utókezelés, helybelitett 
(localisált) gyógytestgyakorlat alkalmazására négy hó alatt 
tökéletesen sikerült. A harmadik kóreset jobb oldali térd-iz-  
zsugor vala, görvélyes lob maradványaként. A 16 éves fiatal 
ember — kinek hű  fényrajzi képe is bemutattatott — bajá
tól hét hó lefolyása alatt, a félinas, félhártyás s a kétfejű 
czoinbizom bő ralatti átmetszése, késő bben utólag eszközölt 
erő szakos hajtás és nyújtás s nyujtógép használatával tel
jesen megszabadult. Értekező  az illető  testegyenészi gépe
ket is bemutatta s nehány gipszlenyomatot is szemlére bo
csátott. Értekezését egész terjedelmében és fametszetekkel la
punkban közölni szándékozik.

Kir. iu. természettudományi társulat.

A kir. m. természettudományi társulat ő szutó 12-én tar
tott ülésében Molnár J. a nagy-igmándi víz vegybontását kö
zölte, melyszerint annak 1000 részében találtatik :

kénsavas hamany (S04K)  0,0166
„ szikeny (S 0 4Na)  6,8911
„ kesereny (S04M g ) ..................................13,1227

szikhalvany (N a C l) ............................................... 1,5226
közönbös szénsavas szikeny (C03Na) . . . .  1,4995

„ „ mészeny (C03Ca) . . . .  0,0584
„ „ kesereny CCOsMg) . . . l,060O
„ „ vas (C03F e ) ............0,0115
„ „ cseleny (C03Nn) . . . .  0,0195

kovasav (S i03) ........................................................0,0114
szervi a n y a g ......................................................... 0,0880

a szilárd részek összege . . 24,3013
Ezen vegyelemzési eredménynél fogva a nagy-igmándi 

ásványviz az égvéuyes keserű  vizek közé tartozván , honunk
ban az ilyen vizek ritkasága miatt nevezetes, s nagy kesereny- 
tartalmánál fogva nemcsak orvosi de technikai tekintetben is 
a hires epsomi forrás vizéhez hasonlit.

Thann Károly, egyetemi tanár egy új erdélyi fakó érez 
(vulkoi Bobes-bányából, Abrudbánya közelében) mennyileges 
vegybontását adta elő , melyet Seiben Otto, k. m. egyetemi ve
gyésznövendék az ő  felügyelete alatt végzett. A dárdany a 
mirenytő l Bunsen eljárása szerint választatott el, mi az eddigi 
halvanyléggeli kezelést feleslegessé teszi. A szóbanforgó fakó 
érez négy lap ványokban jegeezül, fajsúlya 4,64 s szerülete a 
fakó érczek általános szerületével megegyez.

V e g y e s e k .

-j- Balogh Kálmán tudornak ő szhó 21-én kelt 16356. sz. 
magy. kir. udvari rendelet által megengedtetett, hogy a kór
élettan és a kórszövettanból a pesti k. egyetemnél mint ma
gántanár elő adásokat tarthasson.

-j- Navratil Imre tudor, szerkesztő ségünknél az egye
temi orvosnövendéki segélyegylet javára 30 forintot adott, 
mint azon tiszteletdíj részét, melyet Würzburgban létéért 
kapott, hol egy betegével Scanzoni tanárral való tanács
kozás végett idő zött.

-J- Szerkesztő ségünkhöz megküldetett „Jahresbericht 
des academiscen Lesenvereins an der k. k. Universität in Wien 
186 '/a“. Ezen egylet egy év elő tt lépett életbe és a bécsi 
egyetem minden karát magában foglalja. 976 tagja van. Jöve
delme ajelölt évben 7387 forint 76 krt, és 16 tallér 4 garast 
tett ki, míg kiadásai 6878 frt 59 kr. és 16 tallér 4 garasra rúg
tak. Jövedelmei között legjelentékenyebb Oppolzer tanár 
2500 frtnyi ajándéka, ki ígérete szerint az első  évi lakbért fi
zetvén, nemcsak törekvései, hanem pénzsegélye által is az 
egylet alapitója lett. Az egyletnek 312 legkülönböző bb nyel
vű  és tartalmú lapja és folyóirata jár, melyeket nagyrészt 
ajándékba kapnak ; ezen utóbbiak közt ott vannak: a magyar 
akadémiai Értesítő , az Orvosi Hetilap, a Gyógyászat, Pesti 
Napló, Magyarország, Sürgöny, Vasárnapi Újság, Politikai  
újdonságok és a Törvényszéki Csarnok.

Nem ártana, ha a pesti egyetemi segélyegyletektő l a 
könyvtári rész külön válna, s itt nálunk is az összes karok 
növendékei egy olvasó társulattá egyesülnének ; mert ily módon 
sokkal jelentékenyebb mérvben történhetnék meg a lapok és s 
folyóiratok tartása, megnyerése és az egymásközti kölcsönöa 
érintkezés.

Miskolcz, ő szutó 2-án 1862.
T. szerkesztő ség! Fájdalom telt kebellel tudatom, hogy 

S z a b ó  E n d r e tr. élte 53 ik, orvosi mű ködése 28-dik évé
ben, f. évi ő szhó utolsó napján megszű nt lenni. A dúló beteg
ség, mely öt hét alatt életének váratlanul véget vetett, ritka  
nagyfokú, a vastagbél pusztító fekélyedésén alapuló vérhas 
volt; ez minden gyógykisérlettel daczolva, ügyféli feláldozó 
erő megfeszitésünket gúnyosan meghiúsította. A boldogult 
ügytársban nemcsak a megye s Miskolcz városa legkedveltebb 
orvosai egyikét vesztette; ma nemcsak egy szeplő tlen, a hon 
nagyságáért lángoló igaz szívű  hazafit temettünk el, de egy
szersmind oly ügyfelet siratunk, kinek saját becsületénél csak 
ügytársai becsülete volt szentebb. Zsenge, újra sújtott egyle
tünkbő l*) pedig az ő  szellemével, egy pótolhntlan lelkesítő  s 
üdítő  elem távozott. Béke s áldás emlékére. P o p p e r tr.

f  Sir Benjamin Collins B r o d i e, Bart, a királyné házi 
sebésze s London egyik legtekintélyesb és todományosabb 
orvosa f. év october hó 21-dikén élete 80-ik évében meg
halt. A „Med. Times“ midő n olvasóinak a hold. életraj
zát Ígéri, jellemére nézve megjegyzi, miszerint „nehéz volna 
képzelni embert, ki személyessége, beszéde, írása és tetteiben 
nagyobb bizonyságát adta volna az ő szinteség, igazság és jó
zanságnak, s ki kevésbbé iparkodott volna feltű nni és fény
leni, mint ő . Némelyek ő t durvának, hirtelennek és darabos
nak tartották ; s ilyen volt is ; de sohasem szívtelen ; s egy
szerű , józan modorában és beszédében volt valami, mi véghe- 
tetlenül nagyobb vigasztalásúl szolgált kínjában úgy a beteg
nek mint orvosának, azon színlelt részvét és kenetes szavak, 
meg bókoknál, melyek az olyanokat jellemzik, kik a népsze
rű séget többre becsülik az ő szinteségnél. Híre átalános volt s 
a rang és tisztelet legmagasabb fokára emelkedett anélkül, 
hogy egy aljas és hizelgő  bókra bárki irányában is megalázta 
volna magát.“

Heti kiiiiutatáá
a pestvárosi közkórházban 1862. novemb. 7-tő l egész 1862. 

november 13-ig ápolt betegekrő l.

F e l v é t e t . Elbocsát. M e g h a l t V i s s z a m a r a d t
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A létszám e héten növekedett; gyakran észleleltetett torok-,  
tüdő - s köthárty alob, ritkábbau hagymáz. A halottak szama múlt he
tinél kevesebb.

Szerkesztő i levelezés.
Ch—n Zs.. S t—1 S., K— cs L., K—y S., Cs—y F„ és H —r B. tr.  

uraknak a szótár s illető leg az OHL. kívánt íveit elküldő ttük.
H—r B, tr. urnák: S—s tanár utolsó nyilt ievelének második fele 

még nem jelent mev. A czikket köszönettel veendjük.
Seh—r tr. urnák : A szógyű jteményt elküldöttiik. Ára elő fizető ink 

számára 1 frt ; különben 2 frt 50 kr. o. é.

*) Tegnap tartott rendkívüli egyletülésben, az elhunyt emlékét 
örökitő  többi határozatok között egy a télelő i ülésben tartandó 
eralékbeszéd is foglaltatik, mely a bold, életrajzát s érdemeit tü
zetesen ismertetni fogja, P.

Pesten, 1862. M ü l l e  r E m i 1 könyvnyomdája Dorottya-utcza 14 szám.
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E lő f ize tési á r  :  h e ly b e n e g c s z  é v  9 f r t .  f é l év  4 f r t .  5 0  k r .  
é v n e g y e d  2  f r t .  2 5  k r .  v i d é k e n e g é s z  é v  10 f r t .  f é l é v  5 f r t .  
é v n e g y e d  2 f r t .  5 0  k r .  A k ö z l e m é n y e k  és f i z e té s ek  bé r m e n te s i -  

t en d ök .  H ir d e té se k é r t  s o r o n k in t  14 u j k r .

M eg je len  m inden v a sá r n a p .
M e g r e n d e lh e t ő  m in d e n  c s .  k i r .  p o s ta h i v a ta l n á l ,  a s ze r k e s z tő t  
né l  ú j t é r  10.  s z .  és  O s t e r l a m m  K .  k ö n y v k e r e s k e d é s é be n ,  ú j l é -  

a k i oszk  é t e l i e d é b e n .

ORVOSI HETILAP.
Horn s külföldi gyógyászat és kórbuváriat közlönye.

■  ■  .£«. 4 «  » « I  i  ■ «£

Tulajdonos és felelő s szerkesztő : Markusovszky Lajos tr. Fő munkatárs : Balogh Kálmán tr.

T a r ta lo m  : P o r g e s L . t r . :  Adatok a gégerés-görcs kortanához. (Folyt.) — B a t i z f a l v i S .  tr, : A liátgerin z el ferdülései és ez el- 
ferdtilesek óvszerei. — Értömülés által rögtön megszakított véráramlás folytán bekövetkezett halál. P a n u m 1* * *. h . tanár után. 
— K ö n y v i s m e r t e t é s :  Klinik der Leberkrankheiten von Dr. F. Th. F r e r  i c h s. (Vége), — L a p s z e m l e :  Bélfé- 
regkór szinlelt esete. — Világrahozott tömlő k az ivarszervekben. Apróbb szemelvények.

T á rc z a  : P e t t e n k o f e r  tanár vizsgálatai a légzésre é« az emberi élet vegvfolyamataira nézve. I, — Legra id du Saulié tanulmányai az 
alvajárásról, orvostörvényszéki szempontból. — S a y  Móricz tr. : Megjegyzések ,,A vegytan alapvonalainak“ bírálatára. — Ve
gyelek. — P á l y á z a t o k .__________________________

ADATOK A GÉGERÉS-GÖRCS KORTANÁHOZ.
Porges Zi. tr., és a pesti nyilvánosgyermekgyógyintézet igazgatójától.

(Folytatás).

A g é g e r é s - g ö r c s  k ó r o k t a n a .
I.

Ha a gégerés-görcs lényeges tüneteit összefog
la ljuk  a roham alatt találjuk  :

1) A betegség kezdetén a gége, tüdő k , m ell
kas és a rekeszizom mű ködéseinek mulékony zavara 
van je len , mely csak rövid ideig tartván , csakha
m ar elmúl.

2) A bántalom nak hosszabb tartam a esetében, 
midő n a roham ok m indinkább hevesebbek lesznek, 
az 1. sz. a latt em litett m ű ködések teljesen m egszű n
nek, s a kórtünetek a végtagokra és a hasszervekre 
is k iterjednek. I lyenkor a rendes légzési fo lyam at 
közönségesen szinte vissza szokott té rn i, azonban 
a halál nem ritkán  rögtönében bekövetkezhetik.

M indegyik lefolyási szakban a légzésszervek m ü- 
ködéstünetei az erélytelenség je llegét hord ják m agu
kon, s a gyengeség egészen a hüdésig fokozódhatik. 
A m ellkas m indinkább lassabban és csekélyebb m ér
tékben tágu l k i , m íg végtére nyugalom ban m arad 
anélkül, hogy az izomzat görcsösen össze lenne hú 
zódva , mint ezt a láb tó -, fű rész- és a hátizm oknál 
lá th a tn i, melyek csak felettébb gyengén mű ködnek. 
A légzészörejek csak a tüdő k felső bb lebenyében 
ha llh a tó k , s ottan is csak g y en g én , midő n a roham 
elkezdő dött, m íg késő bb m itsem lehet hallani. A 
hangrésen át gyenge zenek (Töne) jönnek e lé ; az é r
lökések és a szívzenek szinte gyengék és g y o rsa k ; a 
rekeszizom lom hán, vagy épen nem húzódik össze. 
A hassajtó csakham ar m egszű nt m ű ködni, a hasfalak 
egészen petyhüdtek lesznek, a törzs minden ízma e ler- 
n y e d , s a test á llását a nehézkedés határozza meg. 
Azon ellenhatás, m elyet nehézlégzési roham  szokott 
elő idézni, teljesen hiányzik.

Minthogy a légzésszervek m indannyiát a bolyg-

*) L. 1. 45. «záraira.

ideg lá tja  el, azok elernyedése és m ű ködésüknek m eg
szű nése a bo lyg ideg gyengü lt vagy teljesen megszű nt 
m unkásságában kereshető .

Ezen nézetet tám ogatják  Valentin, Funke, V ie - 
rordt, Schiff, Ludwig, M arshall Hall, T raube és legú jab
ban Rosenthal k ísérletei, nemkülönben saját tan u lm á
nyaim is, m elyet Balogh K. *) tudorral m últ év
ben a pesti egyetem  élettani intézetében teni szeren
csém volt.

R osen tha l2) m unkájából a következő  tételeket 
veszem át.

Már M. H all m ondja, hogy a légvétel bekövet
kezése soha ki nem m arad, ha a bo lyg ideg a nyakon 
bárm ikép is, például csípés á lta l ingereltetik . — 
Traube után az átm etszett bo lyg ideg központi csonk
jának átterjedési v illam osság (Inductionselectricitat) 
á ltali izgatása, ha az elég erő s, a légvételeknek meg
szű nését eredm ényezi a rekeszizomnak derméje ( te ta 
nus) következtében.

A bolyg ideg átm etszése után a légvételek  sza- 
porasága szerfelett csökken , továbbá pedig az alsó 
gégeideg á lta l e lláto tt gégeizmok hüdése folytán a 
hangrés m egszükül; nemkülönben a hangszálagok 
a levegöáram  irányában ferdén á llan ak , m inélfogva 
lehetséges, hogy légvéte lko r laza b illentyű k m ódjára 
összecsapódjanak. A bo lyg ideg központi csonkjának 
izgatása m ég a bordaem elök , nemkülönben a külső  
bo rdaköz i, és a bordaporczközi izmok derm éjét is 
elő idézheti.

H a ezen idézetek a bolygidegnek a légvéte lekre 
való befolyását, s azt bizonyítják , hogy a mellizom- 
zat és a rekeszizom a bolyg ideg ingerlésére, tehát en
nek fokozott tevékenysége alkalm ával összehuzódik, 
m íg a nevezett ideg tétlensége által azok e lernyed- 
nek : akkor a fenntebbi eredm ények következő kép é r
tékesíthető k.

*) Balogh K ., egyetem i tanársegéddel szíves volt vélem nyu lakon k ísérle te
ket tenni, melyek a gégerés-g ircs kóroktanára nézve irányadók, s néze
tem et mindenben tám ogatják , m iért kötelességem nek tartom  irányában 
küszünetemet ny ilván ítan i.

*) Die Athembewegungen u . ihre Beziehungen zum N , Vagns v. D r, J ,  
Rosenthal. Berlin 1862. Bei H irsohwald.
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A betegség kezdetén a bolygidegek csökkent 
tevékenysége nyug ta lanság , köhögés, nyálkabugy- 
borékolás á lta l nyilvánul, föképen éjszaka, különösen 
ped ig  éjfélkor. A légzés szakok ugyan is éjen át las
sabban mennek véghez, így  tehát a légvételek azon 
idő ben m élyebbek, mi az illető  izmok kevésbbé élénk 
m ű ködésére m utat; ilyenkor pedig az elgyengült 
bo lyg ideg m ű ködési képessége könnyebben kimerül, 
m iért alváskor kellem etlen érzés, nyugtalanság és 
m ellszorongás következnek b e , melyek m indinkább 
érezhető vé lesznek. A gyerm ek köhögés á ltal ipar
kodik a tüdő kben felhalm ozódott levegó't eltávolítani, 
m idő n egyszersm ind a nyálkabugyborékolás (Schleim 
rasseln) ha llhatóvá lesz; m inthogy a hörgő k izomzata 
szinte lomhábban húzódván össze, az elválasztott 
nyá lka a tüdő k m élyebben fekvő  részeiben gyülem - 
lik  meg.

A kórtünetek azon jelenségekkel, m elyek a bo lyg 
idegek átmetszése után észlelhető k mindenben m eg
egyeznek. M indenelő tt ugyanis a hangszálagok ösz- 
szeesnek anélkül, hogy a hangrést teljesen elzárnák. Az 
erő lködés, melylyel a beteg a levegő t az összeszű kült 
hangrésen keresztül akarja  nyomni magas és éles ze
nek keletkezésére vezet, m ibő l azután a m ekegő  siví- 
tás tám ad. Hogy a bolygidegek átm etszésekor ( =  hü- 
dés) a hangszálagok összeesnek m eggyő ző dhetünk, 
ha m indjárt a gége a la tt a gégesíp mellső  falából egy 
darab kimetszetik.

Valentin 3) m ondja: ,,ha az állatok m indakét 
bolygideg átmetszése után erő sebb sivalkodásra kény- 
szeríttetnek, mi a háromosztatú ideg m egsértése á ltal 
is tö rténhet, akkor igen gyakran szerfelett m agas és 
finom zenek keletkeznek, s ezenkívül idő nkint még 
sajátságos sivító hangok is hallhatók .“ Ugyanazon 
eredm ényre ju to ttunk  mi is (B alogh tudor és én), ha 
a bolygideg átmetszése után a tengeri nyúl hátsó láb 
ujjait lapos fogásszal összeszoríto ttuk , mi a m ű tétéi 
u tán még két nap m úlva sem tévesztette el hatását. 
H ogy a mekegő  sivítás majd a légvéte lt m ajd pedig a 
lég iiritést k iséri, a hangszálagok helyzetétő l függ, 
m elynél fogva a lég áthato lása a hangrésen keresz
tü l majd az egyik, majd pedig a másik légzési szak
ban van megnehezítve. A mekegő  sivítás m eglehe
tő sen nagy idő közökben ha llható , s akkor m arad el, 
ha a bo lyg ideg tökéletes müködésképessége és a lég 
zés izmok teljes összehuzékonysága újra visszatért.

A bolyg idegek tétlenségét m utatják m ég a m ell
izmok és rekeszizom viszonyai, m inthogy m indinkább 
gyengébben és nem kellő en húzódnak Össze a roham 
tartam a alatt, egészen úgy, m int ezt a bo lyg idegek 
átm etszése után észlelhető  tünetek m utatják. Hason
lót láthatn i a szívnél is, mely eleinte viharosan dobog, 
m íg késő bb lassabban ver, oly annyira, hogy  végül 
zenjei és minden mozam tökéletesen elmosódnak. íg y  
m utatkozik ez akkor is, ha a bolyg idegek átm etszet
nek, m idő n a szívverések száma csakham ar m egkét
szerező dik. Moleschott ujabbi értekezetében azon n é
zettő l, hogy a bolygideg gátló ideg, elpárto lt, s kísér

leteire tám aszkodva e rő síti , m iszerint a bo lygidegek 
átm etszésekor a szívverések száma kevesbedik Mi 
ezt k ísérleteinknél soha nem tapasztaltuk, ső t ellenke
ző leg láttuk, hogy a szívlökések száma az átmetszés 
után még egy óra m úlva is növekedő ben v a n , m íg 
ugyanakkor a légvételi szaporaság csökkent. íg y , te
hát akkor, midő n fel lehet venni, hogy a nemes é let
tani vértanú a m ű tétéi okozta félelm et leküzdötte; 
m iért Moleschott á llítása ujabbi és többszörös m eg
erő sítést igényel.

A fuldoklás nemcsak a fejben és a tüdő kben fel
to rlódott vér következm énye, hanem inkább a köz
ponti idegrendszer elő haladó k im erülésébő l kell azt 
következtetn i, honnét veszi eredetét egyszersmind a 
bő r halaványsága és a hideg veríték.

Midő n a bo lyg ideg hüdése mulóban van , a lég 
zésizmok rendes mű ködése lassankint v isszatér, míg 
ellenben, ha a bolygideg mű ködni teljesen megszű nt, 
a gyerm ek m eghal, még pedig sem fu ladás, sem agy i 
vérgu ta, hanem az idegrendszer teljes hüdése kö
vetkeztében.

A bolyg ideg tétlensége, m ely  ezen bántalom 
a lap ját teszi, csak a központ gyengü lt vagy teljesen 
megszű nt ideghatásának (innervatio) lehet követ
kezménye.

Ez ideig felvették, hogy külön légzési középpont 
létez, t. i. F lourens életgócza, mely a nyu ltagy - 
ban az iró to ll hegyében foglal helyet. A kísérletek 
ugyanis m utatták , hogy ha azon pont kés hegyével, 
vagy bárm ely más eszközzel m egsértetik, a légvételek 
rögtön m egszű nnek, m irő l Balogh tudor engem et 
többszörösen m eggyő zött, ki azon m ű tétéit nagy 
ügyességgel végezi. Ha m ár elő zetesen véve is áb 
rándosnak tű n elő , hogy az élet fötényező inek egyike, 
a légzés, egyetlen pont rendes szervezettségétő l függjön, 
annál inkább csodálkozhatunk a nyugodtan elmélkedő  
németeken, hogy azon m ütételi rem eklést m élyebben 
nem tanu lm ányozták , s enged ték , hogy az ango l- 
franczia Brown Séquard azon nézetet m egdöntse, k i
nek tanulm ányaibó l '•) a következő k idézését jó 
nak lá to m :

l )  A gerinczagy rögtöni ingerlése egészen úgy 
m int a nyu ltagyé rö g tö n , m inden rángás nélkül öl
het, noha F lourens életgócza teljesen sértetlen ma
rad t. — F lourens életgóczának k i ir tása , körü lö tte a 
V árolhídba és á gerinczagyba irányzott vigyázatos, 
lassankinti és részletes bemetszések által. — a szív, 
belek, húgyhó lyag sat. leghevesebb rángásait idézi 
elő ', m inélfogva nem okoz rögtön halá lt — H a m ind
akét bolyg ideg át van m etszve, akkor a nyu ltagyat 
bármely irányban lehet metszeni anélkül, hogy a szív 
mozgásai rögtön megszű nnének, hanem e helyett eré
lyes haldoklási rángások keletkeznek. — Némely 
állatok (változó m elegüek, milyen a béka, teknösbéka 
sat.) a nyu ltagy  kimetszése után m ég hetek ig , ső t hó
napokig elélnek.

Ezen. nemkülönben más egyéb tényekbő l Brown- 
Séquard következtette, hogy a n y ú ltag y , valam int a

*) Valentin Physiologie II. köt. 683. 1
4) Course of lectures on the physiology sod pathology of the central- 

nervous system by 0. E. Biown-Séquard. Philadelphia 1860, ls9 s. a k. 1.
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gerinczagy tetemes részének (a nyaki részlet) izga
tása a szívmozgásoknak rögtöni teljes megszű nését, 
vagy legalább azok kevesbbedését eredményezi, s fő 
leg ezen körülm énynek tu la jdon ítható , hogy a nyu lt- 
agy k iirtás legtöbb esetében a haldoklás hiányzik.

2) Lefejezett állatok m ég folytonosan lélegző 
nek. — Minél erő sebb az á llat, az agyból annál töb 
bet lehet eltávolítani anélkül, hogy a légvételek meg
szű nnének. Azon állatok, m elyek gerinczagya szürke 
állom ánynyal bő velkedik, s így jelentékeny átterjesz- 
tési képességük (vis reflectoria) van, az agy és a nyult- 
agynak teljes eltávolítása után m ég lehelnek. Ha az 
agy eltávolítása után a nyu ltagy  és a gerinczagv meg 
is marad, azért az állatok légzéshüdésben még is e l
vesznek. — Az agyalapi véröm lenyek, a nyultagy 
m eglágyulása a légzést zavarják. — Az agynak egész 
alapja a légzésnél közrem ű ködik. — A nyu ltagy  te 
temes szöveti változatai a légzésre gyakran mi be
folyással sincsenek.

Zárlat. A nyu ltagyat az idegrendszer központ
ján a légzés lényeges tényező jeként tek in ten i nem le
het. — A légzésmozgások az agy-gerinczagy tenge
lye átterjesztési összes részeitő l (partes incito-moto- 
riae) és a szürkeállom ánytól függenek. — A légzés 
fő  oka a tüdő kben keresendő  (Marshall H all), de ezen 
kivül m ég a test minden részétő l jönnek ingerek az 
agy alapjához és a nyu ltagyhoz, hol azután légzés 
m ozgásokat idéznek elő . (Y ierordt, Yolkm ann).

így  beszél B row n-Séquard.
Azon eredm ényt, hogy a légzés létesiiléséhez az 

agynak nagy része és a nyiíltagy egyetem ben hozzá
járu lnak  , még akkor is e lé rjük , ha az úgynevezett 
gégerés-görcs kórtanát vizsgálván, annak tüneteibő l a 
következő ket tüzetesen szemügyre vesszük :

1) A bántalom minden légzési és vérkeringési 
szervekre kiterjed.

2) A betegség más tá jak ra  is k iterjedvén, külön
böző  részek rángás- és dermesztő  görcsei támadnak.

3) A betegség folyama a latt egyenkint fellépő  
tüneteknek, milyenek a rángatódzások, tetszhalál, ön
kéntelen bélürülések és v izeletbocsátás, a késő bbi 
idő ben bekövetkező  roham oknál való rögtöni és m ajd
nem egyszeri elő törése.

Ezen mozzanatok tapaszta lat szerint tanúsítják, 
hogy az idegrendszer központja nagyobb k iterjedés
ben, nem pedig egyetlen he lyen , van bántalmazva, 
m inélfogva a légzésakadályt ottan kell keresni. A gé
gerés-görcs lényegét tehát az idegrendszer központ
jának m egbetegedése okozza.

Jegyzet. A gégerés-görcsnek roham okban való 
föllépése a többi idegbántulm aknál szinte feltalálható 
tulajdonság, így a nehézkórnál, a féloldali fejfájásnál, 
nemkülönben a görcsös m ellszorongásnál (asthm a) 
sat. Úgyszinte az idegrendszer egyéb központi baja
inál is lehet félbeszakadó hiidéseket ta lá ln i, m ilye
nek : a végtagok mulékony hüdése az agy lágyulásnál, 
valamint a mulékony nyelési nehézség az agygenve- 
désnél sat. (Vége követ.)

A hátgerincz elferdülósei és ez elferdülések 
óvszerei.

B&tlzfalvl Samu, tudortól.

(Folyt.)

Az óvó és elháritó rendszabályokra nézve a következő k 
elmondását tartjuk szükségesnek

A hátgerincz elferdülések okai legtöbb esetben a test 
többszörös fogyatkozásaiban és kóros állapotában rejlenek. 
Miért szükségesnek látjuk azon életrendi és nevoléstani te
kintetben fontos óvó és elháritó rendszabályoknak elő számlá- 
lását, melyek a ferde növésre vezető  tényező kkel lényeges 
összefüggésben állanak. S így elő ször az öröklött hajlam, 
azután a csigolyák betegségei, továbbá az általános izom- 
gyöngeség, s végre a káros megszokás ellenében követendő 
eljárást fogom elő adni.

Hogy a ferde növésnek több családban meggyökerezett, 
örökösödése a következő  nemzedékekben elenyészszék, az 
olyan bajra hajlamot mutató egyéneket csak egészen szabá
lyos testalkatú teljesen egészséges egyénekkel kellene össze
házasítani. Továbbá családok szülő inek, melyekben a ferde 
növés örökösödés utján terjed tova, szorgosan ajánljuk, hogy 
a mindjárt leírandó óvó rendszabályokra figyelemmel legye
nek, s hogy gyermekeiket testegyenészi orvos által gyakran 
megvizsgáltassák, csak így történhetvén meg a bajnak mind
járt csirájában való felismerése és elfojtása.

Mi az elhárító rendszabályokat illeti, minthogy az el
ferdülések igen gyakran valamely általános kórállapottal, kü
lönösen pedig az úgynevezett kóralkati bajokkal s ezek között 
leggyakrabban görvélykóri alkattal lényeges összeköttetésben 
vannak, mindenekelő tt azon általános életrendi szabályoknak 
kell tekintetbe vétetniük, melyek a gyönge, beteges testalkat 
eltávolítását czélozzák, itten pedig nagy szerepet játszik a 
nevelés.

Gyermekeink testi nevelésére vonatkozólag törekvésünk
nek oda kell irányzottnak lennie, hogy azok testét, a mennyire 
lehetséges, kóranyagok-, kórhajlamok- és egyéb fogyatkozá
soktól megóvjuk, s mennyire csak lehet edzetté, szilárddá te
gyük, mely edzettség minden kivühő l vagy belülrő l jövő  egész
ségzavaró behatások legbiztosabb vértje lesz.

Ennek folytán :
a) a táplálék az egyéni körülményeknek, különösen a 

mindenhái gyermekkornak minden tekintetben lehető leg meg
felelő  legyen. A csecsemő  korban, az első  6 — 8 hónapban a 
legtermészetesebb táp az anya- vagy dajkatej, s hol ezen táp- 
mód teljességgel meg nem szerezhető ) ott pótszerül legjobb a 
lecsapolt vagyis fölétő l elválasztott és ánizs-mag forrázattal  
vagy vízzel ritkitott tehéntej.

Csak az élet 4-ik havában lehet megkezdeni, a gyer
meket lassankint másnemű  táplálékhoz szoktatni, s az eddigi 
természet- és szabályszerű  étekhez két háromszor napjában 
marhahús levet vagy ánizsforrázatot finom zsemlyével és 
ehhez hasonlókat nyújtunk neki Az emlő tő li elválasztás után, 
melynek akkor jött el az ideje, midő n a gyermeknek már pár 
foga nő tt, erő teljesebb s gyakrabban csirke, borjú és marha- 
húslévvel készített étkekre lehet átmenni. A lassankinti foko
zatosság az átmeneteknél lényeges föltétel.

Épen így szabályszerű  szigorúság tartandó az étkezési 
idő re nézve. Az élet harmadik évétő l kezdve naponkint csak 
háromszor-négyszer kell a gyermeknek enni adni, minthogy 
az éteknek tökéletes megemésztése egyedül akkor lehetséges, 
ha az egyes emésztési folyamok között szabályszerű  nyugvó 
szünetek vannak. A túltömésnek minden neme és az étkezési 
rendetlenség a gyermekeknél igen hamar az egész nedv-ve- 
gyületet elrontván, igen könnyen vérvegyületi, ennek követ
keztében pedig testalkati betegségeket okoz. Az élelmezés, 
mihelyt az első  fogak tökéletesen kifejlő dtek, növényi és ál
lati anyagokból egyformán vegyült, a mellett egyszerű  , mér
tékletes és a lehetségig nem ingerlő  legyen. Italul egyedül 
víz és tej szolgáljon.

A gyermek egészséges fejlő dése függ továbbá :
47*
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b) a szabad üde légnek és napvilágnak élvezetétő l. A  
testnek tiszta nedv-vegyülete mindakettő  által lényegesen 
elő segittetik, mi az egész életerő nek üdvös emelkedését esz
közli. A szabad, üde légben való szabályos tartózkodásnak 
még azon nagy elő nye is van, hogy a hő mérséknek és az idő 
változásnak körlégi befolyása, egészségzavaró hatásából an
nál többet veszít, minél inkább megbarátkozott a gyermek a 
szabad levegő vel. Azért azon általános egészségi szabály : 
hogy mindennap, midő n betegség akadályul nem szolgál, 
bárminő  idő ben és évszakban bizonyos idő t a szabadban tölt
sünk, megfelelő  arányban a gyermekre is határozottan vonat
kozik. Ezért egyszersmind a gyermek hálószobájának tágas
nak, szellő snek, szabadon, a napvilágosság irányában fekvő 
nek kell lennie, s naponta többször szellő ztetnie.

c) A bő rápolás, nevezetesen: a fürdés és mosdatás a 
gyermekkorban különös és gondos figyelmet érdemel, mivel a 
kicsinyeknél a bő r tevékenysége igen fontos befolyással bir 
az egészségi állapotra nézve. Azért a mindenoldalú tisztaság 
a gyermek legnagyobb szükségei közé tartozik. A langyos 
fürdő k, melyek az első  élethavakban, még pedig naponkint  
épen elkerülhetlenek, körülbelő l a 4-ik vagy 5-ik élethóban, 
a hévmérsékletnek lassan és fokonkénti megváltoztasása útján 
az egész testnek hideg vízzeli mosdatásával cseréltessenek föl, 
mely utóbbiak a bő rnek tisztán tartásán kívül még igen jelen
tékeny elő nyöket nyújtanak. Ugyanis a testet minden betegsé
geket elő mozdító külbefolyások ellen edzettebbé és ellentál- 
lásra képesebbé teszik, miáltal a gerinczoszlop egyenes tar
tását lényegesen elő segítik. Az ilyen mosdatásoknak szabály
szerű en minden évszakban kell folytattatniok, — magától érte
tő dik, hogy télen fütött szobában. Hol alkalom kínálkozik,  
nyáron szabadban, a folyóvizekben kell fürödni, mert az egy
idejű  lég- és napfürdő  a testnek kétszeres hasznára van.

d) A ruházat mindig olyan szabású legyen, hogy a test 
a káros behatásoktól eléggé megóvassék, de általa még se 
puhittassék el. Gyapjú- vagy selyemkelmékkel nem kell a 
bő rt közvetlenül fedni, mert ez által, valamint minden mérté
ken túli melegben tartás által ingerlékenynyé és a körlégi 
befolyásokra nézve fogékonyabbá lesz. Minden viszonyok s 
körülmények között legszorasabban kell arra ügyelni, hogy a 
ruházat által a test bármely szervének vagy tagjának szabad 
tevékenysége ne akadályoztassák vagy korlátoztassék, sem 
pedig a test tagjai vagy szervei a ruházat egyoldalú behatá
sai, például egyenlő tlen s igen magas csizma- vagy czipő sar- 
kak. akár pedig valamely ruhadarab ferde szabása miatt ne 
szenvedjenek; mert mindezek következtében a növés idejében 
különösen úgy a belső  szervek, valamint az egész test alakjá
nak természetszerű  kifejlő dése korlátoztatik. Ezért a gyerme
keknek szű k, szoros, feszes bepólyázása, a csecsemő gyönge 
testének természetellenes összeszoritása mindig igen káros 
hatású. Különösen kárhoztatnunk kell azon szomorú szokást 
vagy divatot, midő n a még csak fejlő désben levő  gyermek 
teste füző vállakba, derék-övekbe szoríttatik, még pedig 
olyanokba, melyeknek alkotása különben is egészen termé
szetellenes. Ide tartozik még, hogy a gyermekek, különösen a 
leányok ruházata nem találja egyedüli támaszpontját a csípő 
ben , mi által a gyönge gyermek a ruha súlyának engedve, 
ferde tartásra kényszerittetik. Mennyire csak lehet, a ruházat 
úgy legyen készítve, hogy azt az egész test tartsa. A divat
szülte természetellenes öltözék hányszor leve oka már a las
sanként kifejlesztett tüdő vésznek, hátgerincz elferdülésnek s 
egyéb veszedelmes kóroknak.

e) A nyugalom és mozgás közötti fontos viszonyra 
nézve, bogy a gyermeknek minden idő ben alkalmat kell nyúj
tani korához mért elegendő  és természetszerű  mozgásokra. 
A csecsemő  lábait és karjait szorosan összekötni soha sem 
kell: s ha a gyermek önállóan mozoghat, alkalmat kell neki 
adni a futkozásra, szaladgálásra, tetszése szerinti mozgásra 
és a mennyire csak lehet a szabadban, üde légen. Késő bb, 
mintegy a 6-ik és 8-ik életévben részeltetni kell korához al
kalmazott és észszerű  testgyakorlatban, mely testének összes 
izomerő it igénybe veszi, s mely mindazon föltételeknek, me
lyek a test kifejlesztésére és edzésére nézve megkivántatnak,
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az izomtevékenység által tökéletesen megfelel. Az ilyen test
gyakorlat által különösen az általános izomgyöngeségnek le
het legbiztosabban ellene munkálni, s a mell szerveinek ter
mészetszerű  kifejlesztését és szilárdságát a leghatályosabban 
elő mozdítani. Ez egyszerű  testgyakorlatnak becsét egészséges 
és egyenes növésű  gyermekre nézve alább még bő vebben ki 
fogjuk fejteni.

A mozgáshoz megfelelő  viszonyban kell állania a nyu
galomnak vagyis az alvásnak. Az első  életévekben csak a 
tiszta természeti szükség ad irányt e tekintetben, s egyedül 
arra kell vigyáznunk, hogy az alvás a csecsemő  vagy gyermek 
szabad tetszésére hagyassák, s az semminemű  behatás által 
meg ne zavartassák, sem elő  ne mozdittassék. Idő vel azonban 
a természeti szükség mellett a szokás befolyása is érvényre 
emelkedik, melyre szintén gondosan figyelnünk kell. Egészsé
ges szervezetű  gyermeknél a hatodik év eltöltével a test any- 
nyi erő vel s szilárdsággal bir, hogy 24 óra alatt 8 óráig tartó 
alvás a természeti szükségnek épen megfelel. Az alvás imént 
meghatározott idejének túlterjesztése csak szokatlan erő s 
testmozgások, hosszú séták stb. után engedhető  meg. Itt van  
a helye, hogy a szüléket és nevelő ket arra figyelmeztessük, 
miszerint a bevégzett alvásra mindjárt következzék a fölkelés, 
mivel az alvásra szükséges idő n túli lomha heverés lassankint 
rósz szokásokra, ivari tévelyekre s úgy a testi, mint a lelki 
erő k ellazulására vezet. A mi azon vigyázati szabályokat il
leti, melyek a fekhelyre s az alvás alatt a test elhelyezésére 
vonatkoznak, ezekrő l szintén alább fogunk szólani.

f) A gyermek lelkét, szellemét korai megfeszítéstő l, 
erő tetéstő l és fejlesztéstő l kímélni kell, mivel ez által a test 
fejlő dése akadályoztatik s gátoltatik, ennek következtében 
pedig az agynak tápláléka korlátozva van. Ső t a gyermekek
nek korai szellemi megerő tetése miatt a test ereje és szilárd- 
sága gyakran egészen aláásatik. Csak a hetedik életévvel le
het szabályszerű , jól irányzott s a testi erő khöz tökéletesen 
illő  iskolai tanításra fogni a gyermeket. S ha ezen év elő tt ta
nulhat valamit a gyermek, akkor ennek minden kényszerítés 
nélkül, inkább játszva kell történnie s a tanítás tárgyai is 
csupán nézleti ismeretek (természettan sat.) lehetnek.

(Fotyt. köv.)
— . n e  J—

Értömülés által rögtön megszakított véráramlás 
folytán bekövetkezett halál.

Panam  P . L. tanár után Kiéiben. Virchow folyóiratából.

Virchow „Gesammelte Abhandlungen“ munkájában szá
mos kísérletet közöl, melyek mutatják, hogy a tüdő ütérben 
véghezmenő  nagy kiterjedésű  értömülés rögtöni halált okoz, 
míg a kisebb terjelmű ek gyorsan mulékony, nyugtalan és el- 
fogódott légzésen kívül mi rendkívüli észlelhető  tüneményt 
se eredményeznek. Virchow a rögtöni halál okát a tüdő ütér 
tömülése következtében abban véli föltalálhatónak, hogy a 
szív koszorúütere élenytartalmú vérrel meg nem telvén, a szív 
a kitágulás szakában mű ködésképtelenné válik. Ezen nézet 
azáltal indokoltatik, mert az említett ütér tömülésében ki
múló egyéneknél a szív jobboldali fele vérrel van meglelve, 
míg a baloldali nem egészen vérnélküli.

Panum azonban Virchow ellenében mindenekelő tt bebi
zonyítja, hogy a koszorúiiterekben az ütéri vér teljesen hiá
nyozhat, s a szív mégis ver. 1) Tengeri nyúlnál a névtelen üt- 
eret elágazása elő tt, a fő eret pedig a névtelen ütér mögött le
kötvén, a fő ér felhágó részébe faggyú, viasz és szénbő l álló 
keveréket föcskendett, mely a félholdképű  billentyűket be
zárta, a koszoruütereket pedig kitöltötte, minélfogva azon 
edényekben mi vér sem volt, de mindennek daczára a szív még 
3,5 órán keresztül mozamosan összehuzódott. 2) Kutyánál az 
elő bbihez hasonló beföcskendést eszközölt, minek megtörténte 
után a szív még öt perczen keresztül gyorsan mű ködött, s 
mozgásai csak 7,5 óra múlva szű ntek meg teljesen, midő n 
azonban ingerre még összehuzódtak. A beföcskendett keverék 
hő mérséke C. sz. 40°, a szoba hő mérséke pedig C. sz. 12,5—13° 
volt. A szív üvegbura alatt tartatván, a kiszáradástól óvatott.
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Nevezetes még Panum azon kísérlete, midő n a koszorú- 
üterekbe viasz és fagyukeverék föcskendeztetvén, a verő  szív 
mű ködése a bolygidegek villamingerlésére megállóit, s pedig 
egy Ízben még félóra múlva is a beföcskendés után. A szív 
mű ködésének megszű nése a bolygidegek ingerlése folytán 
ugyanazon állatnál nemcsak egy ízben, hanem többször is is
mételve megtörtént, minélfogva Brown-Séquard vélekedése 
telj esen hibás, melyszerint a bolygideg elő legesen a koszorúüt- 
erekre, ezek által másodlagosan pedig a szívmozgásokra hatna.

Nem lehet tehát kétség az iránt, hogy a koszorúüterek 
értömülése a szívmű ködések rögtöni megszű nését nem ered
ményezi ; miért is, ha a tüdő ütér tömülésekor a koszorúüt- 
erekbe vér nem jut, a szív mű ködni mindjárt meg nem szű n, s 
így ezen esetben a halál okául fölvenni nem lehet az éleny- 
dús vér hiányát a koszorúű terekben.

Virchow koszorúütéri tömülésre vonatkozó biztos kórodai 
észleleteket nem hoz|föl, uohajannak tünetei közt a szív- vagyis 
a mellszorongást (angina pectoris) megemlíti. Annál nagyobb 
érdekű  Fenger és Dahlerup észlelése, kik a színházban rög
tön összerogyott Thorwaldsen hires szobrásznál az üterekben 
számos zsírszerüen elfajult helyeket és mészlemezeket talál
tak. A szív koszorúütere mellső  részletében egy edénykásulat 
^atheroma) fölpattanván, lágy bennéke az ütér ű rét egészen 
kitöltötte. Ezen lelet azt látszik bizonyítani, hogy a koszorú
ütéri tömülés rögtöni halált okoz, mely fölvétel ellenében 
azonban felhozhatni, miszerint bebizonyítva nincs, váljon ama 
felpattanás közvetlen a halál elő tt vagy ezt több órával meg
elő ző leg történt-e? Továbbá a szív izomzata górcső ileg meg 
nem vizsgáltatván, tudni nem lehet, hogy a csövek nem vol
tak-e zsírszerüen elváltozva, mi nem látszik valószínű tlennek, 
ha az üterek falzatában található zsírszerű  átváltozásokat te
kintetbe vesszük; a szív izomzatának zsírszerű  átváltozása 
pedig vajmi könnyen okozhat rögtöni szívhüdést. Végtére 
nincs feljegyezve, hogy Thorwaldsen haldoklása meddig tar
tott, s általában véve, hogy a szív meddig vert.

Másodszor Panum találta, hogy e tüdő ütéri tömüléseknél 
a baloldali gyomorban — ennek ű réhez aránylag — mindig ke
vés vér foglaltatott, s pedig annál kevesebb, minél gyorsab
ban szű ntek meg az agy-gerinczagyi rendszertő l függő  mű kö
dések. Egy ízben, midő n a beföcskendés és az összes mozgá
sok és érzések között csak egy perez telt el, a baloldali gyo
mor és a fő ér egyaránt majdnem teljesen vérnélküliek voltak, 
s a bennök foglalt kevés vér világos vörös volt. A jobboldali  
szívürek pedig a beléjök nyiló edényekkel egyetemben vér
rel bő ven meg voltak telve. Panum értömészekül (embolus) 
apró viasz-golyócskákat használt, s véli, hogy a balgyomorba 
jutott vér a tüdő k azon apró edényeibő l való, melyek a betö- 
raült edényeken innen foglalnak helyet; egyszersmind igen 
természetesnek találja, hogy nagyobb értömeszek esetében a 
baloldali szívürekberi több a vér, mert azok olyankor nagyobb 
ágakban vagy épen a törzsben akadnak meg, minélfogva a bal
oldali szívvel nagyobb darab tüdő  és így véredény marad közle
kedésben , honnét kilégzés idejében a még ott lévő  vér a szívbe 
nyomatik, még pedig annál nagyobb mennyiségben, minél to
vább tart az élet a megtörtént beföcskendés után. Nemkülön
ben, ha az értömeszek az edények ű rét nem teljesen töltik ki,  
mellettük még mindig haladhat el valami vér a jobboldali  
szívbő l a baloldaliba. Mindez eléggé bizonyítja Virchow téve
dését, midő n állítja, hogy a tüdő ütéri tömüléseknél a baloldali 
szívgyomorban elő jövő  vér a szív munkássága mellett ta
núskodik.

Továbbá Virchow azon egyszeri leletét, hogy a tüdő ütér 
tömülése után a szívmű ködés rögtön megszüli, a bolygidegek 
nyultagyi központjának a szokottnál nagyobb izgatásából lehet 
értelmezni, annál is inkább, minthogy a mellkas megnyitása 
után a szív rögtön újra verni kezdett. S Panum tüdőütéri tömü
léseknél a szívet közönségesen mű ködésben levő nek találta, mi
dő n az agy-gerinczagyi rendszertő l kiinduló haldoklás kezdetét 
vette; valamint nem egyszer vert még akkor is, midőn az állat 
életének mi egyéb jelét sem adta. Más részrő l pedig figye
lembe kell venni a jobboldali szívgyomornak nagy mérvű  ki
tágulását, mi onnét van, hogy a vérben dusabban jelenlevő

szénsav a szív izmait hű dötté teszi, s a jobboldali gyomorba 
ömlő  vér ezt szerfelett kitágítja. Panum kisérletet tett, me
lyek szerint a kimetszett szív mozgása megszű nt, ha tömé
nyebb COa lég jött vele érintkezésbe, s újra összehuzódott, 
mihelyt szabad levegő re jutott.

Midő n a tüdő ütéri tömülés rögtön halálosan végző dik, 
Panum szerint az első  és a legállandóbb tünet a szerfelett  
nagy fokú halaványság, mi az állatoknál a köthártyán, az aj 
kakon és a szájür takhártyáján kivehető . Ezen halaványságra 
csakhamar a végtagok derméje, a húgy és a bélsár önkényte
len kiürítése, nemkülönben görcsös légvételi mozgások követ
keznek. Ha a halál nem egészen rögtön, hanem valamivel 
hosszabban áll be, az izgatási tünetek sokkal tovább tartanak, 
s nagyobb mérvüekké lesznek. így a belek elő haladó körmoz
gása (motus peristalticus) oly erő s, hogy a hasfalakon át érez
hető , a fark pedig még a légvételek megszű nése után is idestova 
mozog; a szemtekék gödreikbő l elő tolulnak, míg a szempil
lák a rendesnél jobban szétnyílnak, a láta kitágul, s az arcz 
eltorzul. Az agy állománya, különösen pedig a fehér állomány 
szerfelett vérszegény, míg annak visszerei és visszéröblei vérrel 
telvék. A tüdő k meglehető sen vérszegények, kivált pedig ak
kor, ha számos kicsiny tömesz (embolus) okozta a tömülést. 
Panum úgy vélekedett, hogy az elő sorolt tünetek mindannyian 
az ütéri vér hiányzásából az agyban erednek, s ezen nézetét 
azon tény támogatja, hogy midő n a fej- és a gerinezüterek 
lekötése után az agyhoz vér nem juthat, szinte csak halavány
ság, elájulás, görcsök sat. mutatkoznak, mint a tüdő k értÖ- 
mülésekor.

Hogy Panum kimondott nézetének teljes érvényt sze
rezzen, az agy ütereinek mesterséges tömülését idézte elő , 
mely czélból kutyánál a czornbütérbő l ruganyos csövet ve
zetett a fő érbe (aorta), még pedig oly magasan mint ez lehet
séges volt. Ezután finom viaszgolyócskák fejetét fócskendette 
be. A kísérlet igen jól sikerült, az állat alig vesztvén nehány 
csepp vért, míg levegő bő l mi sem hatott be. A beföcskendés 
után rögtön dermegörcsök, nagy halaványság és a rögtön ha
lálos tüdő ütéri tömülés tünetei fejlő dtek ki. A kísérlet három
szor hasonló eredménynyel ismételtetett, s az agynak rendkí
vüli halványságán kívül mi emlitésreméltó rendellenességet 
sem lehetett találni. Az agy kicsiny valamint a többi testré
szek ütereiben is számtalan viaszgolyócskák voltak észlelhe
tő k. További kisérleteinél Panum a ruganyos csövet a ezomb- 
ütéren keresztül a fő érbe csak a bordák aljáig vezette, midő n 
eleinte a végtagok remegtek, majd pedig teljesen hüdötteké 
váltak. Az állatok (kutyák) a bélcső  szövetének táplálkozási 
változatai következtében 5—22 óra múlva kimúltak. A bélcső 
ezen szöveti változataira Panum itten kinem tér, hanem csak 
azt mondja, hogy az agyban nem volt vértömesz, s így nem 
volt semmi lényeges eltérés, mint szinte a beföcskendés után 
minden agyi tünet hiányzott. A gerinczagy kicsiny ütérkéi 
apró viaszgolyócskákkal meg voltak telve, s ezen a helyeken 
a gerinczagy állománya a vörös lágyulás tüneteit mutatta. 
Ebbő l meg volt fejtve úgy a hátsó végtagok remegése, mint 
azok hüdése, melyek elő bbike az ütéri vér hiányzásának kez
detén épen úgy fejlő dik ki, mint a szülő knél a nagy fokú vér- 
veszteség utáni borzasztó fejfájások keletkeznek.

Láttuk, hogy midő n a vérnek az agyhoz való áramlása 
nem teljesen, hanem csak részleg szű nt meg, történt bár ez 
közvetleuiil vagy közvetve (a tiidő üterek közvetítése mellett) 
még olyan tünetek is észlelteitek, melyek a nagy együttérz-  
ideg nyaki részletének izgatásakor szoktak elő állani; milye  
nek az igen szétnyílt szempillákon át a szemtekék elő düledése, 
a belső  szemszögleti redő  kisimulása, a láta kitágulása, a be
leknél véghezmenő  gyorsított elő haladó körmozgás és a far
kakkal való legyezgetés, melyekhez az agyüterek tömülésekor 
hosszasabb haldoklás esetében még dusabb nyál- és könyel- 
választás járulnak. Ez mutatja, hogy az agyüterek vagy 
a tüdő ütér tömülése ’esetében agyhű dés van jelen, mi az 
együttérzideg mű ködésének félfokozását eredményezi. Ennek 
erő sítésére még felhozhatni, hogy a porezhártya (cornea), 
melynek érzékenysége az agy- vagy tüdő ütéri értömüléskor 
hosszabban marad fenn, idegeit a nagy együttérzidegtő l kapja.
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Ha tehát a tüdő ütér tömülése következtében rögtön ha
lál áll elő , a haldoklási tünetek mindenben megegyeznek az 
agyüterek tömülésénél elő jövő  jelenségekkel, minthogy mind
egyik esetben a halál közvetlen elő idéző je az agy vérszegény
sége ; midő n azonban az értömülés nem teljes, ha ez a tiidő - 
üterekben fordul elő  s nehány perez alatt az állat meg nem 
hal, rövid idő  múlva ismét fölveszi magát, gyorsitottabb, lihegő 
légzésen és nyugtalanságon kivül egyéb észlelhető  nem igen 
lévén ; az agyüterekben ellenben a nem teljes értömülést, en
nek csekélyebb vagy nagyobb tökéletlensége szerint, rövidebb 
vagy hosszabb ideig, sokszor egészen egy óráig tartó vonag- 
lás követi A mondottak oka abban rejlik, hogy a tüdő kben a 
mellékvérkeringés könnyebben létesül a hörgüterek által, — 
mint ez az agyban megtörténhet, hol az edényelágazások és 
közlekedések ritkábbak. Egyébiránt kétségtelen, hogy midő n 
az értömülés nem teljes, a kórlefolyási vagy a vonaglási jelen
ségek igen különböző k lehetnek az értömeszek nagysága és 
mennyisége szerint, mert miga nagyobbak vastagabb edények 
ű rét töltik ki, az apróbbak vékonyabb edényekben akadnak 
meg, s így megtörténhet, hogy egyetlen nagyobb tömesz több 
zavart okoz, mint számtalan apró.

Midő n a tüdő ütér nem teljes tömülése folytán első lege
sen a halál be nem következik, az elő állhat, vagy aként, hogy 
az eredeti tömesz körül véralvadék képző dik, mi azután az 
edényür teljes elzárására vezet; vagy pedig a betömült tüdő - 
ütéri ágak környezetében lob támad, mely azután a vissz- 
erekre is átterjedvén, itten alvadék keletkezik, ez pedig vagy 
elszakított darabjai a vér árja által tovasodortatván, az agy 
és a nyultagy ütereiben rögtön halálos tömülést idézhetnek 
elő . Így a tüdő üterekben jelentéktelen értömülés lehet jelen, 
mi mellett az ember vagy állat magát elég jól érzi, míg egy
szerre halál lepi meg, s az agy ütereiben apróbb vagy na
gyobb értömeszek mutathatók ki. S miután a tüdő vissz- 
erekben alvadék igen könnyen képző dhetik, igen helyesen 
cselekszünk, ha a tüdő visszerekre gondolunk, midő n a nagy 
vérkeringés körében valahol értömülés tünetei mutatkoz
nak. A lép különösen nem egyszer szokott olyan értömü- 
lések szinhelye lenni, mi azután vérömlenyi góczok keletkezé
sét okozza a vérnek a góczokon innen való megtorlódása és az 
illető  edények megrepedése következtében. A tüdő kbe jutott  
apró értömeszek a lebenykés lobfolyamatokon kivül még gü- 
mő képző dést is eredményezhetnek.

Az értömülés tünetei általában: a rögtöni halál, a vér- 
szegénység vagy vérhiány miatti hű dés, heveny ő rjöngés, 
vakság, mellszorongás, heveny taghű dés, túlérzékenység és a 
végtagok csúzos bántalmai. A szöveti változatok pedig elha
lás, ellágyulás, lob, vérömleny és tályogképző dés.

-•(in-—

K Ö N Y V IS M E R T E T É S .

Klinik der Leberkrankheiten von Dr. Fried. Theod. Frerichs, o. 
ö. Prof, an der Univ. zu Berlin e tc.* ) 2-ik köt. Braunschweig. 
Vieweg Frigyes és fiánál 1861. 8-ad rét. 549 1. Ara 5 fr. 20 kr.

(Vege)

Az epeutak képzékeny lobjával (exsudative Entzün
dung) némelykor hagymáznál találkozhatni; így Fr. három 
ízben hasi, egyszer pedig küteges hagymáz jelenlétében az 
epehólyag takhártyáján jelenlevő , kétségtelen lobtünetek mel
lett ugyancsak ottan fehérnyedús, közön bő s vagy csekély mér
tékben ali hatású folyadékot talált; míg epefesteny és az epe- 
savak két ízben teljesen hiányoztak, két ízben pedig csak 
csekély mennyiségben kevés leucinnel keverve voltak jelen. 
Louis szinte hasonlókat észlelvén, mondja, hogy a megvas
tagodott epehólyagi fal vörös volt, míg az epében genyet le
hetett kimutatni.

A hagymáznál, epemirigy és a genyvérnél az epehólyag 
falzatán rostonya izzadmány is észlelhető , mely Rokitansky 
eseteinél az életben jelezhető  nem volt, míg Frerichs eseténél 
azt az élő  egyénen fel lehetett ismerni.

Roncsoló (diphteritikai) izzadmányok, melyek az epe- 
vezetékek és különösen az epehólyag fekélyedésére vezetnek, 
itt ott találhatók, mint ezt Blanc G. a Walcheren láznál, An- 
dral pedig hagymáznál észlelte.

Májrák által az epevezetékek elzáratván, a felhalmozó
dott és felbomlott epe genyes, rostonyás vagy roncsoló izzad- 
mányra vezethet, s ugyanez még könnyebben kövek általi iz
gatás folytán idéztetik elő . Emellett az epevezetékek, vagy az 
epehólyag falzata zsírszerüleg átváltozik, vagy kisebb na
gyobb terjelemben elmeszesedik , mi azután átfuródásra , s a 
epének a hasürbe való ömlésére vezet.

Andral esetet ír le, melynél hagymázt, epepangást vagy 
epekövet találni nem lehetett, s az epeutaknál még is képzé
keny lob fejlő dött ki, minek fekélyedés és átfuródás lett a 
következménye. Andral hiszi, hogy durva életrendi hibából 
származott légyen. Hasonló közös epevezetéki fekélyedést ész
lelt Dance.

Az epeutak fekélyedésének kimeneteleként az átfuródás 
és az epének a hashártya ű rbe való ömlése már említve volt. 
Ez a nagyobb epeutak, vagy az epehólyag lobjánál for
dul elő , s hashártyalob következtében közönségesen halálra 
visz. Az átfuródás ezen kívül még a gyomorba, nyombélbe, 
a hurkabélbe, vagy ki a bő rön keresztül történhet meg, 
ha t. i. elő bb az epevezeték vagy az epehólyag az illető 
szervvel szorosan összenő tt. Továbbá az epevezetékek kép
zékeny lobja a szomszéd májszövetre terjedhet ki, mi az
után tályogok képző dését eszközli. Végtére az epevezetéki 
genyedés a nagy zsigerér (vena portarum) ágait is szenve- 
dési körébe vonhatja, s ha az edényfal ily módon átfuró-  
dik, az epeedényekbe vérnek kell ömölnie. Budd szerint  
az epehólyag egyszerű  fekélye épen úgy okozhat nagy fokú 
vérhányást, mint a gvomori vagy a nyombéli fekély.

Ha az epevezetéki fekély helyébe hegszövet lép, vagy 
midő n az epekő  csak helybeli izgatottságot okozván, itten 
szinte hegszövet képző dik, az epevezeték üre összeszű kül, 
vagy teljesen eltörlő dik. BrÍ3towe a májvezeték t/ 4”  hosszú 
összezsugorodását (Obliteration) írja le, mely mögött az epe
utak ki voltak tágulva; a máj egyébkint zsugorban levő nek 
(cirrhotisch) találtatott, s a jobboldali lebeny diónyi tályo
got foglalt magában. A hólyagvezeték igen gyakran kövek 
izgatása, a hólyag pedig nem épen ritkán falzatának lobja 
folytán zsugorodik össze, midő n az epe a májból közvet
lenül a bélürbe ömöl anélkül, hogy ez az egészségre bármikép 
is káros volna.

A hagymáz mellett fellépő  epevezetéki lob amannak sú
lyosabb tünetei miatt észre nem vehető , mint átalában a kép
zékeny epevezetéki lob csak kimeneteleinél szokott jelez
hető  lenni, így midő n az epeutak összeszű külése következté
ben epepangás állott be, vagy midő n átfuródás történt, 
vagy pedig a májszövete a szenvedés körébe vonatott.

Az epehólyag lobos állapotban meg van dagadva, s 
mozgékony körte alakja kemény képzetként a máj szélétő l 
aláfelé a bő rön átérezhető , ha a hólyagvezeték együttszen- 
vedése következtében a hólyag nyilata el van zárva. Egyéb
kint a betegek az epehólyag fekvési táján elő jövő  uyomóér- 
zésrő l és fájdalomról panaszkodnak.

A közös epevezeték és a májvezeték lobja a huruttól 
talán csak annyiban különbözik, hogy a májtáji fájdalmak és 
a láz valamivel erő sebbek.

Több hónapra terjedhet ki, midő n a betegek vagy vég
kép kimerülnek, vagy lassankint felüdülnek. Lefolyása köz
ben a tünetek, hol hevesebben, hol enyhébben mutatkoznak.

Szóval a kórjelzés felettébb nehéz, s hol idült sárgaság 
mellett a máj fájdalmas, nemkülönben lappangó láz van je
len, elő revigyázó életrend és a kellő  gyógyszerelés által oda 
kell törekedni, hogy az imént említett fenyegető  tünetek be 
ne következzenek.

Növényeledelek és sókból álló hashajtók nyujtassanak. A 
helybeli vérvételnek jó hatása van. Huzamosabb tartam ese
tében közép sókban bő velkedő  ásványvizek és bő r-elvonó sze
rek vannak helyükön. Rázó hideg esetében kinal és más erő - 
8Ítő k adagoltassanak.*) L. lapu k 44. az.
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Az epeutak bármely részletükben összeszű külhetnek, 
vagy kitágulhatnak. A szű külés okai lehetnek a takhártyán 
véghezmenő  izzadmányos folyamatok, vagy kövek jelenléte, 
nemkülönben a rostos burok vagy a takhártya összezsugoro
dása, valamint daganatok és szöveti változatok, melyek kí
vülrő l hatva az epevezetékeket összenyomják, s csak ritkán  
esik meg, hogy a szű külés az epeutak ű rébe benövő  kórképzet 
által eszközöltessék. Az epeutak szű külése tüneteire vonatko
zólag Fr. jelen munkája első  kötetére utal.

Mi pedig az epeutak kitágulását illeti, ez a szű külés 
felett mindenhol elő jöhet, s csakis az elő bbi következtében 
szokott elöállani. A boroszlói boncztani múzeumban nő tő l 
való máj ő riztetik, melynél a nagy epevezeték (ductus choledo
chus) össze van zsugorodva, míg a hólyag nyaka 1" hosszú és 
W“  széles tömlő vé kitágult. Az epehólyag nagysága rendes.

Az epeutak kitágulása közönségesen a szomszéd szöve
tek sorvadását vonja maga után, miért a májnak eleinte ész
lelhető  nagyobbodására csakhamar kisebbülés következik.

Leggyakoribb az epeutak kitágulásai között az epehó
lyag-kitágulás, mely a nagy epevezeték, vagy a hólyagveze
ték bedugulása után szokott bekövetkezni, s pedig az utóbbi 
esetben a nyálka, az elő bbiben pedig az epe meggyülemlése 
folytán. Ezen két folyadékon kívül még geny is lehet jelen. 
Az epehólyagkitágulást rivókatömlő kkel (Echinococcus-Bla
sen), májtályoggal vagy rákkal lehet összezavarni. A rák  
egyenlő tlen felületű ; míg a májtályog eleinte kemény, majd 
azután puha; a rivókatömlő k pedig szélesebb alap, fájdalmat- 
lanság, s a rivókazörej (Hydatidenschwirren) által tű nnek ki. 
A kitágult epehólyag körtealak, mozgékonyság és kezdetben 
fájdalom által tű n ki, s ha valamely okból helyébő l ki nem 
mozdittatott, a máj alsó szélén érezhető . Ha sárgaság nincs 
jelen, fölvehető , hogy a kitágult epehólyagban nyálka vagy 
geny van, míg ellenkező  esetben ottan geny jelenlétére szá
molhatni.

A gyógyeljárás itten legfeljebb annyit tehet, hogy a 
netán jelenlévő  lobot vérelvétel, szürkezsír, meleg borogatá
sok, só-hashajtók és nyugalom által enyhíti. A fájdalmakat, a 
kövek kiürítését meleg fürdő k és bóditók által megkísérthetni.

* * *
Az epeutakon található kórképzetek közül a rák érde

mel leginkább említést, gümöképző dmények csak ritkán a 
takhártyában beszürő désképen jő vén elő . Egyébiránt a rák a 
szomszéd szervekrő l is átterjedhet, így a hurkabélrő l az epe
hólyagra.

A rák közönségesen másodlagosan fejlő dik k i, a máj 
környező  szövetállományáról terjedvén á t; azonban első lege
sen képző dve is észlelhető , fő kép pedig a nagy epevezeték és 
az epehólyag takhártyáján, mi leginkább öreges egyéneknél 
szokott elő fordulni.

Az epeutakban elő jövő  idegen testek lehetnek: bélgi
liszták, rivókatömlő k, kétszáju bélférgek (distomata) s epe
kövek. A bélgiliszták vagy az epeutakkal összenyiló tágula- 
tokban tartózkodnak, vagy tályogképző désre vezetnek, vagy 
végtére epeköveknek szolgálnak magul. A kétszájú bélférgek- 
néí a fő tünet a vérhugyozás és azok tojásainak kiürítése a vi
zeleten át. A bélféreg-peték az epeutakban általában véve 
gyakoriak.

Az epekövekrő l önálló czikkben fogok szólani.
Most bevégzetn ezen kitű nő  orvostudományi munka is

mertetését, mely majdnem egész éven át tartott, s hogy oly 
hosszúra nyúlt, azért történt, mert jelessége valóban meg
érdemli , hogy tüzetesen feltárassék a benne foglalt kincs
halmaz, s orvosi közönségünknek szolgálatot véltem teljesí
teni , midő n az egész tartalmat bő  kivonatban közöltem.

A munkához még gyönyörű en kiállított, színes ábrákból 
álló atlas van csatolva, mely finomsága és a tárgyak termé
szethű  elő tüntetése által egyaránt kitün. Az egész munka 
kiállítása általában véve pazarfényű .

B a l o g h  K á l m á n  tr.

-j- 1) Die Heilung der Störungen in der Blut circulation 
und Blutmischung durch ärztliche Zimmer-Gymnastik. 8-rét. 
114 lap. Ara 2 írt 10 kr.

2) Die Heilung sexueller schwächen sat. mint az 1-nél. 
103 lap, ára 2 frt 10 kr.

Mindkét munka 1862-ben jelent meg, s Nitzsche Fr. Ró
berttól van, a következő  munkasorozat 3 és 4-ik könyvét ké
pezvén : „Heilgymnastische Hausbücher zum Privatgebrauch 
in verschiedenen Krankheitszuständen für Aerzte u. Laien.“ 
Az 1-ső  könyv a hasi, a második pedig a mellbetegségek 
gyógymozgási kezelését tartalmazza, míg az 5-dik a testegye- 
nészi eseteket, 6-ik a hassérveket, a 7-ik pedig a hüdéseket 
hasonló szempontból tárgyalva fogja magában foglalni,

Ebbő l látható, hogy Nitzsche, ki a neustadt-dresdai 
gyógymozgás-testegyenészi intézet igazgatója, teljes gyógy
mozgási gyógytan kiadását tű zte ki czélul, melyet nagy rész
ben szép sikerrel keresztül is vitt, mint ezt az elő ttünk fekvő , 
számos tanulságos ábrával érdekesitett füzetek mutatják.

A gyógymozgási betegkezelésnek nemcsak egyes inté
zetekben kellene történnie, hanem mennyiben lehetséges, oly 
terének kellene annak az orvosi gyakorlatban lennie, mint a 
vényirás- és a gyógyszertárnak. Nitzsche munkái pedig arra 
tökéletesen alkalmasak, hogy a kivánt tekintetben a kellő 
szabatos fölvilágositást nyújtsák.

L A P S Z E M L E .

( i—h )  B é l té r e g k ó r  színlelt esete.

Az ember bélférgei között egy sp iroptera is említetik, 
melynek a húgyhólyagban kellene elő jönni. Ezen féreg állítás 
szerint csak egy leánynál észleltetett 1809-tő l fogva 1812-ig. 
Barnelt, a rendelő  orvos a férgeket, több, ezekkel egy idő ben 
a húgyhólyagból kiürített tárgyakkal együtt Rudolphi-nak 
elküldötte, ki azokról az „Entozoorum Synopsis“ 250-ik lap
ján megemlékezik. Rudolphi és Bremser ideje óta azon fér
geket többé ki sem látván , Schneider tudor kiváncsiságból 
azokat megvizsgálta.

A szóbanforgó tárgyak Rudolphi halála után a berlini 
állattani museum birtokába kerültek, s S. a Barnelt által át
küldött tárgyakat három palaczkban találta, egészen úgy, 
mint azokat Rudolphi fenntebb említett munkájában leírta. 
Az első  palaczkban leírt férgek, melyeknek spiropteráknak  
kellett volna lenniök filaria piscium autorum (agamonema 
piscium. Dies.) féregfaj egyénei voltak, melyek az egészen kö
zönséges féleségek közé tartoznak, s különböző  tengeri ha
lak hasürében és izmaiban szoktak tanyázni. Szájuk 3, nem 
valami erő sen kifejlett ajak által környeztetik, melyek egyi
kében egy fog van. A bárzsing hátulján vaktömlő szerű  nyúl
vány található. Az edényrendszer sajátságos; továbbá a spi
roptera hominis még szöveti részietekben is a filaria piscium 
féreggel megegyez.

Barnelt akkorában írta, hogy a szóbanforgó férgek a 
húgyhólyagból a húgycsövő n át jöttek ki. Kérdés, miként ju
tottak oda. A fonálféreg, melynek rendeltetése, hogy ivar
talan állapotában a halakban éljen, kivételképen az ember és áta- 
lában véve a melegvérű  állatok húgyhólyagjában nem jöhet elő . 
Ezt bizonyítja mindazon tapasztalat, mit a bélférgek fejlő déstör
ténetére nézve tudunk. Tudjuk továbbá, hogy a húgyhólyagba 
a legkülönböző bb dolgok bevitetnek; az illető  egyén pedig 
a filaria piscium férgeket Londonban, hol él, könnyen meg
szerezhette, minthogy a tengeri halak belei között és izmai
ban jelentékeny mennyiségben találhatók, s mindenki által 
jól ismertetnek, azon halak közönséges tápszerekül szolgál
ván. Igen valószinű  tehát, hogy azon leány, ki két év alatt 
1000 olyan férget ürített ki húgyc3Övén át, a szóbanforgó fér
geket a halakból szedvén össze, azokat húgyhólyagjába be
csempészte.

Rudolphi egy másik üvegben hosszú csíkokat tett el, 
melyek ugyanazon leány húgycsövébő l valók voltak, s belek
bő l metszett finom fonalaknál egyebek nem voltak.

Egy harmadik palaczkban, szinte ama leánytól elő került
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tartalommal, gömbölyíted, meglehető sen szilárd hólyagcsák 
vannak, melyeket Barnelt féregpetéknek tartott, Rudolphi ál
tal pedig „concrementa lymphatica“ névvel jelöltettek, noha 
a halpeték minden ismérveit hordják magukon.

Mi okozhatta, hogy ama leány ezen csalást véghez vitte, 
tudni nem lehet, minthogy Barnelt és Lawrence idevonatko- 
zólag mi közlést sem tettek, s valószinű leg cáalásra nem is 
gondoltak. (Archiv f. Anatomie, Physiologie u. für wissen
schaftliche Medicin. X. 1862. 2 fű zet).

(K .)  V i l á g r a h o z o t t  tö m lő k  az iv a rs z e rv e k b e n .

„Hosszasan folytatott vizsgálódásaim — így szól Giral- 
dés tr. — arról győ ztek meg engem, mikép tömlő k az újszü
löttek ivarszerveiben gyakran elő fordulnak. Az ilynemű  da- 
gok elő jöttét, a születés idejekor, kórtani tekintetben különö
sen érdekesnek tartom Ső t azt hiszem, hogy az idő vel mutat
kozó petefészek-tömlő ket illető leg egykönnyen nem lesz le
hető  azon gyanitványt elutasítani magunktól, miszerint ezen 
tömlő k világrahozottak is lehetnek; hanem eljövend az idő , 
midő n e képletek keletkezési okát nem fogjuk az ivarvérzé
sek zavarában vagy a peteképző dés élettani mű veletében ke
resni; mert az ily okoskodás a dolog mivoltának pontos ma
gyarázatára úgy sem elegendő . -- Meggyő ző dtem róla, mikép 
kisded leánykáknál, mindjárt a születés után, gyakran kétféle 
tömlő t lehet találni: egyik a petefészek ágyazatában (stroma) 
fordul elő ; a másik pedig a Rosenmüller-féle testek kitágu
lása folytán keletkezik. Az elő bbiekhez tartozók egy- vagy 
több részre osztatnak; csupán savós vagy véres folyadékot tar
talmaznak. Leánykáknál, születéskor, a petefészek falzatában 
oly tömlő ket találtam, melyek nagyobb mandola mekkorasá- 
guak lévén, legnagyobb átmérő jük 0,017 millim. tett ki. Ezen 
dagok néha sű rű , szörpszerű , ső t véres szinezetű  folyadékot 
tartalmaztak. Ilyen vagy ezekhez hasonló tömlő k a fiúk 
ivarrészein, mindjárt születésük után, szintén elő fordulnak. Bí
rok egy igen nagy tömlő vel, melyet N. 15 napos fiúcska on
dóvezetékében találtam. Ezen dag 0,017 mmt. tett a legna
gyobb, 0,011 mmt. legkisebb átmérő jében. Ennek a mel
lékhere alatti fekvése azon gyanitásra vezet, mikép ugyané 
szervhez magához tartozik; szabatos megvizsgálása azonban 
kimutatá, hogy a dag, épen ellenkező leg, az ondóvezeték alsó 
részében képző dött, s fokozatos növekedésében a mellékherét

P e t te n k o fe r , müncheni tanárnak a légzésreés az emberi  
élet vegyfolyam ataira vonatkozó vizsgálatai.

A „Medical Times and Gazette“ 1862 ő szutói számaiban foglalt eredeti
közlemény után.

I.

Hogy az ember által felhasznált és kifejlesztett légek 
minő ségük és mennyiségükre nézve kifürkésztessenek, min- 
denelő tt oly helyiségre volt szükség, melyben a kisérlettevő 
szabadon, kénye kedve szerint mozoghat, s üde levegő t szí
hat magába, mely utóbbi czélt csak akként lehet elérni, ha 
szakadatlan a kellő  nagyságú léghuzam tartatik fenn. To
vábbá kivántatott, hogy úgy az ama helyiségbe behatoló, 
mint az onnét kijövő  légek vegyi vizsgálat alá vettessenek.

Meg kellett tehát fejteni azon, szabatosabb vizsgálatra 
eddig nem méltatott kérdést, hogy az ember mennyi levegő t 
igényel, ha minden kellemetlen érzés vagy egészségi zavar
tól ment akar lenni. Pettenkofer úgy találta, hogy oly szobá
ban, melynek levegő je y i00 C02-at tartalmazott, huzamosabb, 
idő n keresztül tartózkodhatott anélkül, hogy valami kelle
metlenséget érezett volna. A kisérlő  a C 02-at két szénsa
vas szikenybő l kénsav hozzáadása által fejlesztette k i, mert 
ha a levegő  a légző  szervekbő l származó C02-ból telül 
meg annyira a legnagyobb egészségi zavarok fejlő dhetnek ki. 
A katonai laktányak, korcsmák, oskolák, olvasdák és fog
házakban sat., hol a levegő  legdögleletesebb, felettébb rit

visszanyomá. E tömlő , melynek falai meglehető s gazdag edény
hálózattal birnak, átlátszó, vfztiszta folyadékkal van meg
telve, mely légenysavval kezelve nem alszik meg, s félig át
tetsző  fölhámlemezkéket tartalmaz. A falzat belső  fölszine 
lapos, hámmal borított, s belüre összefüggésben látszik lenni 
a mellékhere csöveivel, vagyis az elvezető  edényekkel. Ezen 
tömlő , helyzete és viszonyainál fogva, különösen azon szer
vei, melyet más helyütt névtelen testeknek (corpus innomina
tum) neveztem el, oly képletnek bizonyul, mely e szerv rová
sára fejlő dött. Nem ritkán lehet az ondóvezéd e táján, újszü
lött fiúknál 0,002—0,003 mm. átmérő jű  tömlő ket is találni;  
ritkább a fönnemlitett mekkoraságu, mely e nemben harma
dik eset, azok közt, melyeket ez ideig találtam.“ (Journal f. 
Kinderh. 1862).

(—h—n) Szemdüléses golyva egy nevezetes esete.
Cros A. chateau de la roche-i orvosnak fiatal leányka 

betege volt, ki szemdüledéses golyvában szenvedett, s azon 
nevezetes tüneményt mutatta, hogy midő n 2—3 pohár vizet 
megivott, golyvája azonnal szemlátomást növekedett, midő n 
egyszersmind a szemek kidüledése nagyobb mértékben észlel- 
hető vé vált. Az emésztés lassan ment véghez. Az alvás köny- 
nyed és álomteli volt. A szívdobogás nagy erő szakkal tör
tént. Ezen körülménynél fogva Cros A. betegének ajálotta, 
hogy a vízivással felhagyva, ezután bort igyék, mit a beteg 
követvén, úgy a szemdüledés mint a golyva kisebbedett, de 
soha meg nem szű nt, míg a szívvererések nyugodtabbá váltak, 
a szemkönyezés teljesen elmúlt, s az átalános egészségi álla
pot tetemesen jobbá lön. (Gazette hebdomadaire. IX. 39.).

| —i—c) Az első  fogzás viszketegségének gyógykezelésérő l.
Az első  fogzás idejében, a fogak kitörését megelő zőleg, 

a fogíny izgatottsága és fájdalmassága a legmakacsabb , leg
kellemetlenebb , nemkülönben a gyakoribb gyermek bajok  
egyike lévén , a szülék aggodalmát nem csekély mértékben 
szokta felébreszteni, miért is Debrut vényét valóban köszö
nettel kell fogadnunk: Rp. Glycerini, grammata 30 (1 gram. 
=  13,72 szemer); chloroformii, grm. 0,50—1; tincturae 
croci, 0,50 — 1 grm. Az újj hegyére vett nehány cseppel a 
foginy fájdalmas részeit be kell dörzsölni. (B. g. de Th. méd. 
et chir. 1862 Ő szutó 15.).

kán van ,0/ l0oo C02, hanem ennél kevesebb, s midő n valamely 
szobában a lehelési levegő bő l felhalmozódva 2/joo0 C02 van, 
már kellemetlen szagot lehet érezni, s az egészségi jóllét meg 
kezd zavarodni. Honnét ezen nagy különbség, ahhoz képest 
midő n a levegő  légzésen kívül kifejlesztett szénsavval telül 
meg? Onnét, hogy a C02-val egyetemben más légek is ön
tetnek ki, melyek felhalmozódása a szervezetre kártékonyán 
hat, azután pedig a légzés által kifejlesztett C 02 mennyisé
gével megfordított arányban a zárt tér élenye fogy , míg a 
sókból kiű zött C 02-nak megfelelő leg a levegő  élenye nem fogy.

Pettenkofer nyomozásai következtében kitű nt, miszerint  
egy felnő tt férfi óránkint 60 köbméter tiszta levegő t igényel, 
miért is készülékénél a figyelmet oda kellett irányoznia, hogy 
azt oly gépezettel lássa el, melynek mű ködése következtében 
azon levegő  mennyiség odahajtassék; szerkezetet tervezett, 
tehát, melynek munkálkodását oly mértékben lehetett irá
nyozni, hogy egy óra lefolyása alatt tetszés szerint 15 — 65 
köbméter levegő  haladhatott a kísérleti helyül szolgáló zárt 
téren keresztül.

A czélba vett kísérleteknél tartózkodási helyül Petten
kofer szoba alakú tért talált legczélszerű bbnek, melynek tér
fogat szerinti mindegyik átmérő je 2,335 meter, minélfogva 
annak 12,7 köbméter tartalmúnak kellett lennie, mi úgy, asz
tal és szék elhelyezését megengedte.

A léghuzam az emberi szervezetre, fő képen pedig nyu
galom idejében, kellemetlenül látván , Pettenkofernek azt is 
tekintetbe kellett vennie, vájjon ha az említett téren kérész-

T  Á R  €  K A.
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tii!, a szinte említett mennyiség levegő  áramol, mily nagy 
lesz az áramlási sebesség. A tartózkodási hely átmetszeti 
felülete 5,452 négyszög tneterre szabatott ki, s ha ezen át egy 
óra lefolyása alatt 15 köbméter levegő  halad keresztül, egy 
másodpercz lett 0,0444 köbméternek kell áthaladnia, mi 0,008 
meter másodperczi sebességnek felel meg. Azon esetben, 
midő n egy óra alatt 75 köbméter az áthaladó levegő meny- 
nviség a másodperczi sebesség 0,0208 meter. Léghuzamot 
pedig csak akkor érezvén , midő n a levegő  egy meter , vagy 
ennél nagyobb másodperczi sebességgel áramol, a Petten- 
kofer által tervezett térfogatnagyságot méltán akkorának 
lehetett tekinteni, mely ama levegő forgalomra elég tágas, 
anélkül, hogy a léghuzam észrevételétő l tartani lehetne.

A müncheni élettani intézetnek nem volt meg a terve
zett készülék elő állításához szükségelt pénzköltsége, miért 
Pettenkofer tervét Liebiggel és a bajor akadémia kézmütani 
bizottságával közölvén, ezek közbenjárása folytán Miksa 
Király saját erszényébő l 7000 bajor forintot utalványozott, 
hogy a gépezet elkészítessék.

Mielő tt azonban a czélba vett épület elkészítése elkez
detett volna, azt kellett megtudni, vájjon az akként elhasz
nált levegő mennyiségben a bennfoglalt szénsavat és vizet 
meglehet-e pontosan határozni; nemkülönben lényeges jelen
tő ségű  volt meghatározni, hogy a légzés által a levegő  tér
fogata miként változik. A térfogat változások levegő nyomás, 
hő mérsék és nedvesség következtében hibák forrásául nem 
igen tekinthető k, minthogy levegő súly-, hő - és nedvesség 
méreszek által könnyen ellenő rizhető k.

Az éleny, melyet az emberi szervezet felhasznál, fő 
részt a C 02-ban ürítetik ki, míg csekélyebb része a könenyt 
HO-zé, különféle egyiileteket pedig különféle élegékké éle- 
nyít. A szénsav térfogata épen akkora, mint a benne fog
lalt élenyé szabad állapotban, mennyiben tehát az éleny 
szénsav képzésére fordítatik, a felvett és a kilehelt levegő 
térfogata között nincs különbség,- de a kilehelt levegő  tér
fogata csekélyebb azon éleny térfogatával, mely a szervezetbe 
felvétetvén, nem szénnek COa-vá, hanem más testek élenyi- 
tésére fordítatik. Az ily módon a C02-ban fel nem található 
élenyveszteség a tápszerek szerint a felvett élenynek */,„— 
3/j0-dét teszi. Vegyük fel, hogy egy felnő tt férfi perczenkint 
öt liter, tehát óránkint 300 liter levegő t lehel be, a kilehelt 
levegő ben perczenkint 0,230, óránkint pedig 13,8 liter C02 
fog lenni, s ezen C02- mennyiségben a felvett élenynek csak 
2/ 3-da található, minélfogva a másfelé felhasznált éleny meny- 
nyiségének megfelelő leg a kilehelt levegő  térfogata óránkint  
6,9 literrel lesz kevesebb Ha tehát a levegő , melybő l az em
ber egy óra alatt légez, 10000 liter vagy is 10 köbméter, a ki
lehelt levegő  térfogati kisebbedésének tekintetbe nem vétele 
esetében a lehető  hiba ‘/ 100 0-nál többre nem mehet, s ez még 
kisebb lesz midő n a használatul szolgáló levegő  óránkint  
20--40 köbméterre rúg. Ezeknél fogva Pettenkofer a le
vegő  térfogati változását a légzés által elhanyagolhatván, 
figyelmét a C 02, O, s a netán jelenlevő  köneny, vagy szénkö- 
neny felismerésére és meghatározására fordíthatta.

Hogy a légzési szobán folytonosan u kellő  levegő hu- 
zam vonuljon keresztül, Pettenkofer szivóhengereket alkal
mazott , melyek szellentyükkel voltak ellátva, s óramű 
által tartattak mozgásban, a légzési szobával pedig ve
zető  csövek által voltak összekötve. Az óramű  járása sze
rint a szivóhengerek tetszés szerint majd gyorsabban majd 
lassabban mű ködvén, a szobából több , kevesebb levegő  szí
vatott ki, mely mennyiségnek megfelelő leg a szivóeszkö- 
zök átellenében levő , s billentyű kkel ellátott nyilaton át 
üde levegő  ömölhetett be. A szivóhengerek és légzési szoba 
között Glegg-féle légméresz (gas-meter) foglalt helyet, mcly- 
lyel az átáramolt összes levegő  mennyiséget oly pontosan 
meglehetett mérni, hogy a nyert eredmény a valóságtól Vjooo' 
del alig különbözött.

Pettenkofer oly módon az összes a légzési szobán átha
ladó levegő -mennyiséget meghatározván, a benne foglalt COa 
és HO mennyiségének kimutatására, nem vette annak egész 
mennyiségét, hanemcsak egy részét, mely azután a legna

gyobb szabatossággal vegyelemeztetett; a nyert eredmény
bő l pedig az összes levegő  mennyiség vegyi összetételére 
történt következtetés. Ily módon eljárva a vizsgálási és szá
mítási hiba sokkal csekélyebb volt, mintha az összes levegő 
mennyiség vegyelemeztetett volna.

A szénsav meghatározása végett az átáramolt levegő 
súlyéleny vizegy (BaOaH) vagy mészélenyvizegy (Ca02H) víz 
oldatán vezettetett keresztül, melynek annyira érzékenyek, 
hogy a C 02-ra nézve tett hiba alig ment '/i0-ed milliméterre. 
Ha a légzési készülékben faggyanysav gyerta (stearic acid 
candle) égettetett el, midő n a levegő forgalom 20.000 literre  
ment, a nyert szénsavból kiszámított szénenymennyiség nem 
különbözött attól, melyet nyerni lehetett, a faggyanysav- 
gyertya közvetlen vegyelemezése esetében. Tizenkét óra le
folyása alatt 500,000 liter levegő  áramolt a légzési készüléken 
keresztül, s azon mennyiséghez amaz idő  alatt 600 gr. COa 
keveredett. Az említett nagy levegő  mennyiségbő l azonban 
csak 100 liter vétetett vegyelemzés alá, s hogy midő n emel
lett Pettenkofer */10 milligr. C02 at felmutatott, a munkálat 
valóban szabatos volt, kitű n a következő  egyenletből:

500000 liter levegő : 1 grm. CO2 =  l'>0 liter: x grm.; x 
grm. pedig =  0,0002 grm. vagy is */,„ milliméterrel. Mi tehát 
mutatja, hogy Pettenkofer módszere szerint 100 liter levegő ben 
még akkor is bő ven lehet C02-at kimutatni, midő n 500000 
liter levegő  csak 1 grm., s nem mint említve volt 600 grm. 
COa-at tartalmazna.

Úgy a C02 mint a víz nemcsak a légzéskészülékbő l 
kijövő , hanem az oda bemenő  levegő ben is meghatároz- 
tattak, mert csak így lehetett megtudni azok valódi sza
porodását.

Azon C és H , mely a légzési levegő ben nem éle- 
nyülve foglaltatik, úgy tudható k i, ha a légzési levegő  elé- 
gettetvén, ama elemek az így képző dött C 02 és HO-ből ki-  
számítatnak. Azok csak mint H vagy C2 H4 lehetnek jelen.

II.
A kísérleti szoba vaslemezekbő l készült, s vas ajtóval, 

ablakkal és felülvilágitással volt ellátva. Minden teljesen 
léghatlanul volt összeillesztve. A két kiszívó henger, melyek 
a szoba levegő forgalmát eszközölték, váltogatva emelkedett 
és alászállott. A levegő  kiszívása — csövön keresztül szellentyü 
közbejórultával — mindig emelkedés közben történt; a kiszi- 
vott levegő  pedig több billentyű s nyilatkán át löketett ki.  
A hengerek két lóerejü gő zgép által tartattak mozgásban, 
s a szerint mint gyorsabb vagy kevésbbé gyorsan mű ködtek 
több vagy kevesebb levegő  szivatott ki általuk; a kiszivott 
levegő nek megfelelő leg pedig az ajtóban levő  nyilaton ke
resztül a szobába üde körlevegő  áramolt. A szobából kiszi
vott levegő  csöveken keresztül elő ször nagy edénybe, innét 
pedig vízzel megöntözött tajtkő vel tölt csöveken át a lég- 
mérészbe (gas-meter) vezettetett, honnét azután a kiszívó 
hengerekbe jutott. A vizes tajtkő n a levegő nek azért kellett  
keresztül vezettetnie, hogy vízzel telülvén, a légméreszbő l 
vízgő zöket ne ragadjon magával. Hogy minden rész való
ban jól zár-e világitó léggel (common gas) kémleltetett, mely 
a készülékbe bocsátatván, ha valahol hasadék létezett, ottan 
az elő toluló léget gyertyaláng által meg lehetett gyújtani,  
így pedig a bajon könnyen lehetett segíteni. A szobában levő 
levegő nyomás nagyságát nyomásmérő  mutatta, mely a ki
vezető  cső vel közlekedett, s az a körlevegő it nem múlta felül.

A kiszívó hengerek rudat mozgattak, mely által a ve- 
gyelemző  készülékbe már légzésre szolgált levegő t lehetett 
nyomattyúzni. A vegyelemző  készülékbe egyszerre 8 — 9 köb
centiméter levegő  hajtatott, s ez perczenkint tízszer volt is
mételhető , mely elrendezés mellett a legkülönböző bb idő sza
kokban lehetett levegő t vizsgálatra nyerni.

Pettenkofer a szénsav felszívására elő ször mészvizet  
azután pedig súlyéleny vizet (baryta-water) használt, az elő b
bit azért hagyván e l , mert a mészéleny (CaO) a vízben oly 
kevéssé oldékony, hogy 1 köbcentimeter mészvíz csak l mil
ligramme CO*-at képes telíteni; már pedig igen elő nyös , ha 
több C02 telítetik ugyanannyi térfogatú folyadék által, mert
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íg y ebbő l kevesebb szükséges ; azután pedig a szénsavas mész 
(C03 Ca) elő ször alaktalan , midő n vízben kevéssé oldékonv, 
s csak, ha jegeczes tömeggé válik, veszíti el oldékonyságát. A 
súlyéleny víznél mindazon hátrányok nincsenek jelen , mint
hogy könnyebben oldékony, a szénsavas BaO pedig vízben 
oldhatlan. Pettenkofer különböző  töménységű  BaO-vizet hasz
nált, melyek egyikébő l 30 köbcentimeter 90 milligramme 
szénsavat volt képes telíteni, másikából pedig 30 köbcenti
meter 30 milligramme-ot. Pettenkofer légelemezésnél nyo- 
mattyúkat azért használt a szivaszok (aspirator) helyett, mert 
midő n ezen utóbbiak alkalmaztatnak, ömlés (diffusion) miatt 
sok C02 megy veszendő be.

A vizet kénsav által határozta meg, míg a köneny és 
C2H4 léget akként, hogy a CO^-ától és vizétő l megfosztott 
levegő t üvegengerben fogta fe l, hol érenytapló (platinum  
sponge) légégeszek (gas-burnerh) által izzitatott. s a képző dött 
HO és C 02 a H és a C2 H 4 élenyülésébő l vette eredetét. 
(Folyt, követ.) Bogárdi.

Legrand du Sau lié tanulmányai az alvajáróéról 
orvostörvényszéki szempontból.

Az „Annales d’hygiéne publique et de médecine legale“ 1862-ki
folyamából.

Sajátságos lény az ember. Ha éber, mű vész lehet, kinek 
munkáit századok bámulják; az ütközetekben hő sként visel
heti magát, kinek tetteit a történelem évezredek számára 
feljegyzi; ragyogó értelmével mindenki bámulását magára 
vonhatja; akarata nem ismer akadályokat; a legnemesebb 
érzelmek összpontosulhatnak benne. S mivé lesz mindez, ha 
az álom földhöz nyomja ő t. Öntudat nélküli tömegként he
ver, midő n nem védheti magát, s a közelében levő k , vagy a 
mellette elhaladók kénye és kedvére van hagyva. Ha netán 
hegy tövében nyugszik, nem futhat tova a legördülő  kő  elő l; 
ha fa alatt foglal helyet, nem menekülhet, midő n annak szú
ette törzse reá zuhanóban van.

A görög hitrege szerint az álom a halál atyja volt, míg 
a jelenkor, mely tisztán a tudva levő  tényékhez tartja magát, 
az alvást az öntudat nyugvásának tekinti, mi mellett a kép- 
zelés, emlékezés és a mozgások kisebb nagyobb hatállyal mű 
ködhetnek. Voltaire, Coleridge, Condillac és Tartininek al
vásközben hatalmas eszméik támadtak.

S most tekintsük azon sajátságos látványt, midő n az 
alvó ember zenél, felkelvén , felöltözködik, azután pedig jár 
kel, s a tető kre mászik, lovagol, gyilkol, vagy magát öli meg. 
Ezt alvajárásnak nevezzük.

Az alvajárónak arról nincs tudomása, mit cselekszik, 
mint szintefelébredésekorálomközben véghezvitt tetteit elfelej
tette ; de ellenben alvajárása közben igen jól emlékezik 
mindarra, mit ébrenléte idejében látott, hallott, vagy bár
miképen tapasztalt.

Maury fiatal alvajárót említ meg, ki felkelvén , hálószo
bájában rögzített szemmel járkált, anélkül hogy a jelenlevő 
ket felismerte volna, míg a bútorokat kikerülte, ha ezek szo
kott helyeiken állottak; midő n ellenben egyikük vagy mási
kuk helyébő l kimozdítatott, ebbe bizonyára beléütközött.

Néha az emlékezés csodálatosan hű , s a képzélés az 
érzékeknek szokatlanul túlságos felfokozottságával van egy
bekötve. Ezen hatányok együttes jelenléte és összemükö- 
dése által az alvajárók nem egyszer a legmeglepő bb dolgo
kat végezik.

Francesco Soave beszéli, hogy Castelli egy éjszakán, 
aludva olaszból francziára fordított, s a nem tudott szavakat 
a szótárból kikereste. Midő n dolgozólámpáját kioltották,  
a konyhába ment gyertyáért, noha dolgozószobája fénye
sen ki volt világítva. Ha környezetében oly dolgokról be
széltek, melyek eszmemenetét képezték, azokat megértette, 
míg ellenben oly beszélgetésrő l tudomása nem volt, mely más 
tárgyakról folyt.

Egy fiatal leány közönségesen használni szokott köny
vébő l imádkozott, s midő n a betű ket jobban meg akarta kü

lönböztetni a könyvet arczához vagy zárt szempilláihoz kö
zelítette, egészen úgy mint ezt éber állapotban tenni szokta.

Legnevezetesebb azon eset, mely a boroszlói akadémia 
1725-ik évi okiratai között foglaltatik, s melyet Maury 1860- 
ban (Magie et l’astrologie) tett közzé.

24 éves fiatal köteles már három éven át alvajáró volt, 
s a rohamok ő t a legkülönböző bb körülmények között lepték 
meg. Ilyenkor rögtöni és mély álom következett, mely közben 
az érzéklést teljesen elveszítette, oly annyira, hogy még azt 
sem hallotta meg, ha füle mellett pisztolyt sütöttek el, mind
emellett azonban behunyt szemekkel, lehajtott fő vel és rán- 
czolt szemöldökkel munkáját folytatta , midő n baja épen do
log közben érte. Légzése gyenge lehelésnél nem volt egyéb, 
s görcsösön bezárt szempilláit erő szakkal sem lehetett egy
mástól eltávolítani. Egy ízben történt, hogy Weimartól nem 
távol, nyargalás közben érte a roham ; mindamellett tovább 
haladt, ső t a ligetbő l kiérve lovát megitatta; majd pedig 
vendéglő be ment, hol miután lováról leszállott volna, ezt vas- 
gyürühez kötötte, s egyik ügyfelét meglátogatta, kinek mon
dotta , hogy a korlátnokságboz kell mennie, mire felébredt, 
s elámulva mentegető zött.

Az alvajáróknál kiváló jelenség a rendkívül finom ta
pintóérzés , melynek segélyével, nemcsak meredek helyekre 
mászni, hanem tető kön járni, ormokon megállani, s úgy ver
seket, mint kötetlen fogalmazatokat írni, nemkülönben a leg
finomabb munkálatokat véghez vinni képesitvék.

Egyébiránt az idegmű ködések fokozultsága olyatén is 
lehet, hogy azok teljesen a kórtan körébe tartoznak, így 
rásztkór, méhszenvi bajok, ő rjöngés sat. fejlő dhetnek ki.

Hogy az alvajáró a roham közben általa véghezvitt 
dolgokra nem emlékezik Maury aként fejti meg, miszerint a 
beteg összes figyelmét a jelenre, a meglevő re irányozza, en
nélfogva pedig oly annyira kimerül, hogy az emlékezés 
eltompul, a kellő  anyag hiánya miatt, mely már elő bb fel
használtatott.

Macario fiatal alvajáró hölgyrő l emlékezik, kit ro
hama közben egy férfi megfertő zött. Felébredve, a dologról 
mit sem tudott, s csak a következő  roham alkalmával be
szélte el anyjának az egész történetet. Ehhez hasonló esetek 
a közönséges alváskor is fordulnak elő .

Itten meg kell említenünk azon átmeneti állapotot, mely 
akkor van jelen, midő n az álom bennünket el kezd nyomni, 
vagy midő n felébredünk. Midő n a szunyadás elé fog ben
nünket szemeink csukva lehetnek ugyan, de a körülöttünk  
támadó hangokat még halljuk, s a hozzánk intézett kérdé
sekre felelünk. Midő n felébredtünk mozgásaink bizonyta
lanok , s inkább gépszerüek, az akarattól csak kevéssé 
függvén. Az ilyenkor véghez vitt cselekedetekért azonban 
néha a törvényszék elő tt felelő sek vagyunk.

Megesik, hogy az ő rszemen levő  katonák társaikat le- 
öldösik, mert álom lepte meg ő ket, melynél fogva azon kép
zelő désben vannak, hogy az ellenség rohant reájuk, ki el
lenében magukat védeni kell. Ide vonatkozólag Hoffbaüer 
beszéli:

Schmidmaizig Bernát féleségével együtt feküvén , egy
szerre árnykép jelent meg elő tte, kitő l kétszer kérdezvén: 
k i vagy ? Midő n feleletet nem kapott, gyorsabban mind a 
gondolat fejszéhez nyúlt, s ezt a kísérteihez sújtotta. Mély 
sóhaj és esés hallása ébresztették fel, midő n vérben fetrengő 
nejét maga elő tt látta.

Nem hisszük, hogy álom és alvásközben véghezvitt 
tettekért valakit feleletre lehessen vonni. Az orvosnak azon
ban szerfelett óvatosnak kell lennie, hogy meg ne csalassék. 
Fürkésznie kell a tettes elő bbi életét, kutatni érdekeit és 
az elő nyöket, melyek a véghezvitt cselekedett után arra 
háromolhattak. Hogy pedig az álom és az alvás közbe el
követett cselekedetek mennyire zavarba hozhatják az orvost 
és a bírót egyaránt elég mutatja a következő  Brierre de Bo- 
ismont által elbeszélt eset:

1843-iki télhó 1-jén egy fiatal ember Lyon közelében 
fekvő  kocsmába ment, hol miután megvacsorált volna, szobá
jában elaludt. Egyszerre csak az idegen szobájában nagy
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lárma támadt, s midő n a gazda oda sietett, a baj okát meg
tudni, a fiatal ember szabóolló pengéjével megütötte. A dü- 
höngő t megfogták, s lefegyverezték. Törvényszék elé állítva, 
mondotta, hogy a kocsmáros által két ember megöletését 
látván, életének makacs védelmére határozta magát, ha 
megtámadtatnék. S valóban ezen hitben volt az egész val
latás ideje alatt, melynek végén minden bírói kereset alól 
felmentetett.

Ezen perre gondolván, számtalan kényes eshető ségek 
merülhettek volna fel. Mi történik akkor, ha a kocsmáros va
lóban meggyilkoltatik, vagy ha az utóbbi és a fiatal ember 
közt gyiilölség lett volna, vagy ha feleselés fordul vala 
köztük elő , vagy végtére ha lopásgyanú van jelen.

Kétségkivüli, hogy midő n az alvás és álom dönthetle- 
nül be van bizonyítva, aközben véghez vitt tettéért kit sem 
lehet bírói Ítélet által sújtani, mert hiszen olyankor hiány
zik az öntudatos elhatározás.

Mielő tt ahhoz szólanánk, vájjon az alvajárás közben 
elkövetett rósz tettek vétségekül róhatók-e fe l, még nehány 
idevágó esetet kell felemlítenünk.

Louhans 1827-ben írja, hogy egy ember .korcsmában 
aludva tolvajt kiáltott, s mint valaki épen azon pillanatban 
szobája ajtóját felnyitotta, pisztolyát elsütötte. Késő bb ki
tű nt, hogy alvajáró volt.

Nápolyban körülbelő l tíz év elő tt történt, hogy a neje 
mellett fekvő  alvajáró férj rohama közben azt hű tlennek gon
dolta, miért gyilokkal keresztül döfte.

Culpeper lord 1686-ban alvajárás közben egy ő rt lová
val együtt meggyilkolt, s az old-bayley-i esküdtszék által az 
a miatt ellene felhozott vád alól felmentetett.

Maury alvajárót ismert, ki rohama alkalmakor mel
lette fekvő  nejét felkarolván, az ablakon át ki akarta dobna, 
a nő  azonban „tű z“ elkiáltva a közbejövő  segítség által  
megmentetett.

Fő dére szemtanútól hallotta:
Dom Duhaget, gascognei, igen jámbor és szeretetre

méltó ember volt, s már 20 éves korában gyalogsági kapi
tánytisztségig vitte, midő n egy perjellel megismerkedett, ez 
néki beszélvén, hogy a zárdában mélabús, komor és alvajáró  
szerzetes tartózkodott. Mint a perjel este szobájában iratait  
rendezgette, az ajtó megnyílt, s a szerzetes nyilt, kimeresztett 
szemekkel, kezében nagy késsel haladott a perjel pusztán álló 
ágya felé, hol három hatalmas lökés által a szalmazsákig 
mindent keresztül döfött, ennek megtörténtével pedig szép 
csendesen szobájába vissza ment. Másnap midő n kérdőre 
vonták, a perjelnek mondotta : atyám , álmodtam, hogy anyá
mat meggyilkolták, kinek vére bosszúra szólított fel engemet. 
Miért dühömben szobádba rohantam , s téged ágyadban ta
lálván , átdöftelek. Ezen idő tő l fogva a szerzetest minden 
este szobájába jól bezárták.

HofFbaüer, Fodéré és Muyart de Vouglans az alvajárás 
közben véghez vitt rossz cselekedetekre nézve mondják, 
hogy ezekért a véghezvivő  felelő s, mert csak a gonosz embe
reknek vannak gonoszságra vezető  álmaik, midő n azon gon
dolat- menetek fejlő dnek ki szabadon, s érlelő dnek tetté, me
lyek már az éberlét alkalmával is meg voltak. Azon szerző k 
az emberi öntudatot mibe se veszik, s szigorúak, mint azon 
római császár, ki római polgárt azért öletett meg, mert ál
modta, hogy császárgyilkos volt légyen. Az Ítélet indokolása 
ekként szólott; ha ébrenlétkor nem gondoltál volna arra, 
hogy császárodat meggyilkoljad, errő l bizonyára nem ál
modd vala.

A másik véleménypárt nézete, hogy az alvajárónak 
bű ntettet beszámítani nem lehet, mert hiszen nincs öntuda
tos akarata; s ha éber állapotban volt is valami rósz gon
dolata, ez pedig eszmélet hiányában, mindinkább fokozódva, 
gonosz tettben nyilvánúl, a tettest büntetni nem lehet, mert 
hiányzott az Ítélő képesség és az akarat öntudatos szabadsága.

Mesnet tudor legközelebb fiatal nő rő l szól, kinél 20 
nap alatt 927 méhszenvi, s így naponta 46 roham mutatko
zott. A beteg vérszegény, érzéketlen bő rű  , némely helyeken 
túlérzékeny és alvajáró volt; makacs és félbenhagyó hányás

szokta megragadni, nemkülönben görcsös és fojtó köhögés 
is, mi mellett még dühöngött, s katalepsia szinte fejlő dött 
ki nála. Éber állapotban lomha természetű  és minden vissza
hatás nélküli volt, míg roham közben biztosan, kinyitott és 
rögzített szemekkel járt, s minden utat és módot megkísér
tett az öngyilkosságra. Ha elébe valamit tettek, s átalában 
véve, ha cselekedeteiben bármikép is akadályozni akarták, 
az elébe vetett gátakat minden kitelhető  módon kikerülni  
iparkodott

íme ébrenlétkor mi roszra sem gondolt, s eszméletén 
kívül önmaga ellenében gonosz akart lenni.

Az alvajárást azonban színlelni is szokták, hogy
1) Oly dolgot vigyenek véghez, melyet ébren vagy épen 

nem, vagy csak nehezen tudnának végezni,
2) A büntetés kikerülése végett, melyet valamely kár

hozatra méltó cselekedetért kellene szenvedni.
3) Könyörületesség és csaló módra segítség kinyerése 

okáért.
A hazugság és ravaszság csakhamar felfedezhető k, mint

hogy a színlelő k a jelenségek egyezményes, összevágó elő tün- 
tetésében közönségesen tévedni szoktak. S végül minden ilye
tén esetnél szem elő tt kell tartani a színlelés lehető ségét, 
mert csak így óvhatja meg az orvos magát attól, hogy meg ne 
csalassék. B.

Buda, nov. 20-án, 1862.
Tisztelt szerkesztő  úr! „A vegytan alapvonalai“ czimű 

munkám tisztelt bírálójának némely észrevételeire (lásd az 
OHL. 43. sz.) válaszolnom kell, nehogy a hallgatás által azok
nak helyességét elismerni látszassam.

H i b á n a k  tartja a bíráló, hogy a vegytant a szokott 
két részre, u. m. szervetlenre és szervesre osztottam; ő  ezen 
fölosztást logica-ellenesnek tartja.

A dolog lényegéhez nem tartozó, és csakis stylisticus 
gyakorlatnak tekinthető  fejtegetést a „szervetlen és szerves 
vegytan“ vagy a „szervetlenek és szervesek vegytana“ elne
vezések fölött mellő zöm ; a fölosztást azonban a bíráló érvei 
ellenében is megtartandónak vélem.

A fölosztás lényegét illető leg a biráló egy kis tévedés
ben van. Midő n ő  azt Írja: „ez idő  szerint a vegytant két 
részre osztani többé nem lehet, minthogy mi e k k o r i g  k é t  
k ü l ö n b ö z ő  v e g y t a n n a k  t e k i n t e t e t t , egyetlenegy 
szerves egészet képez stb.“, azt állitja, hogy ekkorig (1862. 
oct. 26) a vegytannak szervetlen és szerves része két külön
böző  vegytannak tekintetett. Ez tévedés! — Meglehet, hogy 
valaki egykor és valahol ezt állította, de az szakavatott nem 
lehetett; így ez állitás is a tekintetbe vehető ség körén kivül  
ssett. — A fölosztás csakis a tanítás és tanulás könnyebbité- 
sére használtatott és használtatik, még pedig, mint errő l a 
biráló elő tt oly kevés tekintélylyel biró külföldi irodalom is 
tanúskodik, jó sikerrel. — Meg vagyok győ ző dve, hogy a bi
ráló is, ha a vegytan tanításával vagy csak annak komolyabb 
tanúlmányozásával is foglalkoznék, az általa kárhoztatott föl
osztást didacticus szempontból, állítólagos logica-ellenessége 
daczára is alkalmazandónak találná.

Müvemnek második hibájaúl a biráló azt rója föl, hogy 
a Grerhardt-féle jellegzést csak a szerves részben használom, 
míg a szervetlenben a r é g i  jelzéseket alkalmazom. — Ezen 
állítólagos hibát jól meggondolva követtem el.

Mint a biráló bevallja „folyóiratainkban és egyéb tan
könyveinkben“, ső t állíthatom a külföld folyóirataiban és tan
könyveiben is még széliében használtatiü a r é g i  jelzés; 
megbocsátható volna-e tehát ha a biráló által kárhoztatott, 
de az egész világon még széliében alkalmazott jelzést nem 
tanítanám és nem gyakoroltatnám be csak oly áthatóan mint  
a Gerhardt-félét ?

A ki könyvembő l tanúi, az mindkét jelzést egyiránt 
fogja érteni. — Ezt elő nynek és nem hátránynak tartom.

A nomenclaturábani látszólagos következetlenség is jól  
átgondolt terv szüleménye.

A t i s z t a  magyar nevek, hol csak lehet, ott állanak

I
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mindenekelő tt czímül, kellő  gyakorlat végett a szövegben is 
használtatnak; e mellett kénytelen voltam a bíráló által „ide-  
genkedvelő kuek“ bérmáltak nevezeteit is oly sű rű én hasz
nálni, hogy a tanuló ezt is megtanulva, mindkét elnevezést 
egyiránt értse. — Ezt szintén elő nynek és nem hátránynak 
tartom.

Az e g y  nek határozatlan névelő kéntialkalmazását nem 
tartom a „legnagyobb szószerkezeti hibák“ egyikének, mint 
azt a biráló állítja. Eltekintve attól, hogy az a romlatlan ma
gyar nép ajkán forog ( egy kis bort; derék e g y  ember stb.), 
jelesebb Íróink tollából is gyakran kifoly. Újabban a szegény 
irtott e g y  Arany Jánosban is hatalmas védő jére talált; pe
dig nem hihető , hogy Arany János a legnagyobb szószerke
zeti hiba m e l l e t t  kardoskodjék, (Lásd a „Szépirodalmi 
Figyelő  1862. junius 12-iki számát).

Ezek után meg fog bocsátani a tisztelt biráló, ha azon 
meggyő ző désemet kimondom, miszerint: csak a szakavatott  
szigorú kritika lehet üdvös hatású; a helytelen, különösen 
nálunk, positiv ártalmas. S ay  Mó r i c z  tr.

V e g y e s e k .

+  Schordann Zsigmond elhunyt élettanár összes hagya
téka 119,900 forint, így tehát 1 részre (az egészet a hagyo
mányozó szerint 100 részre osztván) jut 1199 frt, vagyis 115 
írt 90 kr. örökösödési díj levonása után 1083 frt 10 kr., mely 
összegbő l a pesti kir. egyetem 54155 irtot kap, s pedig a sze
gény tanulók segélyalapja 6, a szegény szigorlók alapja 6, az 
utazási alap 28, az élettani intézet pedig 1Ö részt.

-j- A pesti egy. orvostanári kara elhatározta, hogy 
Jendrássik Jenő  tanárnak Schordann Zsigmond felett tartott,  
s lapunk hasábjain megjelent jeles emlékbeszéde németre át- 
fordittassék.

-j- Megjelent a „Vegyészet és Gyógyszerészet“, új tu
dományos folyóirat elő rajza. Szerkesztik : Felletár Emil és 
Nékám Sándor. Havonkint kétszer fog megjelenni 2 íves fü
zetekben. Elő fizetési dij: egy évre 9 frt, félévre pedig 4 frt 
50 kr. A gyógyszerészsegédek egy évre 7 frt, félévre pedig 
3 frt 50 kr-ért kapják. Az egyetemi hallgatók egy évre 4 írt 
50 krt, félévre pedig azon összeg felét fizetik.

— Dr. T o r m a y ig a z g a tó  fő o rvosnak  m eteo ro lo g ia i és 
e g é sz sé g ü g y -s ta t is t ik a i  ész le le te ib ő l folyó évi S ep tem ber hó
ról a k ö v e tk e z ő k e t k özö ljük :

Az idő járati viszonyok e hóban rendellenesek és túlnyá- 
riak valának , mert a léghő mérséklet havi középje —j—15.03 R. 
fokban számíttatott, holott rendes években a havi közép 
-|-130-on fölül alig emelkedett; ez okozá tehát a nagy száraz
ságot is, minthogy a 10 napon át 15, 32 pár. von. mennyiség
ben hullt eső  igen gyorsan elpárolgott. Föltű nő  e hóban a 
légköri ozon felette csekély visszahatása. — A léghő mérő 
legmagasabb állása —f-27.°80, legalacsonyabb —J—5.20, közép 
15.03-ban észleltettek.

A közegészségi állapot e hóban kedvező bb volt mint 
augustusban, és a betegforgalom is 9.3 °/o részlettel cseké
lyebb. Az uralkodó kórnemtő  e hóban is túlnyomólag csor- 
vás-hurotos maradt, és a kórok közti ingadozások csekélyek 
valának.

Kimutatva lön 3399 kóreset, melyek közül 1891 a sze
génybetegek gyógykezelésében járólag és 1508 a kórházak
ban fekvő leg gyógykezeltetett, és pedig 1164 a Rókus köz
kórházban, 57 a gyermek-, 73 az izraelita-, 27 a kereskedelmi 
kórházban, És itt a gyógyultak a megbetegedettekhez 52.98, 
a halottak 4.50, az ápolás alatt maradtak 42.52 % arányban 
álltak. 1000 beteg közül szenvedett : agyvértorlódásban 5, 
szemkórokban 53, légző szervi hurutban 36, tüdő lobban 10, 
tüdő gümő södésben 37, gyomor- s bélhurutban 33, bujakórban 
127, csúz s köszvényben 43, hagymázban 32, váltólázban 
55 stb.

Halálozás. A halottak száma — a katonai kórház kivé
telével — 422, tehát 50-el kevesebb volt mint múlt hóban , s 
pedig volt 228 férfi és 194 nő nemű . — Az életkort tekintve

halt: Óévtő l 1 éves korig 180, 1 —10-ig 98, 10—20-i«r 14 
20—40-ig 52, 40—60-ig 50, 6 0 - 80-ig 21, 8-on felül 7.° -  A 
halál okát tekintve : 20 halva született, 23 született gyöngeség- 
ben, 11 agykórban, 13 himlő ben, 11 szamár hurutban, 24 hagy
mázban, 20 hasmenésben, 15 vízkórban, lOtüdő loban, 19 bél- 
s hashártyalobban, 64 tüdő gümő södésben, 61 rángásokban, 20 
görvélyben sat. halt ek

Népesség szaporodása E hóban született összesen 561 
gyermek, t. i. 281 fi és 280 leány; ezek közül volt 367 törvé
nyes, 194 törvénytelen, ez utóbbiak tehát 34.58% arányban.

Házasult 125 pár.
A hasznos házi állatoknál a marhavésznek 3 esete for

dult elő .
@ A m. k. helytartótanácsnak f. évi szt. András hava 

13 es 14 én tartott tanácsülésének határozata szerint a pécsi 
országos szemkórházi segéd évi jutaléka 120 frtról 150 frtra 
o. é. emeltetett; és ugyanez alkalommal a leköszönt Vainer 
Károly helyébe szemorvosi segédnek Kramberger György, 
sebész, szülész és szemész mester neveztetett ki.

Pozsonymegye egyes községeiben létező  bécsi lelenczek 
feletti orvos; felügyelet- és gyógykezeléssel a hely távolsága 
és a lelenczek száma szerint meghatározott évi járulék mellett 
következő  orvosok bízattak meg, u. m. Dr. Katter Simon, ma- 
latzkai orvos 350 frt; Dr. Zsinka, szinte malatzkai orvos 250 
frt; Katz Lövi. stampfeni sebész 100 frt; Stöckl János 80 
fr t; végre Dr. Tondlicht, szt. jánosi orvos 80 frt évi járulék  
mellett. — Nyitramegye Turoluka községében létező  bécsi 
lelenczek gyógykezelésével, utólagos számadás mellett, Dr.  
Schöpflin Károly miavai orvos bizatott meg.

Ha r t l  A 1 a j o s tr.

lleti kimutatást
a pestvárosi közkórházban 1862. novemb. 14-tő l egész 1862. 

november 20-ig ápolt betegekrő l.

18 6 3 .

F e l v é t e t . E l b o c s á t . M e g h a l t Visszamaradt
beteg öbo>S3

O

gyógyult

Ö
ss

ze
g beteg fi be beteg •Oa»©

3
S gy

er
m

ek
 jj

el
m

ek
ór

 II

te©►
N

oté
rti *C fé
rfi *©a

«Öu*7®
S3DB

■ § I <3
íd
«4-1 *otf

Nov. 14. 19 4 23 12 2 14 — i l l  1 301 3 5 3 4 ! 218 6 7 8„ 15. i5 12 •27 16 3 19 1 — 1 299 382 4! 218 685
n 16. 11 10 21 10 6 16 1 2  3 300 365 4 117; 687
n 17. 6 4 io ;i4 2 16 3 3 6 289 364 4 1 17 675
n 18. 17 5 •22 12 17 29 1 2 3 293 3 5 0 4 117: 665
. 19- 14 1 0 24 8 A 11 4 1 5 295 356 4j 117 673
. 20. 10 8 18 8 9 17 4 2 6 293 355 I !7 | 68

A létszám e héten kevesbbedett; leggyakrabban észleltetek 
csuz, tüdő - s hashártyalob ; a halottak száma a múlt hetinél nagyobb.

P á l y á z a t o k .
A Bene-fe'le utazási ösztöndíjra pályázat hirdettetik a kő vetkező  fel

tételek alatt :
1) A díjnyertes kötelezi magát, hogy az orvostudományokhoz tartoző 

valamely tanban külföldi jeles intézetekben magát kiképezni iparkodand.
2) Az utazási terv elő re benyújtandó, s az illető  köteles azt meg

tartani, nemkülönben a nyert eredményrő l a pályázathirdető  orvostanári kart 
idő nkint tudósítani fogja

3) A díj átvételekor az átvevő  téritvényt szolgáltat ki, mely szerint 
a néki adott összeget vis-zaflzetni tartozik, ha külföldön telepednék le.

4) A pályadij, mely évenkint 120 arany, három egymásután következő 
évre nyerhet» meg oly módon, hogy 1 évi díj kiadatik fél éven túli, 2 évi 
egy éven tű li, 3 évi pedig két éven tüli külföldön való tartózkodásra,

5) Folyamodó valláskülöubség nélkül olyan lehet, ki akár mint egye
temi tanszéki segéd, akár pedig mint közkórházi másodorvos két éven ke
resztül mű ködvén, ezen állásában magát kitüntette.

A folyamodványok (862-iki telelő  végéig a pesti kir. egyetem or
vostanári káránál, mely Is azok lelett fel'étlenül határoz, benyújtandók.

A barsmegyei fő orvosiállom is megürült. É .i fizetés 600 o, é. forint.  
A tartózkodási hely ; Aranyos Maróth. A magyar , német , és a tót nyelv is
merete kívántat k. Az illető knek egészségi állapotukat is ki kell mutatni.  
A folyamodási határidő  ő szutó 30-ika. A folyamodványok Barsmegye fő ispánt 
hivatalához. Aranyos Marő thon, intézendő k.

I g a z í t á s .  Az O H L ,  46. számában 908 has. al. 33. sorban  „93“  he
lyett o lv .  73.

Pesten, 1862. M ü 1 1 e r E m i 1 könyvnyomdája Dorottya-utcza 14 szám.
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Pftsr. 1862.
E lő f ize tés i ár : h e ly b e n e g e s z  é v  9 f r t .  f é l év  4 f r t .  5 0  k r .  
é v n e g y e d  2  f r l .  2 5  k r .  v i d é k e n e g é s z  é v  10 f r t .  f é l é v  5 f r t .  
é v n e g y e d  2  f r t .  5 0  k r .  A k ö z l e m é n y e k  és f i z e tés e k  hé r m e n te s i -  

t en d ő k .  H ir d e té se k é r t  s o r o n k i n t  14 u j k r .

November 30.
M eg je len  m inden  v a sá r n a p .

Megrendelhető  minden cs. kir. postahivatalnál, a szerkesztő ? 
nél újtér 10. sz. és Osterlamm K. könyvkereskedéséken, 4>te-

a kioszk átellenében.

ORVOSI HETILAP.
Honi s külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye.

4 -  vb.' • '« »  *  y * ' - *  ■ ■ ■ _

Tulajdonos és felelő s szerkesztő : Markusovszky Lajos tr. Fő munkatárs : Balogh Kálmán tr.

T a r ta lo m  : P o p p e r (r. : A pokol varról: — P o r g e s L. tr. j Adatok a gégerés-görcs kórtanához. (Vége) — B a t i z f a l v i S .  tr, : A  
liátgerinrz elferdülései és ez elferdiilések gyógyszerei (Folyt.) K ö n y v i s m e r t e t é s .  D u o h e k : Handbuch der Speziellen 
Pathologie und Therapie. — L a p s z e m l e :  Hartung : Addisson-féle betegség nevezetes esete. — Makacs csuklás két esete. — 
Apróbb szemelvények. — Gyógytani és gyógyszertári újdonságok.

Tárcza. A vérrokonok közti házasságról. — Tóth Sándor tr. halála. — Valasz Say Mór úrnak- — Vegyesek. — Hirdetések.

j s l . P O K o K ^ ^ n a i ó i i .

Popper József tr, miskolcri közkórházi első dorvostól.

E gy idő ben, midő n a „G yógyászat“ czimii folyó
ira t 3 9 - ik számában „Észrevételek a kelevény (fu run
culus) s a pokolvar (an th rax ) gyógyeljárásához“ czimü 
s Feldm ann S. tanár után Kubics Károly szigorló orvos 
á lta l közlő it czikkel ta lálkoztam , nagy  öröm ömre szol
gált, hogy a „Medical Times and Gazette“ 1862-ikaug.
16-ik számában a pokolvarró l azon nézeteket olvas
h a ttam , m elyeket ezelő tt 3 évvel ') közzé tevék , s 
m iket most B u d d Vilmos tr. Bristolból, az angol o r
vosok egyesületének f. é. augustus elején Londonban 
ta rto tt évi nagy gyű lésében * 2) adott e lő , valam int 
végre kellemesen lepettem  m eg az á l ta l , m it korunk 
legelső  bő rgyógyásza, H e b r a tanár, épen e napok
ban m egjelent börkórtani m unkájának második füze
tében 3)  a pokolvarról írt. E lapok t. olvasói meg 
fog ják tehát bocsátani, ha figyelm öket ismét e b e 
tegség k ó r- s gyógy tanára bátorkodom  irányozni.

I.

A „Gyógyászat“ czíkkének tarta lm ábó l, félreis- 
m erhetleniil k ite tszik , hogy annak szerző je, Feldm ann 
S. tanár, 4) azon bő r bán ta lm at, m it mi pokolvarnak 
nevezünk , nem lá tta  soha. Szolgáljon bizonyitékúl 
a többi között következő  á llítása: , ,1836-ban egy 66 
éves köszvényes egyént észleltem, kinek h a s f a l á n  
jókora k iterjedtségü pokolvar látszott. A helybeli 
szerelés kenyér és tejbő l készült m eleg pép boro
gatásokból állott. A d u g a s z  k i l ö k e t é s e u tán a 
dag környékén pár kisebb kelevény“1 stb. Hogy a 
börbántalom , m elyrő l i tt  szó van, pokolvar nem volt, 
ső t az nem is lehe te tt, onnan következtethető , hogy a 
pokolvar ruhával födött testrészeken nem fordul elő

>) 1. OHL. I860. 6. sz.
2)  Annual Meeting of the British Medical Association.
3) Handbuch der Pathologie u. Therapie. Bedig, von Virchow 3-ter Bd. 2-te 

Lfg. Erlangen 1862 245 1.
*) Sajnáljuk hogy Kubics Károly ű r a forrást, honnan merített, bő vebben 

[  nem említi föl, mi tudományos közleményeknél szinte nélkülöztetlen. |

soha, s mivel pokolvarban dugasz (Exsudatpfropf} 
nem képző dik soha, mely pépborogatások segítségé
vel elválnék s kilöketnék. M indkettő  azonban áll a na
gyobb fokú kelevényekrő l.

Valamint tehát ezen állító lagos pokolvar ny ilván
valóan nem volt egyéb, m int nagyobbszerü kelevény, 
melynek bő rfödözete talán üszkösödésbe ment át, úgy 
az egész czikkben elő sorolt többi esetek kórrajzaival is, 
Feldmann tanár leg távo labbró l sem hitetheti el velünk 
azt, hogy pokolvarró l é rtekez ik , hanem m eggyő ző dünk 
igenis arról, hogy F. tan. részint egyszerű  kelevényeket 
(furunculus), részint pedig szöveményes nagyobbszerü 
iiszkösödött börfölülettel e lláto tt kelevényeket (an- 
tb rax)kezelt, s egyúttal igazolta azt, m it ezelő tt 3 évvel 
á llíto ttam , hogy gyakran a leghíresebb nagyvárosi 
kórodászok ')  a pokolvart nem ismerik, hogy an th rax 
s pokolvar között ég s föld a kü lönbség, szóval, hogy 
ha a mi pokolvarunknak más hason értelm ű  latin  el
nevezést adunk, m int „p u s t u 1 a m a l  i g n  a“ a foga
lom zavarából nem bontakozunk ki soha. — Fö ltevén 
pedig azt, hogy F. tanár an th rax  czímmel je lze tt ese
tei a la tt csupán terjedelm es, mélyebb kelevényeket 
kell é r ten ü n k , a czikk azonnal visszanyeri hasznave- 
lie töségét, m ert m indazt, m it az ilyen ke léseknél2) 
alkalm aztatott be- vagy keresztvágások fölösleges- 
segérö l. s meleg pépborogatások hasznáról mond, sz í
vesen aláírom.

II.

A fennérintett angol orvos, Budd Vilmos tr. 
nagy horderejű  értekezése következő  czimet visel : 
„Az eddig figyelemre nem m éltato tt pokolvar e lő fo r
dulása Angolhonban“.3) A dolgozathoz egy ábra és több 
halálosan végző dött esetek kórrajzai voltak csatolva. 
A szerző  azt tartja , hogy a pokolvar Német s F ra n k 
honban m ár rég  óta bő ven volt tanu lm ányozva, de a 
b r itt szigeteken kevés vagy  épen semmi figyelm et 
sem gerjesztett. A szárazföldi orvosokkal elism eri m i-

J)  Lásd alább, hol Hebra maga megvalja, hogy a pokolvart nem ösmeri saját 
észlelésébő l.

*) A ne'p nyelvén „feneketlen k llés.“
s)  The occurence — hitherto unnoticed — of malignant pustule in England,
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szerint A-ör a pokolvar (m alignant pustu le) a veszé
lyes s nagy mérvben ragályos keleti dögvésszel azo
nos, mely szarvas m arháknál s juhoknál fordul elő , 
2-o r a pokolvar dögvészes állatokró l az em berre ra 
gad közvetlen érintkezés, oltás által, vagy ha az állati 
hullák húsát megeszik (? P . ) ; úgy  látszik hogy  az is 
bebizonyul, m iszerint a pokolvar rovarok csipése ú t
ján  is tovább terjesztetik ; 3-or hogy a pokolvar em ber
rő l á lla tra  szintén átv itethetik  (? ). B u d d tr. továbbá 
kilencz esetet em lít, m elyekbő l az derü l k i, hogy a 
pokolvar Angolhonban sem oly ism eretlen , m int ezt 
ekkorá ig  hitték. Á tmegy aztán a pokolvar kezdete 
s fejlő dése leírására. Valam ennyi esetben a pokolvar 
kicsiny, je lentéktelennek látszó hólyagosával — p a tta 
nással — kezdő dik, mely f ő d e t l e n testrészen szök
ken fel. Első  napokban a pokol var m int tisztán hely
beli baj külöli m agát, s h a  k o r á n  k i m e t s z e t i k ,  
a z  á l t a l á n o s  f e r t ő z é s t  m e g  l e h e t  g á t o l n i .  
H a azonban a pokolvar m agára hagyatik , akkor az 
összes szervezet tám adtatik  m eg, és azon tünem ények 
fe jlő dnek , melyek posgerjes bántalm aknál köszönté
nek be. E kkor a helybeli tünem ények: nagy fokú 
daganat, a felület szenesedése, s a bő rszövet any- 
ny ira kökeménynyé v á l ik , hogy  egy esetben, hol a 
pokolvar az ajkakban fészkelt, a bemetszésre recsegés 
hallatszott. Valam ennyi esetei halállal végző dtek a 
4-ik s 8-ik  nap lefolyása alatt. Kétszer, úgy látszott, 
m intha a pokolvar szúnyog csipése után keletkezett 
vo lna; egy más esetben juhdöggeli érintkezés okozta; 
m íg három szor oly egyéneknél fejlő dött ki, kik juhok 
kal s szarvasm arhákkal fog la lkoznak; a többi esetek
ben ped ig  a kóroktan i fo rrást k ipuhato ln i nem lehe
tett. Budd tr. értekezése végén s ü rg e t i : hogyr a dög
hús árulása, m ely elég gyakori, tiltassék el szorosan, 
m ég pedig annyival inkább, m inthogy szerző  k ísér
letei szerint, azon höségi fo k , m elynél a hús megfő, 
a rra  nem elég m agas, hogy az állati rag á ly -an y ag  
tökéletesen megsemmisittessék.

Midó'n angol ügy társunk , a pokolvar kórtanára 
s gyógym ódjára nézve, az általam  régen va llo tt néze
tekkel egészen m egegyezik : a kórok tan  tekintetében 
tő lem annyiból e ltér, hogy 1-ör az elesett m arhák 
vagy  juhok húsából készült eledelt is képesnek ta rtja  
arra, hogy pokolvar következzék , mirő l én, legalább 
eddig, még meg nem győ ző dhettem  ’) ;  2 -o r hogy  a 
pokolvar em berrő l á lla tra  is tova terjeszthető . E rrő l 
sincsen adatom ; azonban, hogy a pokolvar e m b e r r ő l  
e m b e r r e  r a g á l y o z á s  u t j á n  n e m  m e g y á t, 
á llítha tom , mennyiben többszöri pokolvaras anyag
gal véghez v itt oltásaim, még eddig m indenkor sem 
leges eredm ényre vezettek.

III.

Mintegy ellentétü l a fenntebbi egyszerű , világos, 
s az elv itázhatlan igazság bélyegével je lze tt elő adás 
után, legyen szabad m ég egy f r a n c z i a  o r v o s  né-  
z e t é t i s a pokolvarró l m egem lítenem , k irő l nem lehet 
úgy  m int a „G yógyászatban“ szereplő  ném et tanárró l

állítani, hogy poko lvart nem lá to tt v o ln a , de igen is 
azt, hogy pokolvarféle czímmel más, lényegesen egy
mástól különböző  bó'rbajokat összezavar. A n c e l  on  A. 
a Dieu kórház fő orvosa, az Echo Medicale ez. folyó
iratban (1859. i. 1. P rager V ierteljahrsschrift 1860 
I I I )  f ö l f e d e z é s e k czime a la tt közli nézeteit a 
pokol varról. 0  e kórt c a r b u n c u l o s i s névvel 
czimezi, annak három  alak ját különböztetve meg, 
úgym in t: 1-ör az a n t h r a x fé leségét, mit nem 
ta r t azonosnak, egy több genytüszök egybeolvadásá
ból tám adt nagyobbszerü kelevénynyel, hanem akarja, 
hogy  mint a carbunculosis önálló term énye tek in tes
sék ; tám adását általános tünemények elő zik meg, 
aztán a böralatti kötszövetben egyszerre fájdalm as 
csomó képző dik, melynek csúcsa szederjes színt m u
tat, ötöd napra pedig hólyagcsák (phlyctenae) kép
ző dnek fö lö tte: 2 -o r „ p u s t u l a m a 1 i g n  a“-féle bő r- 
ba j; ez a carbunculosis azon egyedüli a lak ja , m ely 
A. szerint is ragá ly  ú tján jő  lé tre ; 3 -o r „ c a r b u n c u 
l u s m a 1 i g  n u s“-féle a la k o t, mely ismét kétféleké
pen jelentkezik, vagy m int helybeli külbaj (charbon. 
essentiel) vagy  pedig m int belső  általános kór, mely
nek tünem ényei ezek : lehangoltság, gyöngeség, izza- 
dást felváltó rázó hideg, e la lé ltság , nehéz légzés, bű 
zös lehelet, nyelvszárazság', hányás, nagybüzü hasme
n és, húgyrekedés. reszketegség , fe jfá jás, folytonos 
nyugtalanság, félrebeszélés stb. H agym áztól az á ltal 
képes m egkülönböztetni ezen bajt, hogy itten a rázó 
hideg nem a betegség első  szakában áll be, s hogy 
a bélk iüritések nem birnak hagymázos sajátsággal 
(?). Ezen, a carbunculosis harm adik féleségénél még 
az sem szükséges, hogy bó'rbántaloin (pustu la vagy 
carbunculus) fejlő djék ( ! !? ) ,  m inthogy a halál, mely 
rendesen a betegség harm adik napján következik, 
már néha egy pár óra m úlva is utó léri a beteget.

A k ó r o k t a n r a áttérve Ancelon a,zt hiszi, hogy 
a pokolvar nem tám ad ragá ly  utján, bár azt késő bben 
ismét m int egyik kóroktani forrást kénytelenittetik 
elismerni, hanem azon nézetet párto lja, hogy általános 
vagy helybeli mozzanatok, nevezetesen m ocsárokkal 
vagy vízzel teleszivott szántó fö ldekbő l, az év forró 
idő szakában oly kigő zölgések tö rténnek , melyek ké
pesek az á ltala felá llíto tt pokol var- féleségeket fej
leszteni, ané l kü l hogy egyidejű leg marhavész u ra l
kodnék. A betegek azon állítása, hogy valamely rovar 
á ltal szúrattak volna m eg , elő ítéleten alapszik, mit 
egy érthetlenill elő adott kórrajzból következtet. Noha 
a mi franczia tudorunk , ezen általános (vagy is in
kább titokszerü) kóroktanhoz ragaszkod ik , m ég sem 
tagad ja m erő en, hogy a „ c a r b u n c u l o s i s “ pöcs- 
köly, barom legyek, szúnyogok stb. csípései á lta l is ger- 
jesz the tö , m inthogy ezen á llatok  szájszervei nagyon 
alkalm atosak arra, hogy dögragály lya l telve, a fedetlen 
bő rrészeket m egfertöztessék. Azonban méh vagy da
rázs általi ragályozást ismét nem tagad. Fövélem énye 
elvégre az, hogy m ocsárgerj ')  á lta l lé tre jö tt pokol
var a szabály, ragá ly  utján eredt pokolvar ellenben a 
kivétel. * I

1) Baiátom Kaczánder tr. egyletünk ő szelő i ülésében egy pokolvar esetet 
I hozott fel, mely vele igen gyanittatja azt, hogy a pokolvar döghús evése 

által támadt, mirő l azonoan rendes egyleti tndósltásomban bő vebben.
*) Váljon nem akadunk e itten, ezen még 1859-ben közzé tett „felfedeze-

I sekben“ egy nem régen említett malariaféle elméletnek elő mintájára ?
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G - y ó g y t í i n i tek in tetben védszerképen sürgeti, 
hogy a mocsárok szárittassanak k i , vágószinekre, s 
vészbe esett m arhákra szorosan ügyeltessék fel, ne
hogy dögrészekkeli érintkezés történ jék (m ily követ
kezetlenség kóroktani véleménye irányában). Mi m agát 
a kezelést ille ti, Ancelon vérbocsátást, hánytatót, h as
hajtó t rendelni, veszélyes, képteleneljárásnak mondja, ha
nem 5 — 6 ammonia cseppet (! !  risum teneatis. . )  borba 
vagy illatos füforrázatban felolvasztva, kám fort, kí
nait, erő sitö életrendet, k iváltképen pedig azt ajánlja, 
hogy a baj h e l y b e l i l e g  e r é l y e s e n kezeltessék, 
( s ic ! )  tudniillik  izzóvassal, vagy még czélszerübben 
a d a g a n a t  k ö r ü l m e t s z e s s é k , de a helyett 
hogy a körülm etszett börsalak e listávo lítta tnék , in
kább dárdányvassal éteti ki.

IV.

H e b r a t a n á r a pokolvar tüzetes le irá sá b a n e m  
bocsátkozik ugyan, m ert úgym ond ') az an th rax  
hungaricus féle név alatt ism ert börbántalm at saját 
tapasztalásból nem ismeri '). Ámde mégis a kelevény 
(furunculus) hü s remek elő adásában, oly tantéte leket 
ta lá lunk , melyek közvetve a pokolvar tanára is fényes 
v ilágosságot derítenek. íg y  H ebra I-ö r kelevény 
vagy furunculus a la tt nem ért egyebet, m int egy k i
sebb bő rterü letre  szoríto tt izzadmányos lobfolyam a
tot, mely a bő r minden rétegeit, ső t a böralatti sejt- 
s hájszövetet is körébe vonja; 2-or an th rax , (carbun
culus) szerinte nem más, m int egy nagyobbszerű  vagy 
összitett kelevény, m elynek felülete s bennéke üszkö
södésbe m egy á lta l 3) ; 3 -or a pustula m aligna v ag y  a 
mi pokolvarunkról azt á llítja  ugyan, hogy a kelevény- 
féle fo lyam attól nem té r e l , de itten ellentétbe jön 
önmagával, mert legottan azt mondja, hogy a kele- 
vénytöl s an thraxtó l az á lta l különbözik (§ 273. 3), 
hogy kezdetben egyetlen, véres savós fo lyadékkal telt 
hólyagosa tám ad , többnyire a kézháton ; a szomszéd 
boncztani táj m egdagad, p irosodik , a nyirkedények s 
m irigyek lobosan tám adtatnak meg. A hely, hol a leg
első  pattanás m egjelent, üszkösödésbe esik stb. — 
V égre állítja, hogy a pustu la m aligna, valam int a ta 
konykór embernél, nemkülönben a hullam éreggeli fe r
tő zés á lta l tám adt genytüsző k, egyedül csak á l la tra
gá ly  behatásának következményei. (Vége köv.)

A d atok  a g ég erés-g ö rcs kórtanához.
Porges L. t r . ,  és a  pe s t i  n y i l v á n o s  g y e r m e k g y ó g y in t é z e t  igazga tó já tó l .

(V ég e) .

A g é g e r é s - g ö r c s  k ó r o k t a n  a.

III.
Most azt kell kimutatnunk, hogy a szóbanforgó beteg

ség miféle idegrendszer- központi bántalmou alapúi, mert az 
lehet lob, túlfejlő dés, sorvadás sat. Ezen kérdés megoldására 
a vizsgálatok a következő  útmutatást nyújtják.

A tulajdonképi gégerés-görcsöt mindig csak olyan gyer
mekeknél találjuk, kiknek táplálása többé kevésbbé hiányos,

’) Lisd 274. §. 243. 1.
s) „Da uns jede auf Selbstanschauuug beruhende Kenntniss derselben 

mangelt.“
s) «Mit dem Eintritte der Gangraen an der entzündeten Stelle, hat man es 

nicht mehr mit einem Euruncel, sondern mit einem Anthrax zu thnn “ 
1. .41.

mint ezt a felpuffadt küllemű , halavány szinű  és az angol
kórra hajlandó gyermekek, tehát többnyire szegényeknél ta
pasztalhatni. Közönségesen' az angolkórosak ismert kopo
nyaalakját láthatni rajtuk, a kutacsok tátongok, a fogzás 
lassan és nehezen halad elő re; csak késő n tanulnak járni,  
vagy újra elfeledik. Bő rük finom, a bő ralatti kötszövet pe- 
tyüdt, és zsírdús. A test színezete halavány, a tekintet erő - 
nélküli , élettelen. Közönségesen igen gyengének születtek, 
s felettébb izgékony idegeket hoztak magukkal a világra, 
mi vagy öröklés útján, vagy az anyában a terhesség ideje 
alatt kifejlett ártalom következtében (kedélymozgalmak, vér
vesztés, betegségek) háromolt reájuk; születésük óta nehe
zen vesznek lélegzetet, bélhurutban szenvednek, s nem jó 
(zsíros, igen vizes vagy kevés) tej, vagy czélszerütlen , dús 
vagy elégtelen étkezés által az elválasztás után állandó rosz- 
szullét, hányás, hasmenés, fejfájás kínozza ő ket, — vagya 
fogzás idő szakában a természet sikertelen erő ködései közben, 
hogy a kifejlő dés bevégző djék, összeesnek. Szóval a táplálási 
zavar minden fokát mutatják egészen a sorvadásig és az an
golkórig, még pedig a szelidebb féleségektő l kezdve egészen 
a súlyosabbakig, melyek tünetei az agyi túlfejlettség, a lágy 
nyakszirttáj sat.

Minthogy a gégerés-görcs olyatén körülmények között 
fejlő dik ki, tehát el kell ismernünk, hogy

1) táplálkozási betegség, még pedig
2) a táplálkozási állapot csökkent erélyű  ; míg
3) idegrendszer-központi, különösen pedig légzés köz

ponti táplálási zavarnak tekinthető , hol az anyagforgalom 
erélye meg van törve, mi pedig úgy az idegsejteknek töké
letlen képző dését, mint a már képzetteknek szétesését, vagv 
megsemmisülését eredményezheti. A gégerés görcs tünetei te
hát az ideg ren dszer, különösen pedig légzésközponljának h i
ányos táplá lkozásából szárm aznak.

Jegyzet. A hangmegszakadás, mi erő szakos sivalkodás, 
sirás vagy nevetésnél észlelhető , ide nem tartozik, noha né
mely tünetei a gégerés-görcsével megegyeznek, a mekegő 
sivitás azonban ottan soha nem hallható. A hansmegszaka- 
dás (Verkeuohen) mindig központi származású. Vannak ugyanis 
gyermekek, kiknél a gégeidegek és a gégeizmok már termé
szetüknél fogva igen gyengék , vagy pedig nincsenek eléggé 
kifejlő dve, miért is ha azokat megerő tetik, vagy túlizgatják,  
erejüket elveszítik és tétlenekké lesznek. Ezen állapot azon
ban éveken át eltarthat anélkül, hogy csak egyszer is halállal 
végző dnék. — Továbbá a fogzást a gégerés-görcsnél elő idéző 
okként nem tekinthetni, minthogy a fogak fejlő désükben 
visszamaradnak. A fogzási idő szak azonban , nemkülönben a 
szervezet gyors fejlő dése ezen idő szakban, s ennek következ
tében a jelentékenyebb erő megfeszités hajlamtámasztó okok
ként szerepelhetnek.

Ellenben, midő n heves kedély mozgalom (harag, ijedt
ség, aggalom) következtében az ember hangot nem adhat, 
ez szinte ugyanazon kórtani alapon nyugszik , minthogy ek
kor az alsó gégeidegek az agy közrehatása folytán hüdöt- 
tekké válván, az elernyedt hangszálagok ki nem feszíthető k. 
Ha ezen állapotot görcsnek tartanók, annyit tenne, mintha 
mondanók, hogy midő n ijedtség következtében az ember nem 
járhat, ez görcs jelenléte miatt nem történhetik.

Kórjóslat.

A mondottak bizonyítják, hogy a betegség a gyermek
korban elő forduló legjelentékenyebb és legveszélyesebb bán- 
talmak egyike. A betegség alacsonyabb fokai, midő n az még 
fejlő dése kezdetén van, a gyógyulásra reményt nyújthatnak, 
ha t. i. a rohamok fuldoklás nélkül folynak le, s a gyermek 
erő i még ki nem merülvék, nemkülönben ha a baj tavasszal 
lép fel, vagy pedig a fogzás vagy valami nehéz betegség a 
táplálást meg nem rontotta. Tavasszal, midő n a virányzat 
gyors fejlő désnek indul, az üde levegő , a nap növekedő  me
lege, a szabad levegő n való mozgás, a fiatal zöldség és a 
jobbá vált tej élvezése a beteg erő it szerfelett emelik, mi a 
gyógyulást igen elő mozdítja. S ha a gyógyszerelés helyes 
javalatokon nyugszik az eredmény felett kétcH*edni nem lehet.

48*
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Ellenben nem sok jót várhatni, midő n már a születés 
óta érzékeny, gyenge, szerkezeti bajban (bujakor) szenvedő , 
az elválasztás után támadt emésztetlenség által sújtott, vagy 
elő rement vagy betegségekben kimerült gyermekkel van dol
gunk, még pedig akkor, midő n fogzás vau jelen, vagy a baj 
tél elején mutatja magát. Az ember a betegség további fej
lő désének egy ideig ellenáll, s oly hosszú szünetek követ
keznek b e. hogy egész nyugalommal tekintünk a jövő  elé. 
A betegség alszik, míg egyszerre a többi idegbántalmakkal 
megegyező leg annál nagyobb erő vel elő tör. Ha a rohamok 
gyakran ismétlő dnek , s a betegség heteken , hónapokon át 
tovahuzódik a kimenetel igen komor. Bizonyára gyógyulás 
egyes esetekben még ekkor fordul elő , noha tapasztalatom 
körében azon korszakban betegeim majd rögtön, hüdés foly
tán, majd pedig lassan , kimerülés következtében elhunytak. 
S hihető leg ilyen tapasztalatok vezették a szerző ket annak 
felvételére, hogy a gégerés-görcs halálos. Ezen vég azonban 
csak akkor köszönt be, ha a betegség tető fokát elérte.

A betegek némelykor evés közben túladnak meg, mint
hogy a bolygidegnek garati csövei is el lévén gyengülve, a 
falat csak nabezen halad a gyomor felé , miért igen könnyen 
köhögési inger és erre a szokott roham fejlő dhetik k i, míg a 
falat a garatban idő z.

Gyógyeljár ás.

Azon nézet mellett maradván, hogy ezen betegség csök
kent táplálkozás eredménye, csak egyetlen egy gyógyjavalat 
lehet, t. i. a táplálás elő mozdítása a megfelelő  erő sitő  és táp
láló szerek által, melyek vagy gyógyszertáriak, vagy közönsé
ges életrendiek lehetnek.

Az első k közé tartoznak: a china, vas, a csukamájolaj, 
az asa foetida és a pézsma, még pedig a két utolsó mint in
gerlő  szer. Az elő soroltak között a betegség kezdetén az asa 
foetida mű ködik leggyorsabban és legszembeötlő bben, még 
pedig nem egyedül azért, mert a tenyészéleti idegek ingere, 
hanem mert egyszersmind a nagy együttérzidegre sajátságos 
módon jótékonyan izgatólag és nyugtatólag hat. Ha a gyer
mekek bevenni nem akarják, cső rében fecskendeteni beléjük. 
— Hasonlókép hat a pézsma szaga által.

Az utóbbiakhoz sorozandók: a húsétkezés , a ser, bor, 
erő sítő  fürdő k, az üde levegő , miért a szerző k az utazást 
igen ajánlják.

Ha a gégerés-görcs csekélyebb fokban van jelen, ked
vező  körülmények között minden szerelés nélkül meggyógyul; 
így például tavasszal, midő n a szegényebb gyermekek többet 
tartózkodnak szabad ég alatt, s a szüléknek jobb keresetük 
lévén, gyermekeiket bő vebben táplálhatják.

Roham alatt ingerek alkalmaztassanak, melyek a bolyg- 
ideget átterjesztés útján tevékenységre izgatják, olyanok 
pedig a ráfecskendés, fuvás, mustárkovász, borogatások , dör
zsölés és erő s szagok, vagy a villamosság.

Jegyzet. Ezen gyógy eljárásból indulván ki, szinte mon
dani lehetne, hogy a gégerés-görcs valóban görcsös bántalom,' 
minthogy görcsök talán a csökkent táplálkozás következtében 
is kifejlő dhetnek.

Én azonban , miként mások is az angolkóros gyerme
keknél, kik pedig a gégerés-görcsben szenvedő k legtöbb ese
teit nyújtják, a görcsöt még fő  tünetül sem észleltük soha, 
annál kevésbbé tehát egyedüli jelenségként. Náluk csak az 
idegmű ködés csökkenését, a gyengült ideghatás jeleit észlel
hetni. így nehezen, vagy épen nem járnak, még mielőtt a cson
tok meglágyultak volna ; a tárgyakat kezeikkel csak nehezen 
képesek megfogni. A gerinczoszlop hátra felé domborodik, 
mert az izmok összehuzódási képességüket elveszítették: fe
jüket nem tudják egyenesen tartani, mint szinte szemüket 
nem rögzíthetik; görcsöket azonban soha nem láttam.

Azután nem minden, görcsalakjában fellépő  betegség 
igényel erő sítő ket, habár táplálási zavaron alapúina is. A 
nehézkórban horganyt, gyökönkét sat., a mellszorongásnál 
(asthma) légkönenyes folyadékot (spiritus cornu cervi), a fél
oldali fejfájásban (hemicrania) pedig mákonyalt (morphium)  
kell nyújtani.
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F o l y o m á n y o k .

1) A gégerés-görcs ritka, a gyermekkorban fellépő
betegség.

2) Gyenge, csökkent táplálkozású, többnyire angolkó
ros gyermekeknél jön elő .

3) A légzésszerveknek rohamokban fellépő  hüdéseként 
mutatja magát.

4) Lefolyása közben egyéb részek kórtünetei csatla
koznak hozzá.

5) A gégerés-görcs csökkent táplálkozás következménye.
6) A kifejlettség magas fokán hüdés, vagy összeaszás 

következtében halálos.
7) A gyógyeljárás feladata a táplálás.
8) A gégerés-görcs (laryngospasmus) elnevezés hely

telen, minthogy a baj lényege nem görcs, miért találóbb az 
agyigégehüdés (phrenoglottismus) név.

----MM- ---

A hátgerincz elferdülő sei és ez elferdülések 
óvszerei.

B&tlzfalvl Samu, tudortól.

( F o l y t . )

Átmegyünk most már azon óvó rendszabályokra, melyek 
az alsó végtagok tartására, s bizonyos testtartások, állások, 
mozgások egyenlő tlenségére és egyoldalúságára, mint a ferde 
növés, elgörbülés okaira vonatkoznak. — Minthogy a hátge
rincz elferdülése keletkezési okainak itt kérdés alá jövő  nemei 
mellett az oldali elferdülésnek egyenlő tlen kifejlődése azon 
mozzanat, melyet leküzdeni s eltávolitani kell, az óvó rendsza
bályok a keletkezési okok mindkét nemére ugyanazok. Csak 
azt az egyet jegyezzük itt meg, hogy azon esetekben, hol a 
csipő nek ferde állása vagy az egyik alvégtagnak megrövidü
lése miatt sántitás van jelen, mely mellett tehát a test súly
pontja a középvonalból jobbra vagy balra esik, mindazon itt 
tüzetesebben elő terjesztendő  rendszabályok, melyek a törzs 
mindkét oldala egyenlő szerü kifejlő désének helyreállítását 
vagy fenntartását czélozzák, kettő s gonddal vétessenek figye
lembe. Mert mindazon esetekben, hol a test támpontjainak, 
tehát alvégtagjainak egyenlő tlensége miatt a szabályszerű 
egyensúlyt már elveszité, a hátgerincz elferdülésének kelet
kezése elő bb-utóbb el nem maradhat. Azért mindenekelő tt 
oda kell törekedni, hogy a sántító járás, mennyire lehetséges, 
befolyás nélkülivé tétessék. Erre nézve sok esetben véghetet- 
len sokat lehet segiteni czélszerű en készített kötszerekkel s 
más gépies készülékekkel, melyek különben is több esetnél 
egyedüli óvó és a bajt eltávolító eszközök. S már valóban lé
teznek és készíthető k olyan ész- s okszerű  testtartók, a menést 
könnyitő  s szabályositó tám-készülékek az alvégtagok szá
mára, melyek az egyenlő tlenszerű  járást megszüntetik s eltá- 
volitják. S ilyen eszközök, gépek által azután sok esetben a 
hátgerincz elferdülésének elejét lehet venni.

Hol az egyik alvégtag rövidebb mint a másik, hozzá illő  
czipő - vagy sarukészülékkel lehet a kiegyenlitést helyreállí
tani ; hol a mankó általi támogatás kikerülhetetlen, még ak
kor is , ha a járásra nézve csak az egyoldalon lévő támogatás 
elégséges, legalább azon ideig, míg a test növésben van, 
soha sem kell elmulasztani a másik oldal támogatására is ha
sonló eszközt alkalmazni.

Magától értetik, hogy ott, hol a hátgerincz elferdülésé
nek keletkezési okát lábfájás által elő idézett sántitó járás 
képezi, mennyire lehetséges, mindenekelő tt a lábbajnak eltá
volítására kell hatni.

A megnevezett két keletkezési ok megszüntetésére 
irányzott törekvésnek már a csecsemő  korban is munkában 
kell lennie. Mert a test gyöngesége miatt egyoldalú megszo
kásokra s, ez által a testnek aránytalan kifejlésére ekkor köny- 
nyebben szolgáltathatik ok, mint a késő bbi életkorban.

Itten figyelmeztetnünk kell a következő  elferdülési 
okra: így nem egyszer megtörtén, hogy a kisdedeket hideg 
kövekre s nedves helyekre ültetik le, mi nem ritkán oly lobos
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folyamatokra szolgáltat okot, melyek késő bb elgörbülést, fi- 
czamokat s ehhez hasonló bajokat Idézhetnek elő .

S ügyelni kell, hogy a szoptatásnál az emlő k változtas
sanak, vagy hol csak az egyik emlő vel lehet szoptatni, a szop
tatásnál legalább a gyermek helyzete változtassák.

A csecsemő  egyenes, szabad ülésre soha se kényszerit- 
tessék, míg hátának nincs meg a megkivántató ereje. Ezen idő 
pont a harmadik hó lefolyása után szokott beállani; gyöngéb
beknél azonban gyakran több héttel késő bb. Azon ideig a cse
csemő t tág pólyában mindig fekvő  helyzetben kell hagyni. 
Az egyenes ülésre való szoktatás csak lassanként! átmenettel 
történjék. S hasonló fokonkénti eljárást kell folytatni a fekvő 
helyzetbő l az egyenesre való átmenetkor idő sebb gyermekek
nél, ha azok hosszas betegeskedés után az izomerő ben tetemes 
veszteséget szenvednek s jelentékenyen meggyöngültek volna.

Ha a gyermek önállóan ülni képes, arra kell ügyelni, 
hogy ne csak mindig az egyik karon hordoztassék, hanem vál
togatva mindakettő n.

Általában a gyermeknek kézen való hordozására nézve 
az a tanácsunk, hogy az, mennyire csak lehetséges, minél rit
kábban történjék, mert a közben a gyönge gyermeki test tag
jai vajmi könnyen többé vagy kevésbé káros helyzetbe jöhet
nek, mibő l azután rendellenes testtartási viszonyok kelet
keznek.

A járás tanítását illető leg több fontos és lényeges pon
tot kell tekintetbe vennünk. Itten általános szabály, hogy e 
mellett minden mesterséges eszközöktő l a lehető ségig tartóz
kodjunk, melyek közönségesen egyoldalúan mű ködvén, a test
növés egyezményét közönségesen megzavarják, s a testalkatot  
el szokták nyomorítani. Ha lábai használatára a gyermek ked
vet mutat, gyakrabban le kell ő t tenni a sző nyeggel vagy 
pokróczczal beterített talajra; hol azután henteregni, csúsz
kálni, mászni fog — s egyszer, mikor észre se vesszük lábra  
áll, anélkül hogy támogatásra volna szüksége. Ekkor védsap- 
kával ellátva veszélytelen helyeken kell ő t hagyni, hogy tet
szése szerint szabadon mozogjon. Ezen felül csak olyan támo
gatás engedhető  meg, mely mindakét kézen történő  vezetésbő l 
áll. Ha azonban az alsó végtagok gyöngék vagy épen ferde 
növésüek a kora járást mennyire lehet akadályoztatnunk, vagy 
legalább az alvégtagoknak nagyobb megerő ltetését kerülnünk  
kell. A meglevő  ferdeségeket, idomtalanságokat, síktalpusá- 
got soha sem szabad elhanyagolnunk, hanem mindjárt kezdet
ben szakértő  tanácsát kérjük ki.

Mihelyt a gyermek az önálló mozgás teljes tehetségét  
megszerzé, a figyelmet fő kép oda kell irányozni, hogy az egyen- 
oldalú testtartás — minden helyzetben, s minden mozgás- és 
foglalkozásnál mindjárt eleitő l fogva — természetes s egy
szersmind szükségképi megszokássá váljék. Mert azon esetre, 
ha a rósz szokások uralomra kaptak, azok kiirtása minden ké
ső bbi életévvel mindig bajosabb, s gyakrabban legyőzhetlen 
nehézségekkel jár.

Ezek folytán különösen arra kell ügyelni, hogy a gyer
mek a járásnál lábainak kifelé helyezéséhez szokjék, mert en
nek az egész testre lényeges befolyása van, minthogy a lábak 
ellentétes helyeztetésébő l lötyögő  járás , s ez által az egész 
testnek laza s egyenlő tlen tartása jön létre. Hol a lábaknak 
hibás helyeztetésére nézve hajlam mutatkozik, ott a gyer
meknek a bajra való szorgalmas figyelmeztetésén kívül, sík 
földön szabályszerű  s jól kiszámított járási gyakorlatok a leg
megfelelő bb ellenszerek.

Továbbá sok gyermeknek azon hajlamát, miszerint a 
szilárdan álló testekhez és tárgyakhoz támaszkodnak, vagy 
állván, a test súlyát csak az egyik lábra eresztik, a mely test
helyzettel az egész testnek egyenlő tlen és ferde tartása szük
ségkép össze van kötve, — leküzdeni a leghatályosabban ipar
kodnunk kell. Hasonlóképen kell mű ködni a kereveteken szé
keken vagy padozaton való hentergés lomhitó szokásai ellen. 
Minden emberben ugyanis többé vagy kevésbé korán kifejlő 
dik a hajlam, hogy testének egyik oldalát jobban kímélje, 
mint a másikat, de gyermekeknél az ilyen petyhedt, egyen
lő tlen oldalú testtartásoknál nem lehet arra számítani, hogy 
azok az ismétlés következtében kiegyenlittetnek, sőt ellenke-
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ző leg mindig attól kell tartani, hogy az egyoldalúság meg
marad , melynek rósz következményei ezután a naponkénti, 
talán óránkénti ismétlések mellett szintén el nem maradhat
nak. — Arra kell tehát törekednünk, hogy gyermekeink 
egyenes, feszes testtartásuak legyenek, s hogy izomtevékeny
ségüktő l soha se kívánjunk többet, mint mennyi erejük á l
lapotától kitelik; nemkülönben az egyoldalú izommű ködést 
akadályoznunk kell, s nem lehet helyeselni a gyermek szán
dékos ébrentartását olyan idő ben, midő n máskülönben 
aludni szokott. (Folyt, köv.)

K Ö N Y V IS M E R T E T É S .

Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie von A. Du- 
chek, o. Prof, an der Josefsakademie zu Wien. E lső  kötet 1 fü 
zet. A szív , szívburok és az üterek bántalmai, Nagy 8-ré t 290 

lap Erlangen. Enke Ferdinand kiadása. 1862.

Nem régóta a gyógytan nem volt egyéb vények tömegé
nél, melyeknek az illető  tankönyvek szerint a kitű zött tünet- 
csoportozatokat vagy mint közönségesen mondani szokták : 
betegségeket le kellett küzdeniök. Az újabb kornak volt fenn
tartva azon elő menetel, hogy szervek életi eltérései, s azon 
anyagváltozatok, melyek ama rendellenességet eredményezik, 
szabatos természettudományi eljárás tárgyai legyenek.

Vannak, kik mondják, hogy a régi kor tisztán a tapasz
talatot tartotta szemei elő tt, míg a jelen idő ben a támadt fólte- 
vények ragyogása által igen elhagyjuk magunkat ragadtatni. 
Innét támad azután az ő srégi dicső ítése és az újnak becsmér
lése. Szerencsénkre azon nemzedék, mely a hajdant a jelenkor 
fölé helyezi, veszendő ben van, még pedig oly annyira, hogy a 
haladás a visszamaradást kérlelhetlenül sújtó fegyvernéek 
csapásai alatt rövid idő  múlva csak egyes museumi példányo
kat fog fölmutatni.

Azon korban élünk tehát, melynek a történetre hivat
kozva ki kell mutatni, hogy a régiek eszmemenete nemcsak- 
hogy nem volt szeplő tlen, az ember ő seredeti gondolkodás- 
módjából fakadó; hanem inkább a legfurcsább nézpontokból 
indúlt az ki, mely sokszorosan meg volt fertő ztetve, az akkori 
emberi miveltségnek a csodálatosban rendkívül hivő  iránya ál
tál ; mert csak így foghatjuk föl, hogy maguk az igaz tények 
is, mily szerfelett ferde viszonyba hozattak egymással. Azon
ban korunknak nemcsak rontani kell, mert hiszen ez pusztí
tásnál nem egyéb, mely egyedül sivárságot hagy maga után, 
mi pedig annyira leverő , hogy még a kórókat is szívesebben lát
juk, mint a semmit se mutató és nem nyújtó tarmező t. Amazok 
még tettre ösztönözhetnek minket, míg az utóbbi leveri kedé
lyünket, megzsibbasztja akaratunkat.

A jelen idő szak férfiainak nagy, elvitázhatlan és örökké 
tartó érdeme, hogy nemcsak a régi silányságokat és ferdesé
geket változtatják át elhamvadó üszkökké, hanem a bozóttal 
benő tt talajt élvezhető  gyümölcsöt termő  térré iparkodnak 
átalakítani, hol azután a fürkésző  kényelmesen haladhat 
tova, biztos lehetvén affelő l, hogy mindazt meg fogja t̂alálni,  
mit az ismeretszomjas lélek óhajt, vagy a test kíván.

Duchek azon férfiak egyike, kik a gyógytudomány mívelé- 
séért küzdő k csatasorában buvárképzettségével, mint világító 
szövétnekkel az első k között áll. Már számos éven keresztül 
azon nemes törekvéstő l áthatva fáradoz, hogy a kórtannak és 
a gyógytannak a természettudományok sorába való emelésé
nél közremunkálkodjék, s valóban szép sikerrel.

Jelen válalata eddigi összes mű ködésének koronáját 
fogja képezni, mint ezt a jelen füzet tartalma után következ
tetnünk kell.

Az elő ttünk fekvő  füzet a szív, szívburok és az üterek 
bántalmairól szól, s nincs oly rendellenesség, melyben a ne
vezett szervek szenvedhetnek, melyet Duchek úgy kórtanilag 
mint gyógytanilag természetbúvárhoz illő  módon ne tár
gyalna. Minden egyes rendellenességnél a teljes irodalom, az 
odatartozó ismeretek rövid története, a bonczi változások, a 
kórokok, tünetek, lefolyás, kimenetel és a gyógyeljárás körül
ményesen ott találhatók.



Az első  kötet második füzete a légzés-, emésztés-, ivar- és 
a húgyszerveket fogja tárgyalni, míg a 2 ik kötetben az ideg- 
rendszer, a bő r, mozgásszervek, a vér bántalmai, nemkülön
ben a fertő zési és mérgezési betegségek fognak tárgyaltatni.

Az egész munka 100 nyomott íven igen rövid idő közök 
szerint füzetekben jelenend meg. B a l o g h  K.

L A P S Z E M L E .

( —h —ii) A d d iso n fé le  b e te g sé g  n e v e z e tes  ese te .

Az Addisonféle betegség lényeges tünetei a bő rnek 
bronz szine és a test erő inek nagy fokú kimerülése. Midő n 
pedig ezen betegségre figyelmet kezdettek fordítani, hitték, 
hogy a mellékvesék elfajulásán alapul, minthogy az Addison 
kórban elhunyt és azután bonczolt első  betegnél a mellékve
sék történetesen el voltak változva; késő bbi vizsgálatok 
azonban nyilvánvalóan mutatták, hogy az Addisonféle beteg
ségnek a mellékvesék kóros elváltozásával mi közük sincs, 
minthogy úgy az Addisonféle betegség legnagyobb fokban 
jelenlehet míg a mellékvesék teljesen épek, mint szinte az 
utóbbiak tökéletesen át lehetnek változva, anélkül, hogy az 
Addison betegségnek csak nyoma is mutatkoznék.

Hartung, Aachenben, beteget észlelt, kinél az Addison- 
mle betegség tünetei teljes mértékben ki voltak fejlő dve, 
féint errő l maga Romberg is meggyő ző dött, ki azon idő ben 
Aachenben tartózkodott. Ezen esetet Hartung az 1857 ki 
„Frorieps Notizen“ 4-ik kötetében írta le. A beteg neve 
Deuster, foglalkozásra nézve pedig asztalos volt. Romberg 
életben megmaradását nem igen remélte; mindenek daczára 
azonban vastartalmú szerek használása közben, jobban lett, s 
azután három éven keresztül dolgozott; de tökéletesen egészsé
ges szine soha se volt; 186Ö-ki télhóban azonban újra gyen
gélkedni kezdvén, kivánatára, a városi kórházba vitetett. 
Halavány szürke, a szempillák belső  felülete gyöngyház 
színű , szájának takhártyája halavány, érlökése pedig kicsiny 
és üres volt. Tiszta nyelvnél az étvágy hiányzott , az emész
tés azonban meglehető sen rendesen ment véghez , s láz nem 
mutatkozott. A beteg fájdalmakról nem panaszkodott, se pe
dig nem köhögött. Ekkor nern volt Addisonféle betegség 
jelen, mint három év elő tt. Hartung a szenvedő nek most is 
mint három év elő tt kálmuszgyökér öntelékében borsavas 
vas-hamanyt (kalium ferrotartaricum) adott. 8 nap múlva az 
étvágy javulni kezdett. Nemsokára a légvételek nehezebbé 
váltak és tavaszhó 14-én a beteg kevéssé köhögni kezdett, 
míg a mellkas kopogatása mindenhol tompa hangot hallatott,  
hallgatózva pedig nyálkabugyborékolást lehetett kivenni. 
Másnap a beteg meghalt.

A bonczolás tavaszhó 16-án délben történt. A balol
dali vese keménynek találtatott, s a medenczében és kely- 
hekben sok zsír volt; a jobb oldali vese még keményebbnek, 
de zsírszegényebbnek mutatkozott. A mellékveséken mi rend
kívülit se lehetett észlelni; a jobb oldali azonban két akkora 
volt mint a másik. A mellékvesék különböző  nagysága azon
ban a ritkaságok közé nem tartozik, s a három év elő tti 
Addisonféle betegség bizonyára, nem annak volt követ
kezménye.

A hulla zsírszegény, bő re halavány, szive petyüdt és 
üres, a máj rendes mivoltú, a lép pedig nagy volt, míg a két 
utóbb nevezett szerv vére ragadós és világos vörösnek, egé
szen az ibolya színig, mutatkozott.

Mindakét tüdő  a mellhártyához oda volt nő ive, még 
pedig a baloldali oly annyira, hogy csak késsel lehetett elvá
lasztani , s ezen az oldalon a kóros hártyában — a felső  és 
alsó lebeny között — zöldes vizet tartalmazó tömlő  volt. A 
kevéssé kitágult tüdő k tömött és kemény szövetében gümő k- 
nek még csak nyomára sem lehetett akadni. Szinük fekete 
volt, s a metszésfelülethez dörzsölt újjhoz fekete festék tapadt. 
A tüdő nek bármely darabját górcső  alatt vizsgálván, fekete 
foltok mutatkoztak,melyek fekete pontok összegébő l állottak,— 
s így fekete tömeg által tölt tüdő ürcséknél egyebek nem vol
tak ; a fekete foltok között pedig mint fehér csikók a hörgő k

végágazatai vonultak tova, melyekben fekete festenynek nyoma 
sem volt.

A tüdő kben levő  fekete festeny semminemű  savban, se 
pedig halvanysavas hamanyban (ClObK =  Kalium chloricum) 
nem oldódott fel. Erenylemezen (Platinblech) szénné égett 
el, salétrommal hevítve eldurrant, midő n fekete maradékot ha
gyott vissza. Ezekbő l kiindúlva a tüdő üresékben (Lungen
bläschen ) felhalmozódott fekete festeny szénnél egyéb nem 
lehetett.

Ezen eset szinte mutatja, hogy az Addison betegség 
nincs mindig a mellékvesék kóros elfajulásával összekötve, 
továbbá az is kitű n belő le, hogy midő n a légzés , itten a tü
dő k odanövése következtében, akadályozva van, a vérbő l szén 
válhatik ki. Vájjon az Addison-betegség nem szénkiválás-e a 
bő r alá, mint a jelen esetben a szénkiválás a tüdő k beljébe 
történt. Hogy pedisc a szén, nem kivülrő l jutott a tüdő k mé
lyébe onnét is kitű n, miszerint a hörgő kben szénnek nyomára 
sem lehetett akadni. (Archiv für path. Anat. und Physiol, u. 
f. kl. Med. 25 köt. 3 — 4, fű zet).

(—h — n ) R ak acs c s u k lá s  k é t n ev e z e tes  e se te .

40 éves köteles, Dellybő l (Algírban), Widal tudorkórhá
zába ment, minthogy több hónap óta kifejlő dve levő  agyi vér
tolulás által szenvedett; ezen kivül pedig baloldala fájdalmas 
volt, s 5 vagy 6 nappal jelenkezése elő tt ivás után erő szakos 
csuklást kapott, mely szű nni nem akart. Egy perez alatt 55 
csuklást is lehetett számitani, melyek oly rendkivüli erő sza - 
kossággal mentek véghez, hogy a törzs megrázkódott. A lég
zés nehezen történt, a légvételek pedig rövidek, félbeszakitot- 
tak voltak. Az arcz vöröslött. Gyomor elrontás jelei mutat
koztak (a beteg igen szerette a likő röket, különösen pedig az 
ürömlikő rt), s 80 érlökést lehetett számítani. A kórházban 
létekor 5 napon keresztül nem aludt, nem evett, nem hányt, 
s szerfelett gyöngének érezte magát, mi a következő na
pokon mée: inkább fokozódott, s ezzel egyetemben az érlökés 
kicsiny, a beszélés nehéz, az étvágy pedig roszabb lett. Csak 
a csuklás volt folytonos virágzásban. A görc3ellenes és elvonó 
szerek, a légenysavas keneny (Bi), mákony és a maszlagos 
nadragulya, a gyökönkesavas horgany, a só-hashajtók, nem
különben a hangyhalvany. hiában kisértettek meg. Widal végül 
minden észszerű  ok nélkül 0,8 grm kínait írt, melyet a beteg 
egy reggel 9 órakor megevett. Három óra múlva a csuklás 
megszű nvén, a következő  napokon az álom, étvágy teljesen 
megjött. A kinal még három napon keresztül ugyanazon 
adag- és ugyanazon idő ben nyujtatott. A csuklás, miután 19 
napon át szakadatlanul tartott volna, soha többé meg nem 
jelent. (Gaz. méd. de l’Algérie 1862. nyáruó).

Nem régiben D*** rögtön hányni kezdett, s igen erő s 
fejfájás lepte meg, mi mellett az érlökés kicsiny, gyönge, a 
nyelv pedig piszkos volt. Danet tudor csendesítő  italt rendelt. 
Csakhamar azonban a hányás csuklásnak engedett helyet, a 
bő r égető  meleg volt, a fejfájás fokozódott, az érlökés lassú és 
teljesnek mutatta magát, a has kevéssé felfúvódott, a gyomor- 
táj jobboldalon érzékenységet árult el, a nyelvet pedig piszok 
fedte. Hánytató és a hashajtó után a csuklás erő ssége még in
kább növekedett, s görcsök, elájulás, kiáltások és üvöltések 
kisérték. Görcsellenesek, bóditók, villamosság, hólyaghuzó 
sat. mitsetn használván, a betegség 12-ik napján Danet a kö
vetkező  vényt irta: R p . Valerianatis zinci, centigr. 5; extracti 
belladonnae, centigr. 1 ; extracti cinchonae mollis, q s. ut fiat 

! pilula una. A beteg hörgött, midő n reggeli 8 órakor az első 
! labdacsot kapta; 11 órakora második labdacs nyujtatott. 3 

órakor a csuklás megszű nt, s 6 órakor a 3-ik labdacsot vette 
be. A csuklás végképen kimaradt, s a beteg csakhamar telje
sen összeszedte magát. (Gaze. hebd. 1862. ő szhó).

(—h—n) B é lh ü v e ly  k é p z ő d é s  (iuvagiuation), — le v e g ő  befuv ás, —
g y ó g y u lá s .

Télutó 23-án Cousins Edw. 13 hónapos figyermekhez 
hivatott, ki alig hogy jóizüen evett, rögtön erő sen hányni 
kezdett. Himbojmagolaj adagolása egyedül hányást eredmé
nyezett. s cső rék is csak egy Ízben idéztek, elő  székelést. A
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gyermek mindjobban hányt., félig kábult állapotba esett, has
görcsös fájdalomról panaszkodott, arcza egészen átváltozott, 
míg végtagjai hidegek és kékek voltak. A végbélben és a be
lek azon részében, hová a végbélen át férni lehetett, mi rend
ellenesség sem fordult elő . A haránt hurkabél táján azonban 
hosszas daganat volt észlelhető , mely a tapintó kéznek eleinte 
kitért, majd pedig újra képző dött és megkeményedett; a jobb 
oldali csipő árok felett két és fél ujjnyira másik, az elő bbihez 
hasonló, de enuél keményebb és függélyes irányú daganat ta
láltatott, anélkül, hogy a két daganat egymással folytonosság
ban lett volna. Cousins bélhüvelyképző dést jelezvén, a végbé
len át gyomorszivattyú segélyével levegő t fuvott be, mire a 
csipő i daganat kevéssé engedett. A második befuváskor a ha
ránt daganat eltű nt, míg a függélyesnek hossza igen kisebbe
déit. A mű tétel alatt a gyermek magát roszul érezvén, kevés 
nyugalom engedtetett neki, minek elteltével a 3-szori befu- 
vás , azonban igen lassan eszközöltetett mindaddig, míg a be
lek levegő vel meg nem teltek, ez a vékonybélbe zörejjel hatol
ván be. A gyermek elájult, de izgatok eszméletre hozták. A 
hányás tökéletesen megszű nt, s több órai jótékony álom kö
vetkezett be. Ébredéskor vérfoltos székelés történt, míg ké
ső bb kevésbé véres bélsár ment el tő le. Másnap (télutó 24-én) 
vértelen székével abrus precatorius magva üritetett ki. A ha
son semmi daganat se volt észlelhető , s minden komoly tünet 
megszű nt, egyedül gyönge bélizgatottság jelenségei marad
ván föl, melyek télutó 26-án végképen elenyésztek. (British  
medical Journal. 1862. Nyárelő ).

( í —b )  A g l l is z ta n y u j ív á n y  b e d u g u lá sa  és fe k é ly e d é se, — h a lá l .

1862-iki nyárhó 3-án Page tudorhoz a londoni szent 
György-kórházba C. Benjamin nevű  31 éves beteg ment, ki
nek hasa fájt, s kinél a székrekedést hasmenés és hányás kö
vette. A bő r hideg, az ériökések száma 84, a piszkos nyelv 
pedig száraz volt. A beteg félelmet nem árult el, s hasfájdal
mai éleseknek nem találtattak. Minden harmadik órában 3 
szemer Dover poit 2 szemer szürke porral keverve kapott, míg 
a hasfal meleg péppel borogattatott. A beteg azonban any- 
nyira gyöngült, hogy a következő  éjszaka bő  izzadás köze
pette rendkívül kihű lve, meghalt. A bonczolás halál után 39 
óra múlva történt, midő n a hasürben, különösen pedig ennek 
jobb oldalán rendkívül sok geny találtatott. A belek a has
hártyával több helyen össze voltak tapadva. A máj jobb olda
lát lágy izzadmány fedte. Az összetapadások különösen a vak- 
és a felhágó hurkabélnél észlelteitek, s a beleken, fő kép pedig 
a hurkabéien genyszerü izzadmány volt látható. A szokatla
nul hosszú gilisztaképű  nyujtvány fala a hashártyával való 
összetapadása helyén át volt fekélyesedve, — cseresznyemag- 
szerű  tömeg és ezen alul sok geny találtatott benne. A cse- 
resznyemagszerű  tömeg törékeny és lemezes szerkezetű  volt, 
górcső i alakelemeket azonban nem mutatván, abban állapod
tak meg, hogy az megkeményedett bélsárnál nem egyéb. A 
fekélyedés a kemény tömeg megakadása helyén levő nek esz- 
leltetett, s az átfuródást genyszerü izzadmány zárta el. A be
leknek egyébkint semmi bajuk se volt. (The Lancet 1862. 
ő szhó 1-ső ).

( —s—c ) A b o ré k  tú l f e j le t ts é g e  (elephantiasis).

A. sejk, Adáliából, Kis-Azsiában nyárutó 4-én Ogilvie 
J. F. tudorhoz ment Alexandriában, hogy ez segítsen rajta.  
A baj nem volt más, minta borék rendkívüli túlfejlettsége, mi
nélfogva az körtealakot — fölfelé irányzott nyakkal — vett 
föl, s oly hosszú volt, hogy egy tenyérnyivel a térden alól ért, 
míg szélessége a két czombéval együttvéve vetélkedett. A baj  
13 év elő tt kezdő dött ugyan, azonban csak 4 év óta növeke
dett hirtelen. A beteg tímár volt, s baját onnét származtatta, 
hogy övig vízben kellett állania, minélfogva ismételve borék- 
ját gyakran meghütvén, ennek lobját, a horpaszizom lobjával 
párosulva vonta magára. Izomzata jól kifejlett, de kevéssé 
petyhüdt, míg egészsége teljes volt.

Mű tétel elő tt a beteg egy hétig kórházban tartatott, 
hogy ezzel megbarátkozzék, hol egyszersmind himbojmagola- 
jat hashajtóul, erre pedig hydrarg. cum creta nehány csekély

mennyiségű  adagát kapta. Késő bb himbojmagolaj még egy
szer adatott neki.

A mű tétel csöndes éji álom után, nyárhó 11-én délfelé 
C. sz. 46°-nál történt, midő n a beteg csak gyöngén hangyhal- 
vanyoztatott, részint gutaütéses hajlama, részint pedig a nagy 
forróság miatt. A metszések mindenekelő tt úgy irányoztattak, 
hogy a herék, az ondóvezetékek és a mony védve legyenek, 
mire azután a daganat kiirtatott. Egyik oldalon csekély fokú 
hereburki vízkór volt jelen, minek a másik oldalon nyomai alig 
mutatkoztak. A daganat kötszövetbő l látszott állani; a közös 
hüvelyhártya pedig meglehető sen vastag és porczkemény volt. 
Az egész mű tétel alatt 15 obony vérnél több nem igen veszett 
el. A mű tétel után 3 hét múlva a raütett már járhatott, 8 56 
nap múlva a kórházat oda hagyta. Ivarszervei használásának 
teljes birtokában maradt, de a monyon képző dött fénylő  fe
hérségű  új bő r, minthogy a régi elgenyedt, sajátságosán el
ütött a test többi részeinek barnaságától. (M. T. a. G: 1862. 
ő szutó 15-én).

(  h -n )  A k ro to n o la j  a lk a lm a z á s a  fá jd a lo m  c s i l la p í tá s , 
s z e m b a jo k  és k o p a s z s á g n á l .

Rég tudva van, hogy a krotonolajnak, mint elvonó szer
nek a hörg-, tüdő -, és a mellhártyalobnál, nemkülönben a tü- 
dő gümő knél, valamint a hashártyalobnál igen "jó hatása van. 
Bouchardat az izomfájdalmakat kivülrő l alkalmazott 6—8 
csepp krotonolajjal szokta leküzdeni. Nonat az ingerlés utján 
keletkezett emésztetlenséguél a krotonolaj külső  használását 
igen ajálja, míg Marchand a mellhártyazsábáaiál a krotonola- 
jat többre becsüli mint akár a mustárkovászt , akár pedig a 
hólyaghuzó tapaszt. Bedörzsölésre ajálja : R p . Ölei crotonis 
tiglii, guttas 4; olei amygdalarum dulcium, guttas 24. A vö
rösség a harmadik bedörzsölésnél már elegendő  nagy, s a fáj
dalom fél nap alatt megszű n.

Bitot a krotonolajat a gyermekek idült porezhártya- 
lobjánál (keratitis) alkalmazta, — a bedörzsölés a fülek mö
gött bemetszések után történvén. Körülbelül 10 csepp kro
tonolaj dörzsöltetett be egyszerre. Sokkal hatályosabban mű 
ködik, mint a hólyaghúzó tapasz. Azonban vigyázni kell, 
hogy a betegek a bedörzsölt helyre, innét pedig a szemhez ne 
nyúljanak.

Hochsteller de Reutlingen pedig a következő  esetet be
széli e l : fiatal hölgynek azon szokása volt, hogy fejét éjente 
melegen bekösse, míg nappal hajadon fejjel járt. Egyszerre 
csak azt vette észre, hogy haja hullni kezd, miért naponta 
kétszeri bedörzsöléseket rendelt a következő  vény szerinti ke
nő csbő l : Rp. Ölei crotonis t ig lii, centigr. 60 (1 centigr. */7 
szemer) ; olei amygdalarum dulcium gramm. 16 (1 gramme =  
13,7 szemer). Három hét múlva a kopasz hely pelyhesedni 
kezdett, míg végül sű rű  hajzat által fedetett. A kopasz hely 
környezetének viasztafota által kell óvatnia. Ezen eljárás 
más esetekben is sikerrel alkalmaztatott. (J. d. M. et d. Ch. 
pr. 6320).

(—1—h ) G é g e ré s -g ö rcs  (laryngismus stridulus) fe ln ő ttn é l , — h e ly 
b e l i  k e z e lé s  te rp e t in o la j ja l ,  — g y ó g y u lá s .

G. Sára, 44 éves. nyárelő  24-én jött Morell Makenzie- 
hez a „London“ kórházba, minthogy gégerés-görcs bizonyos 
nemében szenvedett, mely körülbelül egy hónap óta tartott.  
A beteg izmai nem igen voltak kifejlő dve, míg az egészség meg
lehető snek találtatott, Rohamok érték, midő n krákogva lég- 
zett, s az egyes légvételek felületeseknek és hosszan tartók
nak tű ntek elé. Hangtalanság nagy foka volt jelen, s beszéde 
csak tagolt susogásból állott. Elő ször hitték, hogy méhszenvi 
baj (hysteria) volt jelen, de az ennek megfelelő  eljárás minden 
siker nélkül maradt. A gége ezután tükörrel megvizsgáltat
ván, a hangszálagok egészségesek, a gégefedő  hátsó felülete és a 
felső  gégeredő k pedig vérrel erő sen belövelteknek mutatkoztak. 
A gégefedő  mellső  felületén és a garat takhártyáján semmi 
rendellenesség. Nyárhó 2-án a gégére légenysavas ezüst erő s 
oldata alkalmaztatott, mi minden második nap három héten 
keresztül ismételtetett. A beteg mindinkább roszszul lett, míg
nem nyárhó 24 én a gége terpetinolajjal közvetlen érinttetett,
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az érintések azután minden második nap ismételtetvén. A kö
högési rohamok folytonosan alábbhagytak, gyöngébbek let
te k ^  egyszersmind rövidebb ideig tartottak A takhártya 
mindjobban meghalaványodott, s a hang teljesen visszajött. 
A beteg ő szelő  közepén, bajától teljeser. megszabadulva, a 
kórházat elhagyta. (M. T. a. Gr. 1862. ő szutó 15-én).

(—s— c) Kiszorult sérv; a külső  lágyékgyürú átmetszése; halál,

Pancoast, Philadelphiából, írja: 66 éves boréksérvben 
szenvedő  ember egyszerre csak székrekedést, hányást kapott, 
8 sérve, melyet rendesen felkötve hordott, többé nem volt 
visszahelyezhető , miért a borék tövénél csekély nyilatot metsz
vén fel a bő r alatt, vájt kutaszt vezetett a külső  lágyékgyürü 
és a sérv közé, minek megtörténtével az elő bbit vékony kusz- 
tora által keresztülmetszette az inmetszés szabályai szerint. 
Az elő tolult belek azonban csak másodszori bő ralatti metszés 
és háromszori kísérlet után tétettek vissza. A beteg az erre 
következő  nap megbalálozván, a sérvtömlő  a hüvely hártyá
jához mindenhol oda volt nő ve. A cseplez egy része lobos és 
megkeményedett volt, míg a hashártya egészségesnek mutat
kozott (Dublin Medical Press. 359. 1.)

(—h—n) Kevés mireny hosszú idő n át használva art-e az
em b ern ek .

Cumberlandban van hegyi vidék , melyet Whitbeck-nek 
neveznek, s az itteni talaj kevés mirenyt tartalmaz, melyet a 
lakosok már emlélkezetet haladó idő  óta csekély meny- 
nyiségben folytonosan esznek anélkül, hogy az reájuk kárté
konyán hatna. Az állatoknak sem árt a réczék kivételével. 
Ezen közlemény Davy-tő l van , ki a fenntebbiek után követ
kezteti, hogy a esekély mennyiségben folytonosan megevett 
mireny az ember szervezetében nem halmozódik fel, míg a 
kácsáknál igen. (British Medical Journal. 1862. ő szhó 18.).

Gyógytaui és gyógyszertári újdonságok.

-(- A matico és olaja A matico, piper angustifolium 
nevű  borsfa leveleibő l áll, — hazája Dél-Amerika, s Peruban 
már régóta fő zetként belső leg használtatik a kankó és a bu
jafekélyek ellen. Az első  londoni világkiállitáson ki lévén 
téve, figyelmet ébresztett, s azóta mint összehúzó és hatal
mas vérzéscsillapító szer Angol- és Francziaországban szél
iében használtatott, s pedig az utóbb nevezett országba Dor- 
vault vitte át. Angolországban 1855 táján kezdett lábra 
kapni, hol fő zetét belső leg adagolva úgy a heveny , mint az 
idült kifolyásoknál becsülni kezdették.

Grimault, ki Dorvault utódja, a maticóra vonatkozó 
vizsgálatokat folytatván, felfedezte, hogy a matico gyógy- 
hatása a benne foglalt nagy mennyiségű  illékony olajnak tu
lajdonítható , miért is maticoolajat tartalmazó tokcsákat 
készített, ezeket kísérletek tétele végett Favrot Elek tudor
nak átadván, ki már elő bb a maticot részint fő zetként bel
ső leg, részint befecskendésül, részint a kivonatot használta, 
még pedig többször jó sikerrel; minélfogva hitte, hogy a 
matico illékony olajának szép hasznát fogja látni. Favrot elő 
zetes nézetét a tapasztalás igazolta, s csak azon kellemetlen 
körülmény tű nt fe l, hogy a matico illékony olaja túlságos 
nagy mértékben vizelet hajtó volt.

Végtére számos kisérlet után a matico következő  ada
golási módja találtatott legczélszerű bbnek : Rp. Balsami co- 
paivae, partes 100; olei aetherei matico, partes 5 ; magnesiae 
cp s. ut fiat massa e qua formentur boli. A falatok Raquin 
módja szerint enyvvel vonattak be, s azok mindegyike 1 
gramme copaiva-balzsamot és 50 centigramme illékony ola
jat tartalmaz, mely 50 grammes maticolevélnek felel meg. 
Ezen összeköttetés által a copaiva-balzsam sajátságos izét 
egészen elveszti, s a maticoolaj a borsos mentáéhoz hasonló 
szagot kölcsönöz neki; mindemellett a szóbanforgó falatok 
sokkal hatásosabbak mint akár a Raquin, akár pedig a Mo- 
thes-féle tokcsák, nemkülönben kellemetlen felböfögéseket 
nem okoznak.

Favrot a kankót már négy év óta kezeli maticoval,

még pedig ha az kezdetben van, a befecskendések elegen
dő k a következő  vény szerint: Rp. Matico, kilogrammá 1 ; 
aquae destillatae simplicis, kilogrm. 2 Macera per viginti  
quatuor horas. Oleum aethereum supernatans fluido aquo
so separa. A vízkivonattal naponta egy vagy két befecs- 
kendést kell tenni; midő n azonban a kankó idültté vált, 
a befecskendések többé nem elégségesek, hanem belsőleg ma
ticoval töltött tokcsákat kell bevenni, melyek száma napon
kint 12-ig felmehet.

A nő k hüvelykankójánál a maticonak szinte igen nagy 
hasznát vehetni. Ha tépetpamat maticolevél porával be
hintve a hüvelybe dugatik, emellett pedig belső leg a matico
olaj tokcsák használtatnak, a legszebb eredményre bizton 
számíthatni.

A matico nemcsak Páris kórházaiban, hanem Szent 
Pétervárott is, oly sikerrel alkalmaztatott, mely Favrot le
leteit tökéletesen igazolta. (Gazette des Höpitaux. 1862. 
123. sz ).

-(- A légenysavas alas keneny (subnitras bismuthi) ára az 
utóbbi években megszázszorosodván, Calvo tudor azon volt, 
hogy annak a húgycső i kifolyásoknál pótszerét fedezze föl, mi 
neki sikerült, minthogy az ónéleny-halvacsot (oxychloratum  
Stanni =  SnO. SnCl), nemkülönben a vilanysavas és csersa
vas ónt a kankó kezdetén és végén szintoly hatásuaknak ta
lálta , mint a légenysavas alas kenenyt, s különösen az ón
éleny-halvacsot. emeli ki, melynek még azon elő nye is van, 
hogy idő vel a befocskendések ingerlő k nem lesznek, mint ez a 
rosszul mosott légenysavas alas konenynél megtörtént. A 
Calvo által ajánlott befocskendések a következő k: 1) Rp. 
Aquae rosarum, grammata 100 (1 gramm. =13,72 szemer); 
oxychloreti stanni, gram. 8. 2) Rp. Aquae rosarum, gramm. 
100; phosphatis stanni, gram. 6. 3) Rp. Aquae rosarum, 
gram. 100; tannatis stanni, gram. 2. (Union medicale 1862).

-J- Némely vidékeken a himbojlevelek (folia ricini com
munis), mint tejhajtók (galactagoge) lévén ismeretesek, az 
amerikai orvosok által nagy kiterjedésben hozattak alkalma
zásba. így a durván összetört levelekre vizet öntenek, az ek
ként elő állított pépet pedig az emlő re borogatásul alkalmazzák, 
emellett még Cushnan folyékony kivonatát (a himbojlevelek- 
bő l borszesz által készül) használják, abból naponta három
szor kicsiny kanálnyit adván. Ily eljárás mellett másnap már 
kevés tej ürittetik ki, midő n a pépborogatásokkal fölhagynak, 
s ezen túl még vagy két napon keresztül a borszeszes folya
dék adagolását folytatják, míg végtére annyi tej választat!k 
el, hogy az a gyermek minden szükségét kielégíti. Gilfillan  
Vilmos (brooklyni orvos) azon gyógyítási módnak, különösen 
pedig a borszeszes kivonatnak számtalanszor szép sikerét 
látta, s a himbojleveleket, mint a tejelválasztás sajátszerét 
tekinti, melynek az ideg-, edény- vagy az emésztési rend
szerre mi kártékony befolyása sincs. A pépborogatások sze
rinte a kivonat hatását elő mozditják, de nem feltétlenül szük
ségesek. (Americain Medical Times 1862.)

-j- Több orvos az epemirigy kezelésénél a kosárvirágú 
növények alkalmazásának igen jó sikerét látta. Különösen a 
mikania huaco és az eupatorium saturiaefolium emlittettek 
kiváló dicsérettel, ini föl nem tű nhet, minthogy az emlitett 
növényekben illatos, keserű  anyagból bő ven található. Múlt  
évben pedig Dromme, a bruges-i polgári kórház orvosa az 
eupatorium cannabinum növényt ajánlotta ugyancsak az epe- 
mirigynél. 36 egyént kezelt ezen gyógyszerrel a járvány dü
höngése tető fokán, s 26 közülök kigyógyult, míg más g yó g y - 
eljárás felettébb bizonytalan eredményt mutatott elő ; 10 
gyermek pedig, ki azt bevenni nem akarta, menthetlenül elve
szett. A használt készítmény akként állíttatott elő, hogy 1 
obony növény- és másfél liter közönséges eczetbő l 1 liter  
(majdnem 2 iteze) fő zet készíttetett, melyhez a kellemetlen íz 
leplezése végett közönséges szunya- vagy nadragulya-szörp 
adatott (4 r. fő zetre 1 r. szörp). Az orvosságot 1—2 étkana- 
lankint minden órában kell nyújtani, s pedig ha lehet, mind
járt a hányás után, s a beadás megtörténtével az ívást csak 
tíz perez múlva kell megengedni, hogy a gyógyszer fölszivó- 
dása és hatására elegendő  idő  maradjon. Mihelyt a test kék
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színe tünedezni kezd, kisebb adagok nyújtandók, s ezen 
gyógyszer bevételét rögtön abba kell hagyni, mihelyt a rizs
szerű  székletételek helyett epések mutatkoznak. A betegek 
égető  szomjuk enyhítésére savanyús, üde vagy langyos ita
lokból annyit élvezhetnek, mennyi nekik tetszik. Dromme vé
gül megemlíti, hogy a kellő  szellő zés jelenléte a betegek üdü
lését és gyógyulását rendkiviil elő segíti. (Gaz médic. 1862.)

-|- A közönséges hólyaghuzó tapasz alkalmazása sok 
kellemetlenséggel van egybekötve, miért a hólyaghuzó gyapot
m ázzal (collodium vesicans) kezdették helyettesíteni, mely ak
ként készült, hogy a gyapotmáz a kő risbogarak borégény- 
eczetsavas kivonatának bizonyos mennyiségével összekever- 
tetett. Ha az ilyen gyapotmázzal az illető  rész bekenetik,

A v é r r o k o n o k  k ö z t i  h á z a s s á g r ó l .
Az »Annales d’Hygiéne publique et de Médec. legale« 1862-ki folyamából.

B e v e z e t é s .

A vérrokonok közti házasság már a legrégibb korban a 
törvényhozók, istenészek és a nép bölcsei figyelmét egyaránt 
magára vonta, a hozott határozatok azonban igen ellenmon
dóak voltak, s az újabb idő ben az élettan és a közegészségtan 
különös hévvel karolta föl a tárgyat, melynek megvitatásába 
egyébkint már régóta beleavatkozott.

Hogy a vérrokonok közti házasságnak az onnét szár
mazó nemzedékre mily rendkivüli nagy befolyása van, legin
kább Francziaországban, s pedig különösen Devay T., lyoni 
tanár által tanulmányoztatott, kinek ezen tárgyhoz szóló első 
munkája (Hygiene des families) 1846-ban jelent meg, melynek 
utolsó bő vített kiadása 1859-ben látott napvilágot.

Devay T. és a nézetéhez tartozóknak véleményét leg
jobban kifejezi Dechambre, ki mondja: Nem azért kell a vér
rokonok közti házasságot kárhoztatni, mintha örökölhető  be
tegségek, vagy a vérmérséknek, vagy bizonyos szervi hajla
moknak nemzedékrő l nemzedékre való átterjedésétő l különö
sen kellene tartani, mert ezen átterjedés a vérrokonok közti 
házasságból szülötteknél nem uralkodik nagyobb mérvben, 
mint egészen idegen vérű  házasok származékainál; hanem a 
vérrokonok közti házasságok azért nincsenek helyén, mint
hogy a szövetnedvek alapösszetétele meg nem változik, meg 
nem ujúl, s így az ivadékok nemzedékrő l nemzedékre mindin
kább elfajzanak. Vannak bizonyos hajlamók, melyek valamely 
család tulajdonságai közé tartoznak, s ha nem jelentéktelen 
fokuak, idegen vérüekkel való többszöri keresztő zés után el
enyésznek, míg ellenben még inkább kifejlő dnek, ha vérroko
nok egymásután több ivadékon át nernzenek gyermekeket.

Angolországbnn lovakat találhatni, melyeknek bizonyos 
családi tulajdonságaik vannak, s ezeket az által iparkodnak 
fenntartani, hogy a legközelebbi vérrokonok bocsátatnak 
egymásközti nő szésre. így az atya leányával, a fivér nő vérével 
sat. Emellett azonban a származó nemzedékek mindinkább 
elsatnyulván, a csontváz gyönge, a hús pedig puha lesz, a leg
ferdébb alaktalanságok merülnek föl, a szaporodási képesség 
is csekélyebb, míg az életkor rövidül, s az egészség silány.

A vérujulás hiányából következő  ezen elfajzási folyamat 
az oka, hogy a fejedelmi és egyéb nagy nemesi családok, kik a 
házasságot igen zárt körre szorítják, lassankint elromlanák, s 
végtére kihalnak.

Morei után ugyanazon oknak kell tulajdonítani azon ter- 
mé8zettani és erkölcsi tönkrejutást, melyet olyan elszigetelve 
élő  népeknél kell találni, melyek családjai egymásközött ösz- 
szeházasodtak. Erre példát szolgáltatnak a kretinek, bambák 
és a születésüktő l fogva süketnémák Svájcban ; a cagot-tok a 
pyrénei hegyeken, a vaqueros-ok Asturiában, a colibert-tek  
Poitou-ban sat.

A vérrokonok közti házasság rossz következményei nem 
mindenkor mutatkoznak a második, harmadik nemzedéknél, 
hanem késő bb, s ha valamely családi öröklékeny baj nem is 
fejlő dik ki, arra biztosan számíthatni, hogy a fajta elkorcso-

csakhamar hólyagcsák képző dnek. Tichborn szerint azon
ban még hatalmasabban mű ködő  hólyaghuzó gyapotmázt 
nyerhetni, ha a körisbogarak helyett mylabra cichorei véte
tik. A nevezett orvos még a mustárolajból is készit gyapot
mázt a következő  vény szerint: Rp. Olei essentialis sinapis 
nigrae, gramm. 3; collodii, gramm. 15 ; acidi acetici, guttas 
2. A mustár-gyapotmázzal nyert eredmény azonban nem any- 
nyira kielégítő , mint az, mely akár a körisbogárral, akár pe
dig a mylabrával készültbő l nyeretik. A mustárolajos gya
potmáz egyedül mint gyengén vörösitő  használható. (Amer. 
Drugg. Circ. and Chem. Gaz. 1862. — Gazette hebdomad, 
ő szhó 1862.).

sul, minden testi és lelki gyöngeség nagyobb fokúvá lesz, el
mezavarok annál könnyebben fejlő dnek ki, s a halálra annál 
hamarább számíthatni.

Rilliet 1856-ban értekezetet bocsátott ki, melyben ha
talmas tollal fejtegeti a vérrokonok közti házasságból keletkező 
veszélyeket, mely tekintetben dús tapasztalatokat szerzett 
hosszas gyakorlata alatt Genfben, hol az olyatén házasságok 
felettébb gyakoriak, mintszinte gyakori az életerő  csökke
nése, mely eredményére nézve különböző  alak és fokban nyil
vánul. Rilliet a származható rendellenességeket következő leg 
számlálja el.

A szülő kre nézve : 1) a nemzési képesség hiánya; 2) a 
nemzési erő  késő i bekövetkezése; 3) a többnyire magtalan 
nő szés.

A gyermekekre nézve: 1) torzszülöttek; 2) tökéletlen 
szerkezet és alant álló erkölcsiség; 3) az idegbántalmak gya
korisága, milyenek : a nehézkor, butaság, bambaság, süketné
maság, hüdés és különböző  agyi bajok; 4) a gümő - és gör- 
vélykór könnyű  kifejlő dése; 5) korahalálozás; 6) csekély el
lenállás a betegségek irányában.

Ezek után Rilliet bevallja :
1) Némely családban a vérrokonok közti házasságból szár

mazó gyermekek, az onnét eredhető  bajok által nem Bujtatnak,  
mi azonban felette nagy ritkaság.

2) Ugyanazon családban némely gyermek a vérrokon
sági házasság folytán keletkező  bajok által sujtatik, míg má
sok nem sujtatnak.

3) A sújtottak nincsenek mindannyian egy módon bán
talmazva, így némelyek nehézkórosak, míg mások siketnémák, 
hüdöttek vagy görvélyesek, minélfogva a kórfejlő dés különböző 
alakban nyilvánul.

Ugyancsak 1856-ban tavaszhó 29-én Meniére siketnéma- 
intézeti igazgató a franczia orvos-akadémiában mondotta, 
hogy a körébe eső  tapasztalatok után a süketnémák leginkább 
a vérrokonok közti házasság szülöttei, s fő képen olyan helyek
rő l kerülnek ki, hol a vérrokonok egymással gyakrabban szok
tak összeházasodni. Hasonló tapasztalatokat gyű jtött Perrin  
a lyoni süketnéma-intézetben, hol a süketnémák y4-de vérro
konok közti házasságból való; s az ainay-i, a gyógyithatlan  
süketnémák számára rendelt intézet betegeinek körülbelő l */4- 
dénél hasonló eredet mutatható ki. S mindezen lelet annál fel
tű nő bb, minthogy szerintük a házasságoknak alig y20-da tör
ténik vérrokonok között.

Chazarain-nek a bordeauxi süketnéma-intézetben gyű j
tött tapasztalatai ezek :

39 figyermek között 11 olyan süketnéma volt, kik közül 
6 vérrokonok közti házasságból származott.

27 süketnéma leány között 16 oly egyén találtatott, kik  
közű i 9-en vérrokonok közti házasságból származtak.

Azután pedig az olyan testvérek között, kik vérrokonok 
közti házasság ivadékai, gyakrabban megesik, hogy többen 
szenvednek siketnémaságban, mint ez az idegen vérüek közti  
házasság gyermekeinél elő fordul.

Landes ugyancsak a bordeaux-i intézetben történt hu
zamosabb tapasztalatai után közli, hogy 287 süketnéma között
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79 volt, kik már születésük óta azon bajban szenvedtek, s az 
utóbbiak közül 24-en vérrokonok közti házasságból vették 
eredetüket.

Howe tudor (Psychol. Journal 1858, nyárhó) 17 vérro
konok közti házasság történetét hozza, melyekbő l 95 gyermek 
származott, s pedig 44 bamba (idiote), 12 görvélyes, 1 süket, 
1 törpe és 37 meglehető sen egészséges.

Liebreich festenyes reczeglob (retinite pigmentaire) ne
vezete alatt különös betegséget ír le (Deutsche Klinik. 1861. 
télutó 9.), melynek fő tünete festenynek a reczegben történő 
lerakodása, mi azután lassankint vakságra vezet. 35 olyatén 
reczeglobban szenvedő  között 3 bamba, 14 süketnéma és 18 
vak volt. 14 közelrokonok és 12 idegenek közti házasságból 
származott, míg 9 szülei rokonságára nézve mitsem tudott 
mondani.

Mindezen adatok megerő sítik Devay adatait, ki 121 vér
rokonok közti házasságot elemezvén, találta, hogy ottan a ter
méketlenség, elvetélés igen gyakori, a halandóság pedig szer
felett nagy, mintszinte a görvélyes, angolkóros sat. gyerme
kek sokszor fordulnak elő .

Eszak-Amerikában, hol a vérrokonok igen sokszor há
zasodnak össze, a new-yorki egészségügyi társulat odavonat- 
kozólag több orvoshoz kérdést intézett, s már számos választ 
kapott.

így Bemiss (Louisville) 34 vérrokonok közti házasságot 
említ meg. melyek között csak 27 volt termékeny, ezek 192 
gyermeknek adván életet. Az utóbbiak közül meghalt 58, még 
pedig 15 összeaszás, 8 görcsök s 1 vízfej következtében. A 
többi 134 gyermek között csak 46 volt helyesen alkotva, míg 
32-nek egészsége silánynak mutatkozott, 23 pedig görvélyes, 
4 nehézkóros, 2 elmebeteg, 4 bamba, 2 vak, 5 vörös szemű  (al
bino) és hat különbféle szembántalomban szenvedő  találtatott.

Ugyancsak Bemiss más alkalommal, Washingtonban 
tartott értekezleten kimutatta, hogy az egyesült államok inté
zeteiben lévő  süketnémák 10 %, vakok 5 °/0 és bambák 15 % 
vérrokonok közti házasságból valók. 787 vérrokonok közti há
zasság 256 vak, süketnéma és bamba gyermek nemzését 
eredményezte.

Vérrokonok közti házasságok és ezek gyüm ölcsei.

A házasok rokonsági foka
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1-ső  fokú unokavérek — — 630 2911 955 1956 67,2
2-ik „ » — — 120 226 360 266 42,5
3-ik „ „ — — 13 71 42 29 40,8
kettő sen unokavérek — — — 27 154 21 133 86,4
unokavérektő l szárm. unokavér 61 187 64 123 65,7
nagybátya és nagynéne unokahu- 

gok vagy unokaöcscsükkel — 12 53 10 43 81,1
96,1vérfettő ző  összeköttetés — — 10 31 1 30

Összeg 873+10 4013 1453 2580 61,7

Morris ugyanazon értekezetkor adatokat nyújtott, me
lyek a vérrokonok közti házasságra nézve még kedvező teneb- 
bül ütnek ki.

Mindezen adatok a vérrokonok közti házasság borzasztó 
eredményét annál inkább szembetüntetik, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a vérfertő ző  házasságoknál a gyermek 96,1 % 
rendellenes szerkezetű , míg a harmadik fokú unokavéreknél 
csak 40,8 %.

Burgeois azonban egy családnak 130 éves történetét 
hozta a nyilvánosság elé, melyek törzsét két unokavér képezte. 
A családban 91 termékeny házasodás történt, s pedig 16, uno
kavérek között. Az összes ivadék száma 416, kiknek egészségi 
és halandósági állapotáról szóló statistikai adatok igen ked
vező k. Bourgeois ezenkívül még 24 példát hoz, hol a vérroko
nok közti házasságok mi kedvező tlen eredménynyel sem voltak.

így állottak a dolgok, midő n Boudin nagy hatású érte- 
kezete megjelent, melyrő l legközelebbi számainkban fogok 
szólani. (Folyt, köv.)

T ó t h  S á n d o r  tr. h a l á l a .

A múlt hét végével érzékeny csapás érte hazai tudomá
nyunkat és orvosi karunkat. Szombaton, nov. hó 22-én esti 8 
órakor meghalt Tó t h  S á n d o r orvostudor, magyar akad. 
1. tag, pesti fő reáltanodai tanár és a magyar k természettudo
mányi társulat első  titkára, élte 34-ik évében. Halálának hí
rét belső  megillető déssel tudatjuk t. olvasóinkkal, mert bold, 
ügyfelünket és munkatársunkat szerény, szeretetreméltó lelkű 
idénél fogva mindnyájan kedveltük, s ő t hasznos pályáján 
azon belső  részvéttel követtük, milyenre csak azok iránt ké
pes fokozódni az érzés, kiknek szorgalmában, igazszivüségében 
s elaljasodni nem tudó szilárd jellemében tökéletesen bízunk.

Tóth Sándor saját erélyének és szép lelki tulajdonainak 
köszöni gyors haladását a tudományban és az életben, s azon 
bizodalmát és kitüntetéseket, melyekkel ő t polgártársai meg
tisztelték. Midő n 1859-ben orvostanulmányait elvégezte, még 
mielő tt tudornak fölavattatott, a pesti helvét hitvallású gym- 
nasiumban a természetrajz n. r. tanárává neveztetett ki, hol  
két éven át mű ködvén, 1861-ben Pest városa közgyű lése által 
a pesti felső  reáltanodában ugyancsak a természetrajz n. r. 
tanáráúl nagy szótöbbséggel választatott meg. Ugyanazon 
évben a magyar tud. akadémia természettudományi osztályá
nak lev. tagjává lett, s 1862-ik évi télhóban a magy. k. termé
szettudományi társulat ő t az első  titkári tisztséggel bízta meg,

A bold, ez elismerést teljes mértékben mégis érdemelte. 
Még csak 34 éves volt, s alig múlt nyolcz éve, hogy Langer 
tr. volt egyetemi tanár vezetése alatt állattani buvárlatokra  
adta magát, s már is oly szép eredményt mutatott föl, hogy 
mindnyájunk szeme örömmel függött rajta, mint oly remónydús 
férfiún, ki tehetségei, képzettsége s ernyedetlen buzgósága 
által arra van hivatva, hogy nem csak közöttünk vívjon ki  
magának tisztelt helyet a tudomány serény és szabatos míve- 
lése által, hanem hogy a tudós Europa elő tt is oly név legyen 
a természetbúvárok sorában, melyrő l büszkén elmondhassuk, 
hogy magya r .

Tóth Sándor még orvostanuló korában Chyzer tudorral 
együtt a budapesti héjancz-faunát vette vizsgálat alá, mely 
közös munkálkodásuknak eredménye magyarul a „Magyar 
Természetbarát“ IV. füzetében, németül pedig a „Zeits. d. 
zoologisch-botanischen Gesellschaft“ 1858-ik folyamában je
lent meg. — A magyar tud. ak. mathem. és természettani 
közleményei I. kötetében, 1861, két nagyobb értekezete té
tetett közzé, — az egyik: a budapesti kandics félék, a másik a 
budapesti keréklő nyökrő l. — 1862. évben a Közlöny III-ik  
kötete ismét köv. értekezetét hozta: „A Pestbudán újabban 
talált kagylórákok és boncztani viszonyaik“. — Jelenleg s 
még élete utolsó napjaiban is, roskadozó egészséggel, a levél- 
lábuak tanulmányozásával foglalkozott. — Ezenkivül az 
„OHL.“ 1861—1862 folyamában, önszemlélés útján keletke
zett levelekben a magyar felföldi fürdő ket ismertette, lapjain
kat átalán számos érdekes lapszemlékkel gazdagította, s szó
gyű jteményünk számára az állattani mű szavakat összeállította.  
Végre a természettudományi társulat közlönye s más lapok 
szakavatott tevékenységének számos bizonyítványát tartal
mazzák.

Ezek tudományos munkálkodásának napvilágot látott 
eredményei; a reményeket föld borítja. Tanári érdemeirő l 
nem szólunk. Buzgósága s lelkiismeretessége minden irányban 
csaknem túlságos volt, s bajának gyarapodását legalább is 
segittette. Tavali súlyos bajából majdnem reményen felüli sze
rencsés felüdülése, szinte elfelejtették velünk a veszélyt, mely
tő l életét féltettük. De midő n nyári kirándulása után egész
sége most újra ingadozni kezdett, a régi aggodalom nagyobb 
mérvben visszatért; s midő n közel-baráti unszolására még a 
tanítással sem akart felhagyni, a remény fenntarthatja  
iránt mindinkább csökkent. Fekvő  beteg csak tíz napig volt, s 
mindaddig, napjában több óra hosszant, folyton tanitott. Lefek
vése elő tt öt nappal tudatá e lapok szerkesztő jével, látogatná 
meg, mert beteg; elő bb ne; addig dolga van. Balassa és Bó
kái tudor urak, mint tanácsadók és vigasztalók ő szinte barát
sággal ismételve jelentek meg a szeretett beteg ügytárs ágyá
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nál. A tiidő gümő södés tüneményei ez utolsó rövid kórszak 
alatt háttérbe léptek, s a másodlagos agybántalom jelenségei 
lettek mindinkább láthatóvá. — A beteg még csöndes tévbe- 
szédeiben is életének komoly feladatával folyton foglalkozott.

Tóth Sándor halálával érzékeny csapás érte hazánkat s 
hazai tudományunkat; mert becsületes férfiak s igaz haza
fiakban túlgazdagok soha nem lehetünk, valódi szakem
berekben pedig, kivált a természettudományokban szegények 
vagyunk. Az ür, mely egyes jeleseink halála által támad, nem 
egykönnyen tölthető  be, az ő szintén s állhatatosan törekvő k 
száma csekély, s nincs kilátás, hogy ez egyhamar másként le
gyen. Azért a veszteség, mit hold. ügy társunkban szenvedünk, 
kétszerte nagy és fájdalmas. Legyen emléke becses elő ttünk, s 
nemes munkálkodása szolgáljon buzdító például ifjainknak 
azon czél felé, melyre ő  törekedett, de mit elérnie a kora halál 
nem engedett. Béke hamvaira.

Válasz Say Mór úrnak az OHL. 47 -ik  számában 
megjelent levelére,

Say Mór úr levelében mindenelő tt azt mondja, hogy 
tanítási szempontból czélszerű bb a vegytant, mint eddig tör
tént, szervetlenre és szervesre osztani; ezen nézetét nem oszt
hatom; mert azok, kiknek számára munkáját írta, a vegytant 
nem ismerik, s így egyenlő  fáradságukba kerül, akár a vegy
tant úgy tanulják meg, mint az szervetlen vagy szervesre 
osztatik, akár pedig mint szerves egészet, minden természet
elleni felosztás nélkül. A fáradságnak eredménye azonban kü
lönböző , mert a régi rossz felosztáshoz hozzászokván, nehe
zükre fog esni magukat az újabb helyesbe belegyakorolniok. 
Ugyanez áll a Gerhardt-féle jellegzésre nézve, melynek min
denhol első  helyen kellene állania, s emellett csak másod
lagosan a régi szerbieteket megemlíteni. Nem képzelhetem 
czélszerű nek, ha a tanuló a vegytan egyik részében a régi, 
másikban pedig a jelleg-szerületeket látja elő térbe állitva. 
A tanitási szempontból első  az egység; s miért legyünk mi, ez 
új irányában, mely elő bbutóbb mégis átalánossá fog válni, az 
utolsók?

Mi a nevezékeket illeti, itt ismét egység kivántatik, s 
pedig minthogy magyarok vagyunk, elő l és mindenhol egyeb
ütt én legalább magyar nevet tettem volna. Egy helyen azon
ban zárjel közé oda teendő  a német, latin, sha tetszik a 
franczia és angol nevezék. Ez idegen nyelven írt munkák 
megértésére elegendő , s nem zavarja a fiatal tanítványnak fi
gyelmét fölösleges, kiejtésre egymástól elütő  szavak szaporí
tásával.

Az^egy szócskára vonatkozólag a szerző  sereget és ve
zért, a népét és annak legnagyobb költő jét idézi ugyan elle
nem (?), de hogy mily sikerrel, azt ő  valószínű en épen oly jól 
tudja, mint én. Ezért kár volt akármelyikét fárasztani.

Én ő szintén megvallom, hogy Say tr. úrnak ellenbirála- 
tára nem örömest válaszolok, s ha ő  levelében a tárgynál ma
rad, nem is terheltem volna e lapot soraimmal, mert hiszen 
lehetnek egy dologról elágazó vélemények, s lehet mindegyik
ben az igazságnak egy része; de határozottan kelle rosszala- 
nom a levelet átlengő  hangot, mely közönséges ellenbirálatok  
módjára, odavetve, minden indokolás nélkül a biráló tanulmá
nyait vonja kétségbe, a helyett hogy saját avatottságát döntő 
tényekkel bebizonyítaná. Ha haladni akarunk, — s ezt a t. 
szerző  úr hiszem szintoly forrón óhajtja mint én, — akkor a 
merő  egymás dicsérgetésével föl kell hagynunk, s az ő szinte 
kritikát nemcsak eltű rnünk, de követelnünk is szükség.

Kelt Pesten 1862-iki ő szutó 27. B o g á r  di  A.

V e g y e s e k .

— A budapesti kir. orvosegylet f hó 22-én tartott gyű 
lésében P o o r tr. a vörös dobrócz (lichen ruber) egy esetét mu
tatta be; M a r k u s o v s z k y  tr. pedig Angolhonban tett ta
pasztalatairól, nevezetesen a nő kórgyógvászat mostani állásáról 
értekezett. Azelő adást a közelebbi gyű lésekben folytatni fogja.

+  A kir. m. természettudományi társulat 1862-ki ő sz

utó 26-án tartott ülésében, miután Bugát Pál, elnök, az el
hunyt első  titkár, Tóth Sándorról méltánylólag megemléke
zett volna, Thann Károly egyetemi tanár a szinképi elemzés 
útján fölfedezett három új fémet: rubidium, caesium és thal- 
liumot ismertette. Balogh Kálmán tudor pedig Weyrieh nagy 
munkájáról „Die unmerkliche Wasser-Verdunstung.“ (L ipcse. 
1862. Engelmann Vilmosnál) értekezett. Weyrieh a süritési 
nedvesség-méreszek (Condensations-Hygrometer) mintájára  
eszközt szerkesztett, mely szerint a bő rön átpárolgó vízgő zök 
mennyiségét viszonylagos érték szerint megbecsülhetni, Az 
eszköz nagy fontosságú, nemcsak élettani tekintetben, hanem 
a beteg ágynál is nagy jövő t Ígér, miután Weyrieh ottan szinte 
szép sikerrel használta. Az értekezés az eszköz rajzával együtt 
a „Gyógyszerészeti Hetilap“ még ezen évi folyamában meg 
fog jelenni. Végül a Tóth S. halála által megürült első  tit
kári állásra Schmidt Gy. tr., második titkár helyettesittetett.

— É r t i  M i k s a  Posonymegye r. fő orvosa lapjaink
ban közlött felszólítás folytán a pesti orvosnövendékek se
gélyegylete számára 35 frt. a sebészekére pedig 14 frt, ösz- 
szesen 45 frt. o. é. gyű jtött és küldött be. — Adakoztak pe
dig az o r v o s  h a l l g a t ó k  e g y l e t é r e , dr. Tomány F., 
Somorja 4 frt.; Öllé L. Malaczka, 2 frt.; Bajtsy u. o. 2 frt.; 
Rő hrich u. o. 2 frt.; dr. Zimka J. u. o. 5 frt.; dr. Ammer, N.- 
Szombat 2 frt.; Mással J. jár. sebész u. o. 2 frt.; dr. Stri-  
brányi u. o. 1 frt.; dr. Huberth F. u. o. 2 frt.; Smolka L. 
gyógyszerész u. o 1 frt.; Pántotsek gyógyszerész u. o. 1 frt.; 
dr. Nádenicsek D. u. o. 4 frt.; dr. Hayd J. u. o. 1 frt: dr.  
Kaiser S. Malaczkán 5 frt.; dr. Érti Posonyban 2 frt.; össze
sen 35 frt. o. é. — A s e b é s z  n ö v e n d é k e k számára ada
koztak : Huberth F. tr. N.-Szombat, 1 frt.; Kanovich N. tr. 
u. o. 1 frt.; Ammer E. megyei m. fő orvos u. o. 1 frt.; Mássay 
J. orvos u. o. 1 frt.; Pollák ezredorvos u. o. 1 frt.; dr. Ná
denicsek D. u. o. 2 frt.; Staerk J. sebész 1 frt.; Pántotsek 
gyógyszerész u. o. 1 frt.; Smolka gyógyszerész 1 frt.; dr.  
Hayd 1 frt.; Pollák S. tr. 1 frt.; dr. Ér t i  Miksa fő orvos 2 
frt. ; összesen 14 frt. o. é. A t. adakozó uraknak valamint 
a gyű jtő  fő orvos úrnak az illető  egyletek nevében köszöne
tét mondunk.

— Z a n e 11 i tanár Pisában f. hó 23-án G a r i b a l d i  
sebébő l a golyót szerencsésen eltávolitotta. — A párisi aka
démiához F a v r e  tr. oly készülék leirását küldte be, mely- 
lyel villamosság segélyével ki lehet mutatni, váljon éreztest 
jelen van-e valamely szerves testben vagy sem. A készülék két 
villámot nem vezető  anyagba burkolt sodronyból áll, melyek 
villammérő vel összeköttetésbe hozatnak. A delejtű  az éreztest 
érülésénél eltér, különben nem. (P.L.)

P á l y á z a t .
Rüszt az. kir. városban a városorvosi állomás megürült. Évi  

díj 310 frt, és szabad Ukás. A kérvények a városi tanácsnál nyúj
tandók be, A folyamodasi határidő  télelő  15-tke.

--«Hl----

Heti kimutat«!*
a pestvárosi közkórházban 1862. novemb. 21-tő l egész 1862. 
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A létszám e héten növekedett, gyakrabban észleltetett tüdő  és 
béllob, csuz, ritkábban áthimlő , — a halottak száma a múlt hetinél 
kisebb.
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Encke Ferdinand, kiadónál E rlangenben 

m egjelent és P e s t e n OSTERLAMM KÁROLY-  
(19) nál m egszerezhető: (i)
Bingel, Dr. G. A., pharmakologisch-therapeutisches Hand

buch für Aerzte und Studirende der Medicin und Phar- 
macie. Mit gleichzeitiger Berücksichtigung der Pharma
kognosie , Toxikologie und Balneologie bearbeitet. II.  
Hälfte, gr. 8. geh. 4 fl. 90 kr.

— — — Dasselbe W erk vollständig in einem Bande 8
fl. 86 kr

Duchek, Professor A., Handbuch der speciellen Pathologie 
und Therapie. I. Band. 1. Lieferung. Die Krankheiten 
des Herzens, des Herzbeutels und der Arterien. Lex. 8.
geh. 3 fl. 36 kr.

R osenthal, Dr. D. A., Synopsis Plantarum diaphoricarum.  
Systematische Uebersicht der H eil-, Nutz- und Gift
pflanzen aller Länder. II. Hälfte, gr. 8. geh. 8 fl. 12 kr.

— — — Dasselbe Werk vollständig in einem Bande. 
13 fl. 16 kr.

Virchow, Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. 
III. Band. 2. Lieferung. Hebra, acute Exantheme und 
Hautkrankheiten. 2. Heft. Lex. 8. 1 fl. 96 kr.

L A M P E L  R O B E R T , kiadó és könyvkereskedő nél, 
Pesten, városháztér;

a következő  czímű  munka épen megjelent:

Heber bie

(gttótguttg b klemen
in der quergestreiften M uskelsubstanz.

V on
Dr. G P l & e o d o x f  33MC sm. ac» «S ,

ord. öff. Professor der Zoologie u. oomparativen Anatomie an der 
Universität zu Pest, Mitglied der ungar. Akademie der Wissenschaften.

Mit 2 Tafeln.,
Díszes borítékban. 4-rét. :Ára 1 írt o. é.

A buvárlati eredmények, melyek e munkában foglaltat
nak, már 1861. év October hónapjában a magyar tudományos 
akadémia ülésében elő adattak, s annak évkönyveiben közzé- 
tétettek, még mielő tt Kühne-nek ez év folytán közrebocsá

tott hasonló munkája megjelent volna. A szerző , ki a micro- 
scopicus buvárlat ezen nehéz feladata körül tett már karábbi  
munkái által szép nevet vívott ki magának, csak a tudomány 
érdekében vélt cselekedni, midő n munkájának ezen német 
és bő vített kiadását a német tudós közönség számára is 
eszközölteté. (1)

migraines & leuralgtes
Paullinia-Fournier.

Hatalmas szer a zsábák (neuralgiae), gyomorfájdalom, gör
csök, csúz és kiváltképen az ideges félfejfájás (migraine) le
küzdésére, melynek legerő sebb rohamait is gyakran nehány 
perez alatt elenyészd.

Nagy sikerrel alkalmaztatott mindennemű  kórokban, 
melyek általános elgyöngiilésbő l származnak.

Számos úgy a magán gyakorlatban, mint kórházakban, 
Párisnak legelő kelő bb orvosai és tanárai, u. m. G r i s o l l e , 
T r o u s s e a u ,  R e c a m i e r ,  B l a c h e ,  C r i i v e i l h i e r , 
H u g u i e r ,  A. T a r d i e u ,  E. B a r t h e z sat. 20 év óta 
tett kísérletek bizonyítják, hogy ezen készítmény mai nap 
egyike a legjobb szereknek ideges bántalmaknál, s egyike a 
leghatályosb zsongítóknak, mikkel bírunk.

NB. Óvakodni kell a ham isított sze rtő l, mely vagy nem 
használ vagy épen árt.
Parisban egyedül F .  F O U R N IE R , gyógyszerésznél, 26 Rue 

d’ Anjou-St. Honoré. (15, 1 — ?)

P e s te n  : Török József ban, Ktrály-ntca 8. sz.

A C iO I T T Ö R É iE H
kórboneztani, kór történél mi és gyógyeljá- 

rási tekintetben.
8 rét 139 lap. A szövegbe nyomott fametszvényekkel. 

Irta f S T ^ g e % . H m . i l ,
a sebészet és szemészet uy. r. tanára Kolosvárott. Pest, 1862.

Ára 1 frt. 8 0  kr.
Kapható a szerző nél, s ugyanannak megbízásából Balogh 
Kálmán, tudornál (országút 4L sz. élettani intézet) és min
den hiteles könyvkereskedésben. A vidéki megrendelők a pos- 
(17) tadíját maguk fizetik. (1—?)

Sikerrel használt nehány franczia gyógyszerek jegyzéke, melyek csaknem minden budapesti gyógyszertárban 
kaphatók, nagyobb mennyiségben pedig a följegyzett árak mellett JÓ Z Söf
gyógyszertárában. Pest, király-uteza 8-dik szám

INJECTION BROU
Egy üveg ára 3 frt.

Copahine mége cum ferro (Jozeau), egy üveg ára : 2 frt.
Copahine mége sine ferro (Jozeau), egy üveg ára : 1 frt 90 kr.  
Blancard ibiany-vas-labdacsok, egy üveg ára 50 labdacscsal : 1 frt. 
Pálé pectorale de George, egy dobosz ára: 50 kr.
Páte pectorale ballsamique (de Regnaultainé), egy dobasz ára: 60 kr. 
Páte de codéine de Berthé, egy dobasz ára: 1 frt 20 kr.
8yrop de codéine de Berthé, egy üveg ára: 2 frt.
Paullin ia de Fournier gyógyszerész Párisban, kisebb dobosz 1 f. 50 kr. 
Roob Boyveau-Loffecteur, egy üveg ára: 3 frt.
Semoule de Mouries (au proteino-phosphatecalcique) ára: 1 frt 30 kr.  
Injection végétale au Matico (piper angustifolium), ára: 1 frt 60 kr.  
Capsules végétales de Matico ára: 2 frt 50 kr.
Syrop de Quinquina rouge ferrugineux ára 1 frt 6Ö kr.

LÉLEGZŐ K
(Respirators)

A szorgalmasan kutató ész újabb 
védszert talált fel a tüdő  és légcső 
megvédésére. Ezen „légző k“ igen el
mésen készült szájtakarók, melyek a 
szabad levegő re kimenő , izgatott 
tüdejű  egyénektő l elzárják a hideg 
levegő nek rohamát. A finom, elmés 
és izletteljes szájtakarók úgy vannak 
szerkesztve, hogy se a nedvessség, 
se a köd, se a hideg át nem törhet, jg 
azért használatuk mindazoknak ajánl- m 
ható, kik a légzési szervek bántál- 1 
(18) maiban szenvednek. (1 — ?) (jfl 

Egy lélegző  ára 5 forint.

Pesten, 1862. M ü l l e r E m i l  könyvnyomdája Dorottya-utcza 14 szám.
Mai számunkhoz van mellékelve a „Gyógyszerészeti Hetilap“ elő fizetési íve, 1863-ik évre.

jHT i i * d L e t é i i e  k«
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