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Ez a világháború, mely a legkülönböző bb szellemi és 
gazdasági tereken meglepő  átalakulásokat vitt végbe, úgy lát
szik néhány nem várt dolgot hozott a hadiorvostanban is. 
Semmisem látszott valószínű bbnek, mint hogy idegesnek el
nevezett korunk gyermekei a milliónyi hadseregek háborúja 
fáradalmaival szemben, annak több száz kilométerre terjedő  
harczvonalaival, egyhangú, piszkos és nedves lövészárkaival, 
csodálatos módon tökéletesített rémes öldöklő  eszközeivel, 
vizen, szárazon, a tenger alatt és a levegő ben lefolyó és he
tekig tartó csatáival — a mint ez eddig nem létezett — a 
szükséges ellenálló képességet kifejteni nem bírják. Mennyi
vel egyszerű bbek voltak a régi idő ben a fegyverek, kevésbé 
idegrázó a harczi mód, a midő n inkább az egyes katonák
nak ereje és ügyessége volt döntő  je lentő ségű ! A mi ideg- 
rendszerünk azonban — és ez az itthonmaradottakra is vonat
kozik — erő sebbnek bizonyult, mint a hogy képzeltük, mert 
feltű nő  számú psychés shockról, traumás neurosisról, neur- 
astheniás, hysteriás és hasonló állapotokról nem tesznek 
említést a különböző  észlelő k. Csak gondoljunk arra, hogy 
egyetlenegy nagyobb vasúti szerencsétlenség után hány 
traumás neurosisban szenvedő  egyénnek van kártérítési 
igénye ! Mi lehet ennek az oka? En úgy hiszem, hogy az 
elkészültség a veszélyre, a magasztos erkölcsi érzés, mely- 
lyel annak eléje megyünk, a közös tű rés és az a tudat, 
hogy az állam és a társadalom védő szárnyaikat mindazokra 
kiterjesztik, a kik itt szerencsétlenül jártak, azok a fontos 
tényező k, melyek ez eredmény létrehozásában szerepelnek.

Idegrendszerbeli functiona lis zavarok. (Psychoneurosisok.) 
Az idegrendszer functionalis megbetegedéseire nézve, melye
ket e háborúban észlelünk, nagyjában ugyanaz áll, a mit a 
béke-esetekrő l tudunk, hogy t. i. a neuro-psychopathiás ter
heltségnek nagy szerep jut, hogy többnyire oly egyének
rő l van szó, a kik már elő bb neurastheniás, hysteriás vagy 
hasonló állapotokat mutattak, kiken tehát a neurosis a há
ború eseményei által fokozódott, vagy melynek szunnyadozó

csirája felébresztetett. Egyes esetekben a lues vagy potus 
szerepel mint gyengítő  momentum, vagy pedig constitutio- 
nalis megbetegedés az oldalágban, így egy esetben leuk
aemia a sérültnek három nő vérén, ki maga gyenge szerve
zetű , rosszul táplált és kissé vérszegény, de azelőtt mindig 
egészséges egyén volt. Ezen beteg éppen azon borongás 
állapotok m iatt, melyeket a harcztéren mutatott, érdemel 
figyelm et.1

E. J., 31 éves gyalogos hadnagy, szeptember 9.-én 
K.-nál a déli harcztéren egy gránát közeledése alkalmával a 
földre feküdt, mely mellette szétrobbant és tő le 1 méter távol
ságra álló katonát súlyosan megsebesített. Ő  maga csak
hamar felkelt és fedezéket keresendő , egy 20 méternyire 
fekvő  magaslat mögé futott. Csak 6 óra múlva vette észre, 
hogy a kezén a hüvelyk- és mutatóujj között könnyen meg
sérült, azonkívül a jobb halántékán jelentéktelen égési sebet 
szenvedett. A sebek nem véreztek és nem is kötötték be. 
Ő  csak annyit tudott, hogy a D. folyó felé tartottak, de csak 
2—3 nap múlva jutott tudomására, hogy K. helység másik 
oldalára meneteltek, különböző  helyeken megpihentek, ettek 
és megháltak. Ezen egész idő  alatt vezette zászlóalját, egy 
erdő t megszállva tartott, a nélkül, hogy bármit is észrevették 
volna rajta. Ezen borongós állapot, mint utólag meg lehetett 
állapítani, még két ízben 10, illetve 24 órán át ismétlő dött; 
utoljára szolgája eszméletlen állapotban a harczvonal mögé 
vitte. Az orvos kimerülési állapotot talált 108 érlökéssel és 
a legközelebbi tábori kórházba szállíttatta.

Ezen betegen fokozott ínreflexeket, mérsékelt dermo- 
graphiát, gyors szellemi és testi kifáradást, különösen a 
járás alkalmával, találtam, úgyszintén — mint mondotta — 
hegynek menet fájdalmakat érzett a sarkaiban, ámbár az
elő tt kitű nő  alpesi tourista volt. Kitű nő  emlékező  tehetsége 
ezen esemény óta csökkent, az olvasás, levélírás, valamint 
minden összpontosítása a figyelemnek nehezére esik, a szá
molása is hibás lett, ámbár ő  izeket, mint polgári hivatása 
szerint irodavezető , mind kifogástalanul végezte. Az észlelés 
idejében két ízben sírógörcsei és erő s általánósf‘reszketése 
volt, a mi brómra megcsillapodott. A libido és erectio is 
erő sen csökkent.

Nyugalomra, langyos fürdő kre, fejborogatásra, psycho-

1 A kortörténetek, melyek e dolgozat illusztrálására szolgálnak, 
más helyütt fognak megjelenni, itt csak néhány igen jellegzetest kívá
nok röviden felemlíteni.
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therapiára állapota annyira javult, hogy deczember 5.-én 
káderjéhez visszatérhetett.

Ki kell emelnem, hogy ezen betegen azelő tt epilepsiás 
vagy hysteriás tünetek vagy borongós állapotok sohasem 
észleltettek.

A psychés ' shok által elő idézett traum ás neurosisok, 
akár neurastheniás, akár hysteriás formájukban, az ismert 
tüneteket mutatták, mint nyugtalanságot, izgatottságot, türel
metlenséget, depressiót, szellemi szű kületet, az emlékező  te
hetség csökkenését, fő fájást, szédülést, támolygást, kézresz- 
ketést, a libido és erectio hiányát, pillagörcsöt, nemcsak a 
pupilla-vizsgálatkor focalis világítás alkalmazására, hanem a 
sötétben is, stb.

Jellegzetes színezetet kölcsönöznek ezen neurosisoknak 
nappal a képzeletkört elfoglaló rémes háborújelenetek, éjjel 
pedig az ezekre vonatkozó ijesztő  álomképek, melyek a nyug
talan alvást kisérik, a midő n is a betegek néha alvajáró 
állapotban az ágyból kiugornak, körülfutkosnak és vezény
szavakat kiáltanak. Magától értető dik, hogy néha jelentékte
len, fölületes sérülések is, melyek srapnell-lövedékektő l 
vagy gránátszilánkoktól származnak, elő fordulhatnak, melyek 
azonban, mint olyanok, a psychés tünetek elő idézésében 
nem szerepelnek, mert az illető k gyakran semmit sem tud
nak róluk, úgy hogy csak a hatalmas lelki benyomás al
kotja itt a döntő  momentumot.

Tisztán traum ás hysteriák, a hol tehát minden sérülés 
nélkül, illetve csak csekély sérülésre, állanak be bénulások 
anaestliesiákkal, és a midő n a villamos ingerlékenység telje
sen ép, ritkán fordulnak elő . Rendestw m ár elő zetesen neuro- 
pa th iás egyénekrő l van szó ; de hangsúlyoznom kell, hogy 
én ism ételt esetekben, szorgos anam nesis daczára, sem ncuro- 
sisos elő zményeket, sem  öröklékenységi viszonyokat k im u ta tn i 
nem tudtam . Nézetem szerint ezen háborúban az észleletek 
tömegessége folytán egy kérdés kerül most döntésre, melyet 
békeidő ben alig oldhattunk meg, hogy t. i. egészséges és 
erő teljes egyének, k ik  azelő tt soha ideges tüneteket nem m u 
tattak, neuro- vagy psychopath iásan nem terheltek, kapha t
nak-e tisztán traum ás eredetű  neurasthen iá t vagy hyster iá t? 
Ezen háború tapaszta la ta i eme kérdésre határozottan igenlő 
választ a d ta k ; és így látunk hysteriás tüneteket úgy köny- 
nyebb, mint súlyosabb sérülésekhez csatlakozni, mert azok 
első sorban a lelki hatástól függnek, melyet a sérülés az 
illető  egyénre gyakorolt.

Könnyebb természetű  sérüléshez járuló klasszikus 
hysteriát észleltem egy 35 éves népfölkelő  hadnagyon,- ki 
november 25.-én puskalövést kapott, mely a bal musculus 
deltoideus táján hatolt be és hátul elhaladva, a III.— IV. pro
cessus spinosus közt lépett ki. Ki lehetett mutatni a musculus 
deltoideus, a vállizület, valamint a gerinczoszlop sérülését, 
mely a váliízület korlátolt és fájdalmas mozgathatóságában 
nyilvánult, valamint a gerinczoszlopnak, de különösen a sé
rülés táján levő  mellcsigolyák tövisnyúlványainak nyomási 
fájdalmasságában. Jelen volt ezen egyénen a bal végtagok 
paresise a felső végtagok goromba reszketésével, de azonkívül, 
a mirő l a beteg semmit sem tudott, és a mit a vizsgálatkor 
sem lehetett várni, mivel inkább gerinczvelő sérülésre irányult 
a gyanúm : az egész bal testfélt elfoglaló, s a középvonal
ban élesen elhatárolt hypaesthesia és hypalgesia, a látóterek 
nagyfokú szű külete úgy a fehérre, mint a színekre nézve, 
mely különösen a hemianaesthesiás oldalon volt kifejezett, 
a hol 15—33°-ot tett ki. Ugyancsak a bal oldalon jelen volt 
a hallásnak és hangvezetésnek csökkenése, valamint ezen oldali 
aneugesia és anosmia.

A beteg, foglalkozása szerint reáliskolai vegyésztanár, 
ki azelő tt teljesen egészséges volt és rajta terheltséget ki
deríteni nem lehetett, azt mondotta, hogy egy ütközet
ben összes emberei elestek és ő  maga maradt meg. Ez, 
valamint a folytonos csatározások a háború kezdete óta, 
melyekben része volt, idegessé tették ő t.

3 Ezen beteg be lett mutatva a Hadsebészeti értekezlet április 
8.-án tartott ülésén.

Másik esetben egy 25 éves kadét három rendbeli súlyos 
lövést kapott, még pedig két áthatoló lövést a jobb felső karon 
és bal könyökön, a harmadikat pedig a jobb mellkason, a 
hol a löveg bent maradt. Ezen sebesült azt a sajátságos 
psychoneurosisos tünetet mutatta, hogy a száraz bő rön, külö
nösen idegen személy részérő l, az érintést nem tű rte, csak a 
nedves vagy zsiradékos kézzel való érintést; még haját is 
csak nedvesen lehetett fésülni. Az ágyban harisnyában feküdt, 
hogy a lepedő  ne érintse lábát.

Ezen betegen is azelő tt ideges tünetek nem mutatkoz
tak, és mint hozzátartozói mondották, mindig vidám ter
mészetű nek ismerték. Psychotherapiás kezeléssel a kóros kép
zeteket csakhamar le lehetett küzdeni.

Ezen esetben látjuk tehát, hogy egy elhatalmaskodó 
(überwertig) képzeten alapuló syndroma keletkezik, mely féle
lemmel jár együtt és súlyos sérülések által váltatik ki, vagy 
azokkal együtt hozatik létre.

A gyrázkódásokhoz is csatlakozhatnak neurastheniás vagy 
hysteriás állapotok erre hajlamos egyéneken.

Természetesen némelykor nehézséget fog okozni annak az 
eldöntése, vájjon egy súlyos trauma után keletkezett bénulás 
szervi vagy hysteriás eredetű -e, illetve mennyi foglaltatik 
benne az egyik vagy a másik elembő l, különösen hogyha 
neuropathiásan terhelt egyénrő l van szó. Hogy simulatiónak 
alaptalan fölvételével itt néha nagy igazságtalanságot követ
hetünk el oly esetben, a hol legfeljebb önkéntelen aggrava- 
tióról lehetne szó, azt bő vebben nem kell fejtegetnem.

Lappangó lues cerebrospinalis a háború kedélyrázkó
dásai és fáradalmai következtében, a midő n a szervezet ellen
állóképessége lefokozott, gyorsabban indulhat fejlődésnek, és 
a mint egy esetben láttam, paralysis kitörésére vezethet.

A p hysika i m echanism usra vonatkozólag, mely az agy
rázkódásokkal együtt jár, a mint azok különösen a koponyát 
érő  srapnell-iövegek vagy pedig gránátrobbanások által okoz- 
tatnak, melyeknek légnyomása az illető ket több méternyire 
eldobja, vagy a feltúrt föld az illető ket elborítja, a sérültek
tő l utólag azt lehet hallani, hogy ő k a lövegeknek sistergését 
vagy zúgását hallották, vagy csak azt érezték, hogy valami 
rájuk esik, és azután semmit sem tudtak magukról. Az agy- 
gyal közölt rázkódási hullámok terjedési gyorsasága tehát 
nagyobb mint az érzés- és fájdalomvezetésé, úgy hogy ekkor 
semmi fájdalmat sem érez az illető . Tehát a halál is, mely 
eképpen bekövetkezik, fájdalmatlan kell hogy legyen.

Ezen alkalommal az ú. n. „háború-neurosisok“-ról is 
akarok említést tenni, melyekkel néha a polgári lakosság 
közt is találkozunk. Ezek többnyire neurastheniás, hysteriás, 
vagy valamely más idegbántalom (hemicrania, Basedow-kór 
stb.) által ellenállóképességükben károsult egyéneket illetnek, 
kik többnyire a mű veltebb osztályokhoz tartoznak és az 
esetleges ellenséges invasiótól és annak következményeitő l való 
félelem hatása alatt állanak és különösen az ellenségeink 
által barbár módon viselt háborúnak jeleneteire gondolnak; 
ezen egyének argumentálásoknak kevéssé hozzáférhetők és 
még physikai és gyógyszeres megnyugtató kezelésre is kevéssé 
reagálnak. Itt „félelmi neurosisok“-ról (Angstneurosen) van szó, 
melyeknek jelenségei nyugtalanságban, izgatottságban, lehan- 
goltságban, siránkozó hangulatban, munkakedvetlenségben, ál
matlanságban s efélékben nyilatkoznak és különösségük fő leg 
az indító okban és a képzetkörnek háborús tartalmában áll.

K oponya- és agysérülések. A fejlövések ezen háborúban 
azért oly gyakoriak, mert a harezok többnyire a lövészárkok
ban folynak le. M indjárt hozzátehetjük, hogy ugyanezen ok
ból a felső végtagok sérülése is gyakori. Általában mondhatni, 
hogy az áthatoló koponyalövések, a mennyiben életfontos 
centrumokat nem sértenek, kevésbé veszélyesek, mint a tan- 
gentiá lis lövések, különösen azok, melyek srapnell-lövedékek
tő l származnak. Még bentmaradt lövegek is, melyek a koponya
fal közelében maradtak, vagy még mélyebbre is, pl. a nagy 
dúczokig hatoltak és a pyramispályák, illetve a capsula 
interna sérülése folytán teljes hemiplegiát és hemianaesthesiát 
idéznek elő , vagy pedig a nyakszirtlebenyt megsértve, hemian- 
opsiát hoznak létre, némelykor elég jól tű retnek. Ily sebe
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sültek testileg és lelkileg meglehető s állapotban fennjárnak, a 
midő n csak a löveg vagy vérzések által roncsolt részletek vannak 
mű ködésű kbő l kirekesztve, és a löveg a koponyán belüli útjában 
némelykor egészen más helyen fekszik, mint a melyen a sé
rülés alapján gondolnék. Kedvező  tényező  itt a modern lö- 
vegek vékonysága és gyors egyenes röpte (Rasanz), miáltal 
a koponya belsejében kevesebb pusztítást visznek véghez. 
A mi különösen életveszélyes ilyenkor, az a hetek és hó
napok múlva alattomosan kifejlő dő  agytályog, a melyet a löveg 
által magával ragadott genyokozó baktériumok hoznak létre, és 
kevésbé a mechanikai inger. Ily abscessus eleinte hő emel
kedéssel sem árulja el m agát; általános jólét közepette hirte
len fő fájásról és szédülésrő l panaszkodnak a betegek, utána 
csakhamar egy vagy több súlyos epileptiform-roham jelent
kezik és az agykamrákba bekövetkező  genyáttörés vagy 
meningitis, illető leg ezeknek combinatiója folytán beáll a halál. 
A lövegnek sülyedése a nyúltvelő re szintén oka lehet a hirte
len halálnak.

Tangentialis lövések esetén ellenben a tabula vitrea ki
terjedt szilánkos törése, a dura mater szétszakadása és a csont
szilánkok behatolása az agyba oly gyakori jelenségek, hogy 
a trepanatio által való feltárás, mint most általánosan el van 
ismerve, többnyire kikerülhetetlen. Aránylag ritkák azon 
esetek, a midő n agytünetek és láz hiányában a lékeléssei 
várhatunk. Kedvező en áll a dolog, ha a tabula vitreát épnek 
találjuk. De még finom fémszilánkok is, melyek nagyobb 
mennyiségben hatolnak az agyba, a mint ilyen esetet a Mária 
Terézia-téri hadikórházban láttam, különös tüneteket nem 
okoznak, ha a seb egyébként nem lett fertő zve; ezen esetben 
elég volt a processus mastoideuson és a nyakszirten fekvő  
ólomdarabkákat eltávolítani, a mely helyeknek spontan és nyo
mási fájdalmassága volt a betegnek egyedüli panasza. De 
ha a seb ruhaczafatok által fertő zve van, a sebváladék bű zös, 
akkor elég gyakran az azonnali trepanatio sem tudja a ma
gas, sepsises láz képében bekövetkező  halálos kimenetelt meg
akadályozni. A mellett a sebesültek a sebláz kezdetén még 
szellemi frisseségnek és elég jó közérzetnek örvendhetnek.

Az cigytályog természetesen az említett veszélyek miatt 
azonnali beavatkozást igényel még akkor is, ha abban a pil
lanatban különös tünetet nem okoz.

A z  agytá lyog  és a m en ingitis közti differentiaiis diagnosis, 
mely az operatio kilátásaira nézve fontossággal bír, néha 
nehéz lehet, mert gócztünetek, mint féloldali bénulások, nye- 
lési nehézségek, kizárólagos genyes meningitis esetén is elő 
fordulhatnak. Hogy a genyes encephalitishez meningitis csat- 
lakozhatik és a katasztrófát gyorsan elő idézheti, azt már fent 
jeleztem.

L F., 26 éves 34. gyalogezredbeli közlegény puska
lövést kapott, mely a nyakszirt alapján hatolt be és a jobb 
halántékcsont csúcsán jött ki. Utána baloldali hemiplegia, úgy 
hogy a felső végtag teljesen, az alsóvégtag félig bénult volt. 
Hypaesthesia a bal arcz-, mell- és hasfélen. Hő mérsék 36‘8°. 
D iagnosis: laesio capsulae int. dextrae.

A szeptember 3.-án Herczel tanár által végzett operatio 
alkalmával a falcsonton 8 cm. hosszú és 3 cm. széles repe
dést találtak. 5—6 darab csontszilánk, köztük 3 cm. hosszú
ságú, hatolt az agyállományba. Ezüstforint nagyságú csont- 
depressio lett fölemelve és agytörmelékkel és vérrel kevert 
diónagyságú tályog csontszilánkokkal együtt kiürítve. Nyílt 
sebkezelés.

Október 7.-én a beteg állapota annyira megjavult, hogy 
felső karját majdnem a vízszintesig emelhette és alsóvégtag
jait csak kissé húzta. A mellett könnyű  facialis-paresis.

November 2.-án éjjel l P / j  órakor hirtelen epileptiform- 
roham jelentkezett, melyet késő bben, 2 órakor reggel, még 
erő sebb, fél óráig tartó roham követett. A délelő tt folyamán 
10 percznyi idő közben még két súlyos roham következett, 
a nélkül, hogy a beteg közben visszanyerte volna eszméletét.

A rángások majd a jobb, majd a baloldali végtagokon 
állottak be, némelykor bizonyos sorrendben is, egyszer a 
facialis részvételével, máskor a nélkül, a hő mérsék a gör

csök megszű nte után, a midő n az eszméletlenség még to
vább tartott, 39'9° C volt.

Sürgő sen indikált volt a seb új feltárása. Az azonnal 
végzett operatio alkalmával az első  trepanatiós sebnek belövési 
helye lefelé 5 cm. hosszúságban és 2 cm. szélességben ki- 
tágíttatott. A dura lepedékes volt. Agypunctiók, különösen a 
gyrus praecentralis táján, negativ eredménynyel jártak. 
Comában az exitus nov. 4.-én következett be. Az obductio 
a jobb falcsont, valamint a nagy agyfélteke kiterjedt sérülé
sén kívül meningitis purulentát mutatott úgy a convexitáson, 
mint a hasison, továbbá septikus léptumort, subpericardialis 
ecchymosisokat, a tüdő , a máj és a vesék passiv hyperaemiaját, 
valamint a parenchymás szervek degeneratióját.

A z agysérülések gazdag irodalmából ismeretes, hogy az 
agyállománynak tetemes vesztesége daczára a psychés és 
motoros mű ködés messzemenő  helyreállása lehetséges, és 
hogy ekkor nemcsak vérkeringési zavarok megszű nésérő l 
van szó, melyeket csontdepressiók és csontszilánkok nyo
mása vagy pedig idegen testek, gyuladás, izzadmány, geny- 
képző dés, stb. okoznak, hanem idő vel bizonyos fokig vika- 
riálás jön létre. Még gyakiabban észlelhetjük ezt hadsérü
lésekkor, a hol többnyire fiatal, erő s agyak jönnek tekintetbe.

így látunk agykéreg-sérülések után sú lyos m otoros és 
am nesiás aphasiákat, kábu ltságot, em lékezetcsökkenést, de
m ent iá t nem sokára az opciatio után javu ln i, az írásbeli és 
fog a lm a zá s i képességet m ár néhány hét után visszatérni, míg a 
szótalálás zavarai, a betű - és szótagtévesztések vagy föl
cserélések az írás alkalmával még tetemes ideig fennáll
hatnak.

Súlyos agyrázkódások, melyeket srapnell-lövések okoz
nak, az összes végtagok bénulását létesíthetik. Ezek agy- 
kérgi eredetű ek és a lefolyásukban nem észlelünk eszmé
letlenséget, bulbaris tüneteket, hólyag- és végbélzavarokat. 
Kombinálódhatnak agyrázkódások egyszersmind haemato- 
myeliákkal.

Megjegyzem még, hogy az agyrázkódás kórképében 
úgy a teljes eszméletlenség, valamint a hányás hiányozhatik ; 
a kép némelykor csak collapsusban, apathiában és szótlan
ságban áll.

Nyakszirt-lő sérülések okozta hemianopsiás látás-zavarok 
operativ beavatkozásra ismét megszű nhetnek. Egy esetben, 
a hol az áthatoló lövés a nyakszirt- és jobb falcsontot a 
nyakszirt-lebenynyel együtt sértette, Goldzieher tanár jobb
oldali neuritis opticát és baloldali anopsiát állapított meg ; 
azonkívül a baloldali végtagok paresisesek és hypaesthesiásak 
voltak. Az operativ beavatkozáskor csontdefectus találta
tott. A seb tágításakor a lenyomott csont felemeltetett és 
egyszersmind csontszilánkok távolíttattak el, elő tóduló agy- 
detritussal és véralvadékkal együtt. A beteg 7 héttel az 
operatio után jó látóképességgel és a végtagok mozgatha
tóságával hagyta el a kórházat.

(Vége következik.)

K öz lem én y  a g e n f i  e g y e te m  n ő i k l in ik á já ró l.
( I g a z g a t ó : P ro f. O. B eu ttn e r .)

A k on d en zá lt  rad iu m em an a tio  b io ló g ia i ha tása .*
I r ta : P á rto s E rv in dr., a radiológiai osztály vezető je. (Jelenleg Katha

rinenhospital, Stuttgart.)

Rutherfo rd és Soddy már 1903-ban kimutatta, hogy a 
radium bomlásából keletkező  inactiv gáz, az emanatio, 
— 155° C-on egyéb gázok módjára kondenzálható.

A két tudós physikus eljárása a következő  v o lt: az 
emanatiót szilárd radiumsóból izzítás vagy oldatból szivaty- 
tyúzás által kiszabadítva, különböző  tisztító chemiai anya
gokkal telt edényrendszeren keresztülhajtva, végül egy vé
konyfalú, zárt, spiralis üvegcső be préselték, mely egy folyé
kony levegő vel telt edénybe merült.

* A VII. nemzetközi orvosi radiológiai és elektrologiai congres* 
suson Lyonban 1914 július 30.-án tartott elő adás.
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Ebben a médiumban az emanatio a condensatio hő 
fokára hült le.

Késő bb gyakorlati czélokra sikerült a kondenzált ema- 
natiót tartalmazó üvegcsövecskéket beforrasztva a készülék
rő l további használatra eltávolítani.

így lehetséges az oldatból vagy szilárd sóból nyerhető  
emanatio összegyű jtése és megő rzése.

A kondenzált emanatióval töltött csövecske qualitative 
úgy viselkedik, mint a radioactiv egyensúlyban lévő só, t. i. 
m indazon sugárzásokat adja, m elyek a radium elem, illető leg 
az emanatio további bom lásábó l szárm azó további tadium - 
elemeket je llem zik.

így keletkezik az emanatióból a radium A szétestével 
a /-sugarakat nemző  radium B  és C, és így az emanatio a 
kondenzálódás után egyenlő  értékű azon sómennyiséggel, a 
melylyel bármely adott idő pontban egyensúlyban állna.

A frissen készült radiuinsó kereken 28 nap múltán jut 
radioactiv egyensúlyba — azért beszélnek a só „érésérő l“ —, 
ezentúl a széteső  emanatio mennyisége mindenkor egyenlő  az 
újonnan képző dő  emanatiomennyiséggel.

Zárt csövecskében ez az egyensúly gyakorlatilag örökké 
tart, mert a radium súlyának és így értékének felére körül
belül 2000 év múltán csökken, míg az emanatio ezen fél- 
értékperiodusa — mialatt az anyagnak éppen a fele bomlik 
el — 3 8 5  nap.

Hasonlóképpen az ismert exponentialis törvény értel
mében esik szét rövidebb vagy hosszabb félértékperiodus 
alatt a radium A, B , C és i. t.

Mivel a /-sugárzó radium B  és C félértékperiodusa 
csak 2 6 ú7, illető leg 19 '5  perez: a kondenzá lt em anatio által 
kilövelt y-sugárzás tartam a gyakor la tilag  egyenlő  az inactiv 
anyagáz élettartamával. Vagyis a radium B  és C ^'-sugár
zása csak pár perczczel éli túl az emanatio, illetőleg a ra
dium A utolsó atomjait.

Az elzárt emanatio, illető leg a teljes szétesésbő l kelet
kező , a csövecske falaira rakódott csapadék még hosszú ideig 
activ marad, mert a további, hosszabb félértékperiodusos ter
mékek, mint a radium D stb., még évekig lövelnek ki f - su
garakat, a melyek azonban az orvoslás terén kevéssé jönnek 
alkalmazásba.

Feltehető  tehát, hogy a kondenzált emanatio ugyan
azon biológiai tulajdonságokkal rendelkezik, mint a vele 
egyenlő  értékű  radiumsó.

Ámbátor a sugárzó anyagok biológiai tulajdonságait az 
utóbbi években alaposan felderítették, a fentebbi hypothesist 
igazoló biológiai tanulmányok még hiányzottak.

Miért nem mutatkozott érdeklő dés a kondenzált ema
natio iránt, a mikor mindenféle egyéb, sokszor értéktelen 
radiumkészítményt is a tanulmányok körébe vontak?

Nem ígért talán a kondenzált emanatio alkalmazása 
gyakorlati elő nyt, avagy a radiológusok nem bíztak biológiai 
tulajdonságaiban, a m elyekkel a physika  törvényei értelmében 
fe lté tlenü l rendelkeznie kell ?

Első nek éppen S ir  R am say ajánlotta a kondenzált 
emanatio alkalmazását az orvoslás terén, de ajánlata kevés 
visszhangra talált.

W ickham és Degrais, a radiumtherapia ezen két érde
mes munkása, könyvük 2. kiadásában következő  megjegyzé
seket fű zik a kondenzált emanatio gyakorlati alkalmazható
ságához : „Ez az ötlet igen érdekes, mert a sugaras gyógyí
tásban használatos készülékek olcsóbb elő állíthatását en
gedné meg.“

De mivel az anyasójától megfosztott emanatio néhány 
nap alatt szétesik és maga a só bizonyos mennyiségű ema- 
natiót csak meghatározott idő  alatt termel, nyilvánvaló, hogy 
ennek a rendszernek a bevezetése egy klinika számára, a 
hol egyszerre sok készülék talál alkalmazást, nem volna g a z 
daságos, mert sok emanatio egyidejű  elő állításához túlságos 
nagymennyiségű  radium kellene.

Ez relative helyes és talán W ickham és D egrais tekin
télye nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kondenzált emana- 
tiót úgyszólván elfelejtették, mert a radium irodalma, mely
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egyébként terjedelme miatt már alig tekinthető  át, egy dol
gozatot sem mutat fel róla.

A mennyire tudnom lehetséges, eddig a kondenzált 
emanatiót csak a londoni rádium -in tézet alkalmazta azon 
rákos betegeinek gyógyítására, a kik vidékrő l nem jöhettek a 
fő városba.

De ezen érdemes intézet szű kszavú jelentései semmit 
sem mondanak az emanatióval való kezelés eredményeirő l.

Az én kísérleteim czéljaira a kondenzált emanatio E. 
W assm er dr. (Genf) szívességébő l jutott, a ki az elő állítás 
technikáját Londonban tanulmányozta volt.

Mielő tt azoban betegeken alkalmaztam volna a hatásai
ban ismeretlen anyagot, jónak láttam azt elő ször állatokon 
tanulmányozni.

Mivel a rákgyógyítás terén csaknem kizárólag a /-su
garak alkalmazhatók, fő képpen a kondenzált emanatio rnélyre- 
h a tá sá ró l akartam meggyő ző dni.

A mélyenfekvő  szervek közül első sorban a lép érzékeny 
a különböző  sugárzások iránt és szövetének átalakulásai ala
posan ismeretesek.

Miután több franczia szerző  néhány olyan tünetrő l adott 
hírt, a melyek az x-sugarak mélyrehatására vallottak : 1903-ban 
első nek H eineke írt le az x-sugarak által a lépen okozott 
elváltozásokat.

Ugyanezek radiumsugarak által is elő idézhető k és vala
mennyi további tanulmány a radium -/- és x-sugárzás hatá
sainak hasonlatossága mellett szól.

Míg jelenlegi ismereteink alapján nem szólhatunk ezen 
kétféle sugárzás teljes physikai azonosságáról: biológiai hatá
suknak azonossága kétségen kívül áll.

Kísérleti állat gyanánt a fehér egeret választottam, mely 
már sok hasonló tanulmány tárgya volt. Ezen állatka test
nagysága megengedi, hogy kicsiny készülékkel teljes egé
szében besugározzuk.

Azonkívül egyszerre egész sorozat egeret tehettem ki 
a jsugarak hatásának a magam szerkesztette „emeletes“ ka
litka segítségével.

Ez hat, egymásfelé rakott, egérnagyságú üres fémkeret
bő l áll, a melyek két függő leges oszlopon fel- és alácsúsztat- 
hatók és csavarok segítségével tetszésszerinti magasságban 
rögzíthető k.

Ezen kísérleti berendezéssel a sugarak hatása tetszés- 
szerin ti mélységben és bármely sugársziírő vel tanulmányozható, 
mely utóbbi két-két keret közé csúsztatható.

Kísérleteim három sorozatában a besugárzás idejét 24 
órára szabtam.

Az első  sorozatban 80 mgr. radiumbromiddal egyen- 
súlyos emanatiomennyiséget használtam.

A csövecskét a legfelső  3 mm. vastag aluminiumlemez- 
zel befödött kalitkán helyeztem el és az egyes keretek közé 
0 4 mm. vastag ólomlemezeket tettem.

Ezen kísérlet végeztével valamennyi — összesen hat — 
egér 24 órán belül elpusztult.

A második sorozat egér aláíró i és fe lü lrő l 40—40 mgr. 
értékű  emanatio sugárzása alatt állott, azon különbséggel, 
hogy most csillámlemezek szolgáltak sugárszürő  gyanánt. 
Ezek az egerek 8— 14 nappal élték túl a kísérletet.

Végül a harmadik sorozatot 40 mgr. értékű  emanatio 
sugározta be, ugyancsak csillámszüréssel. Ezek az egerek 
8—21 napig maradtak életben.

A beteg egerek egy idő  múltán a következő  betegség
tüneteket m utatták: sző rük felborzolódott, nem tisztálkodtak, 
bélsártól szennyesen összekuporodva, úgy feküdtek, mintha a 
hátulsó végtagjaik megbénultak volna.

Nagyon lesoványodtak és az utolsó 24—36 óra alatt 
egyáltalában nem táplálkoztak. Ez nagyjából ugyanaz a tünet- 
csoport, melyet Kienböck észlelt elő ször az x-sugarak hatása 
alatt és klasszikus módon írt le.

A kísérleteket még 2—3 héttel túlélő  egerek sem mu
tattak bő relváltozásokat.

Valamennyi mirigyes szervet mikroskop alatt vizsgál
tuk át.
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A veséken a kanyargó húgycsatornácskák hámrétegét a 
parenchymás vesegyuladásnak megfelelő  állapotban talá ltuk : 
zavaros duzzanat, hámlás és a csatornácskák bedugulása 
mutatkozott.

De ugyanezen elváltozásokat gyakran találtuk egész
ségesnek látszó egerekben is.

Talán a vesegyuladást nem is maga a besugárzás, ha
nem a tönkrem ent feh ér  vérsejtek szétesési term ékeinek kivá= 
lasztása okozza.

Fontosabbak a lép elváltozásai, melyek teljesen hason
lók az x-sugarak által okozottakhoz. Az én kiséleteimben 
is a magvak fokozatos szétesése után a fehér vérsejtek el
takarodása volt észlelhető , a mely folyamatot elő ször Heineke 
ismerte fel.

A támasztó szövet e mellett üvegszerű  lesz és csak 
kevés magvat tartalmaz.

Eleinte a folliculusok és a csíraközéppontok szenved
nek leginkább, de késő bb a pulpából is eltű nnek a fehér 
vérsejtek.

Ez az utolsó stadium különösen kifejezett volt két tengeri 
malacz és egy patkány lépében, a melyeket a has bő rére 
szű rő  nélkül alkalmazott csövecske sugarainak tettem ki.

M indhárom állat a szüretien sugarak által okoztt „égés“ 
nyomait is mutatta.

Hasonló égést láttam kifejlő dni egy betegünkön, a kinek 
rákos lágyékmirigye felett két óra hosszat hagytam egy 
80 mgr.-os csövecskét — szű rő  nélkül. A csövecske helyén 
eleinte piros kiütés támadt, mely utóbb kifekélyesedett.

Feleslegesnek tartom a lép mikroskopos elváltozásainak 
részletes le írását: eléggé ismeretesek ezek az x -  és rad ium- 
suga rak biológiájából.

Kísérleti eredményeink mindenesetre azt bizonyítják, 
hogy a kondenzált emanatio a radiumsókkal teljesen azonos 
biológiai hatásokkal rendelkezik.

Ez a tanulság arra bátorít fel, hogy a kondenzált ema- 
natiót a rákgyógyítás terén is alkalmazzuk.

Az emanatióval töltött készülékek alkalmazása a gyakor
latban a következő  elő nyöket nyú jtja :

1. az emanatiót mindenféle alakú készülékbe lehet töl
teni, mely lehet lapos, kerek vagy négyszögletes, doboz-, 
golyó-, ső t akár tű alakű  cső . Ha a készülékek megfelelő  vas
tagságú fémbő l készültek, egyszersmind fényszű rő kül is szol
gálhatnak;

2. ilyenformán az emanatióval töltött készülékeket a 
kezelendő  bántalom formájához lehet alkalmazni, pl. a méh 
üregébe helyezett csövecske hatását a hasfalra helyezett dobo
zokkal elő segíteni;

3. az emanatio fokozatos szétesésével és így csökkenő  
aktivitásával számolva, úgyszóíván chron ikus kezelést lehet 
fentartani, a mi talán pótolhatná az igen activ sókészítmények 
erő sebb hatását.

A b u d ap est i k ön yv tá rak  fo lyó ira ta in ak  ü g y éb en .
I r ta : K örösy K o rn é l dr.

Régóta és általánosan érzett hiányra akarom a követ
kező  sorokban felhívni a figyelmet. Ki ne ismerné azt a 
töméntelen nehézséget, a mivel valamely kérdés irodalmának 
összeállítása Budapest mai könyvtárviszonyai mellett jár ? 
Egyrészt sok feltétlenül szükséges folyóirat nincs meg a fő 
városban, de igen sok az olyan folyóirat is, mely meg volna 
található, ha tudnók, hogy hol kell keresnünk. Nem 
ritkaság, hogy hetekig járunk egyik könyvtárból a másikba, 
hogy néhány dolgozatot megtalálhassunk, a mint az velem 
is többször m egtörtént; egy ízben például hosszas keresés 
után a Biometrica-t végre is az egyetem statisztikai semina- 
riuma könyvtárában sikerült megtalálnom. Ezen a hiányon 
segíthetnénk, ha kiadnánk egy közös katalógust a különböző  
könyvtárakba járó folyóiratokról és ha a hiányzó folyóiratok 
beszerzésérő l kölcsönös megegyezés alapján gondoskodnánk.

Néhány hónap elő tt az I. sz. anatómiai intézet könyv
tárában kerestem egy folyóiratot, a mikor is Lenhossék tanár
ral való beszélgetésem közben szóba kerültek ezek a kérdé
sek. Lenhossék tanár ekkor nagy készséggel vállalkozott arra, 
hogy egy ily irányú actiónak, a milyent ő  már régóta szere
tett volna megvalósítani, az élére áll. Az első  lépés az volt, hogy 
köriratban felkértünk 96 részint nyilvános, részint intézeti 
könyvtárt,1 hogy szíveskedjenek a nekik járó folyóiratok jegy
zékét velünk közölni. Ezen jegyzékek, alig egynéhány kivé
telével, jelenleg már kezem között vannak. Feladatunk első  
részének, a közös katalógus kiadásának megvalósítása csak 
rövid idő  kérdése.

Jelenlegi ad iónk az orvosi és természettudományok 
körébe vágó folyóiratokra szorítkozik. Ha ez az actio ezen 
szükebb körben eredménynyel fog járni, remélhető leg a huma
nisták, jogászok, technikusok is követni fogják a példát. Más 
irányú kiterjesztése volna azután az actiónak, hogy necsak a 
folyóiratok, de a könyvek beszerzése is közös megállapodás alap
ján történjék; de ez egyelő re mellő zhető , mert a szükséges 
könyveket minden intézet, ső t minden egyes kutató is sokkal 
könnyebben beszerezheti magának, mint a folyóiratokat. A 
technikai folyóiratok közül csak a chemiaiakkal tettünk kivé
telt : ezeket felvettük, mert a tudományos és technikai chemia 
között nem hű zható határvonal. Felvettük továbbá a tudomá
nyos mező gazdasági irodalmat is. Az Akadémiák kiadványai 
az Akadémia könyvtárában legnagyobbrészt megtalálhatók; 
ezért az egyszerű ség kedvéért az Akadémia nyomtatott kata
lógusában felsorolt akadémiai és hasonló kiadványokat nem 
vettük fel a közös katalógusba. Kihagytuk továbbá egyelő re 
a magyar nyelvű  folyóiratok legnagyobb részét, minthogy azok 
úgyis könnyen hozzáférhető k.

A most kiadandó katalógus továbbá csak a jelenleg 
járó folyóiratokat fogja magában foglalni, lehető leg annak 
megjelölésével, hogy mely évtő l és kötettő l fogva van meg 
az illető  folyóirat. Ennek megállapítása alkalmával nagy 
könnyebbségemre szolgált D aday bibliographiája,2 melyet a 
szerző  szíves engedetnie folytán szabad volt felhasználnom. 
Tekintettel az egyetemi klinikáknak jelenlegi munkával való 
túlhalmozottságára, továbbá arra, hogy sok intézet könyvtára 
nincs még teljesen rendezve, késő bbi ioő re hagytuk annak 
megállapítását, hogy az egyes folyóiratokból mely régebbi 
kötetek hiányzanak, hogy továbbá mely csonka, idő közben 
megszű nt vagy az illető  könyvtár által beszüntetett folyóiratok 
vannak még meg a jelenleg járókon felül az egyes könyv
tárakban. Igaz ugyan, hogy különösen a zoológiái és botanikai 
systematika szempontjából ennek megállapítása rendkívül 
fontos volna, de másrészt kétségtelen, hogy a jelenleg járó

1 A következő  könyvtáraknak küldtünk eddig felszólítást: Egye
temi könyvtár, Mű egyetemi könyvtár, Akadémiai könyvtár, Állatorvosi 
fő iskolai könyvtár, Orvoskari könyvtár, Városi nyilvános könyvtár; 
Múzeum : Állattár, Ásvány- és ő slénytár, Növénytár, Néprajzi osztály ; 
Orsz. paedagogiai könyvtár; Egyetemi intézetek : I—II. sz. Anatómia, 
Élettan, 1—II. sz. Kórbonczolástan, Általános kórtan, Gyógyszertan, 
I—111. sz. belklinika, Belgyógy. diagnostika, I—III. sebészeti klinika, I—II 
sz. szemészeti klinika, I—II. sz. nő i klinika, Elmekórtani klinika, Tör
vényszéki orvostan, Közegészségtan, Bő r- és bujakórtani klinika, Bak
teriológia, Gyermekorvostani klinika, Orr- és gégegyógyászati klinika. 
Stomatologiai klinika, Agyszövettani intézet, Röntgen-intézet, Egyetemi 
gyógyszertár, 1—II. Physika, Elméleti physika, I—III. Chemia, Növény
tan, Növényrendszertan, Állattan, Ásvány-Kő zettan, Embertan, Föld- és 
ő slénytan ; Mű egyetemi intézetek : Kísérleti physika, Technikai physika, Ál
talános chemia, Élekrochemia, Szerves chemia. Chemiai technológia, Mező - 
gazd. chemia, Növénytan, Állattan, Ásvány-és fö ld tan ; Állatorvosi fő iskolai 
intézetek: Physika, Vegytan, Anatómia, Élettan, Gyógyszertan, Kórbon
czolástan, Belorvostani klinika, Sebészeti klinika, Járványtan, Álattenyész- 
té s ; Országos chemiai intézet, Vető magvizsgáló-állomás, Állatélettani 
kísérleti állomás, Rovartani állomás, Növényélet- és kórtani intézet, 
Állami bakteriológiai intézet, Sző lészeti állomás, Halélettani állomás, 
Földtani intézet, Meteorologiai intézet, Mező gazdasági múzeum, Kerté
szeti tanintézet, Ornithologiai központ, Állatkert, Fő városi tápszervizs
gáló intézet, Fő városi bakt. intézet, Paedagogiai seminarium, Orvosegylet, 
Természettudományi Társulat, Orsz. Magy. Gazd. Egyesület, Magyar 
mérnök- és éptész-egyesület, Magyar chemikusok egyesülete, Országos 
gyógyszerész-egyesület.

2 D aday J . : A budapesti könyvtárakban található természetrajzi 
folyóiratok jegyzéke. Magyar könyvszemle, 1889. évfolyam, 147. sz.
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folyóiratok összeállításával a szükségletek túlnyomó részének 
eleget tudunk tenni. Ezen megszorítás jogosulságát mutatja 
az a valóság is, hogy a legújabban megjelent hasonló kata
lógusok ugyanezt a megszorítást alkalmazták, akár nagyobb 
körre terjednek ki, mint a német könyvtárak közös kataló
gusa,3 akár kisebb körre szorítkoznak, mint a poseni könyv
táraké.4 Ezen megszorítás azonban csak a katalógus első , 
ideiglenes jellegű  kiadására vonatkozik; a késő bb kiadandó 
tökéletesebb katalógus tekintettel lesz az egész folyóiratállo
mányra, a csonka folyóiratsorozatokra is. Addig is az említett 
D aday-féle jegyzék nagyobbrészt pótolja ezt a hiányt. Késő bb 
egyébként arról is kell majd gondoskodnunk, hogy a folyó
iratoknak azon régi sorozatai, melyek jelenleg egyik buda
pesti könyytárban sem találhatók meg, legalább egy példány
ban beszereztessenek.

A közös katalógus kiadásához mint második lépés
nek csatlakoznia kell bizonyos közös megállapodásnak, a 
melynek az a czélja, hogy minden számbajövő  folyóirat 
Budapesten legalább egy példányban meg legyen található. 
E czél elérésére ezentúl első  sorban bizonyos közös meg
állapodás volna szükség az iránt, hogy oly folyóirat, mely 
eddig nem járt Budapestre vagy mely ezentúl fog megindulni, 
mely könyvtárba, illetve könyvtárakba járjon. De tekintve a 
folyóiratok beszerzésére rendelkezésre álló összegek csekély 
voltát, némely esetben az is szükséges lesz, hogy a felesleges 
módon több példányban járó folyóiratok részben beszüntettes- 
senek — természetesen csakis a valóban felesleges módon 
járók.

Hogy némely folyóirat több, egyik-másik sok könyv
tárba is jár, az nemcsak hogy érthető , hanem szükséges 
is. Semmilyen belklinika vagy nyilvános orvosi könyvtár nem 
lehet el például a „Deutsch. Arch. f. kiin. Medizin“ nélkül, 
valamint egy chemiai intézet vagy természettudományi nyil
vános könyvtár sem lehet el a „Berichte d. deutsch, chem. 
G es.“ nélkül. Azt azonban már nem tarthatjuk szükségesnek, ha 
az élettani intézet könyvtárába jár a bécsi Akadémia „Sitzung- 
berichte“-je, vagy egy klinikának jár a „Pflüger’s Archiv“, 
vagy az egyetemi könyvtárba jár az „Archiv für Gynaeko- 
logie“. Ezek természetesen csak kiragadott példák, melyeket 
tetszés szerint szaporíthatnánk.

Az ilyenfajta anomáliák okát egyébként könnyen meg
találjuk a könyvtárak történelmi fejlő désében és a tudomány
ágak fokozatos specializálódásában. Ötven évvel ezelő tt alig 
volt néhány élettani szakfolyóirat, akkor az élettani intézet 
természetesen járatott egyéb rokon orvosi vagy természet- 
tudományi szakokba vágó folyóiratokat, mondjuk például a 
„Virchow’s Archiv“-ot. Még 10—20 év elő tt „Pflüger Archí
vum a“ úgy dominálta az élettani irodalmat, hogy az a klinika, 
melynek könyvtárába járt, benne úgyszólván mindent meg
talált, a mire a physiologiából szüksége v o lt; ma azonban 
ez a folyóirat az élettan productiójának csak csekély tört ré
szét képviseli. A tudományos irodalom követése ma már 
nem történhetik úgy mint régebben : az eredeti közlemények 
helyett az ember kénytelen mindinkább a „Zentratblatt“-okat 
követni és eredetiben már csak az emberre közvetlen érdek
kel bíró közleményeket olvashatja el. Ezért az egyes intéze
tekben a rokonszakmák egyes archívumai helyett megfelelő b
bek a „Zentralblatt“-ok vagy „Jahresbericht“-ek.

A mi viszont az egyetemi vagy mű egyetemi könyvtára
kat illeti, ezek természetesen a hallgatók igényei mellett első 
sorban a tanári kar tagjainak szükségletét kell hogy kielé
gítsék. Ezért természetes, hogyha egy tanárnak szüksége van 
valamely folyóiratra, melyet saját intézete részére nem sze
rezhet be, az egyetemi könyvtárhoz fordul annak beszerzése 
végett. A valamely külön kívánságra megrendelt folyóiratot 
azonban rendesen nem szüntetik meg, ha az illető nek nincs 
is már szüksége reá. Ki tudja hány ilyen specialis megren-

3 Gesamt-Zeitschriften-Verzeichnis, herausgegeben vom Auskunfts
bureau d. deutsch. Bibliotheken. Berlin, 1914.

4 Verzeichnis d. laufenden Zeitschriften d. Kaiser Wilhelm-
Bibliothek in Posen. Posen, 1914.

delés vált volna feleslegessé, ha a különböző  könyvtárakba 
járó folyóiratok nyilván lettek volna tartva.

A szükségesnek mutatkozó beszüntetéseket tehát nem 
lehet sablonosán intézni, hanem minden egyes esetet indivi
duálisán át kell gondolni és kellő  tapintattal elintézni. Elő re
láthatóan alig lesz nagyobbfajta könyvtár, melynek folyóirat
állományából egyik vagy másik más könyvtárban könnyen 
hozzáférhető  folyóirat nem volna kihagyható, oly módon, 
hogy a könyvtár igazgatója maga ne helyeselné a kihagyást. 
Viszont az újonnan megrendelendő  folyóirat is csak olyan 
lehet, a mely az illető  könyvtár igényeinek jobban megfelel, 
mint a megszüntetett. Tájékoztató megbeszélések alkalmával 
azt a meggyő ző dést szereztem, hogy nagy könyvtáraink ve
zető i a legnagyobb jóindulatot tanúsítják a szükségesnek mu
tatkozó, kellő en megokolt folyóiratcserék dolgában.

Nemcsak az egyes folyóiratokat, hanem az egyes könyv
tárakat is természetesen individuálisán kell kezelni. Egy 
kisebb intézeti könyvtár folyóiratainak megválasztásában igen 
fontos szerepét játszik az intézet igazgatójának érdeklő dési 
köre : a folyóiratoknak hozzá kell simúlnia az illető  intézet 
dolgozási .irányához. A nagyobb könyvtáraknak viszont 
szintén megvan a maguk, mintegy praedestinált iránya. így 
például az orvoskari könyvtár inkább elméleti archívu
mokat, az orvosegylet könyvtára viszont inkább klinikai 
folyóiratokat járat már jelenleg is. Az összehívandó értekez
let által megalkotandó bizottság a nagy könyvtárak közül 
más folyóirat beszerzését fogja az egyetemi könyvtártól kérni, 
mint a fő városi könyvtártól; az elő bbinek hivatása a tudomá
nyos, és pedig jelen viszonyaink között inkább a természet- 
tudományi, mint az orvosi folyóiratok járatása, az utóbbi át- 
vehetné a közegészségügyi folyóiratok egy részét, a tudo
mányos folyóiratok közül inkább az általános érdekűeket.

Jól tudjuk, hogy oly folyóiratot megszüntetni, mely
nek már hosszabb sorozata van az illető  könyvtár bir
tokában, áldozatot jelent az illető  könyvtárra, de ez nem 
jöhet számításba azon nagy elő ny mellett, a melyet az 
egyöntetű  megállapodás a közösség és így minden egyes 
számára is jelent. Azután pedig mindig fennáll az a lehető 
ség, hogy utólag a csonka folyóiratok kiegészíttessenek — 
valamikor egy boldog jövő ben, a mikor majd ilyesmire is 
lesz pénzünk.

A folyóiratkatalogus kiadása után első sorban meg kell 
majd állapítani, milyen folyóiratok nincsenek meg egyáltalá
ban Budapesten, és reméljük, hogy ennek a megállapítása 
alkalmával minél szélesebb körök elő  fogják mozdítani czé- 
lunkat kívánságaik közlése által. Azután a szakok szerint az 
illető  könyvtárak igazgatóival meg kell majd állapodni, ki 
melyik folyóirat beszerzésére vállalkozhatnék, esetleg melyik 
másik beszüntetése mellett. A katalógusnak második, tökélete
sebb kiadása azután majd ezt a módosult statust fogja megadni.

Az egyöntetű  megállapodás megkönnyítésére az első  
folyóiratjegyzék tárgy szerint lesz csoportosítva. A második 
kiadásban tárgy és a b c  szerint lesznek csoportosítva a 
folyóiratok ; a kettő  közül az egyik lesz természetesen csak 
tökéletes, a másik az elő bbire utaló czímjegyzék. Folyóira
toknak tárgyak szerint való csoportosítása még nehezebb, 
mint könyveké. A tárgycsoportok megállapításakor nagyjában 
a D ew ey-ié \t, illető leg a bruxelles-i decimális rendszer 5 fog 
alapul szolgálni. A decimális rendszerhez való alkalmazko
dásnak az a jelentő sége, hogy a készülő  katalógus bármely 
ezen alapon készült könyvkatalogussal parallel használható 
és egy esetleg készítendő  budapesti közös könyvkatalogusba 
beilleszthető  legyen. Az akadémiák és a helyi jelentő ségű  termé
szetrajzi társaságok kiadványai tekintetében földrajzi elosztást 
fogunk alkalmazni, még pedig egyes városok szerint, azoknak 
alphabet sorrendjében (nem országok és azokon belül városok 
szerint), a mely csoportosítási szempont fontosságára Dégen 
Á rpád egyetemi magántanár, a vető magvizsgáló állomás igaz
gatója volt szives felhívni figyelmemet.

6 Manuel du répertoire bibliograph. univers. lnst. internat. de 
bibliogr. Bruxelles, 1905.
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A könyvtárak között tervezett együttmű ködésnek a 
folyóirathiány megszüntetése mellett egyéb elő nyét is lát
hatnék. így több intézeti igazgató nagy örömmel fogadta 
azt az eszmét, hogy a könyvtár administratiós ügyeinek ve
zetését több intézet egy szakemberre bízná, a ki a könyvtár 
nagysága szerint hetenként egyszer vagy kétszer esetleg két
hetenként egyszer 2—3 órát töltene az egyes intézetek könyv
tárában. Ez alatt az idő  alatt bevezetné, leltározná a beér
kezett folyóiratokat és könyveket, reklamálná a hiányokat, 
nyilvántartaná és visszakérné a kölcsönadott könyveket, in
tézné a követéseket stb. Ezen munkát könyvtári alkalma
zottak mint mellékfoglalkozást szívesen vállalnák aránylag 
csekély díjazásért, a melynek csak tört része terhelné az 
egyes intézeteket. Minthogy sok könyvtárnak nincs még czé- 
dulakatalógusa, ugyanezek a könyvtárnokok elkészíthetnék 
ezeket és elvégezhetnék az esetleg szükséges könyvtárrende
zést is. Három intézet már is megpróbálkozott ezzel a rend
szerrel és így nemsokára meglesz a tapasztalatunk arra 
nézve, életképes-e ez a gondolat.

A cserepéldányokat váltó intézmények is hasznát lát
hatnák az együttmű ködésnek. Legalább az ezentúl megindu
landó csereviszonyok alkalmával elkerülhető  lesz, hogy 
ugyanazon kevésbé fontos külföldi kiadvány több helyre 
járjon, mert utóvégre a cserébe küldött kiadvány értéket 
képvisel. Talán olyan nagyobb külföldi intézmény, mely egy 
intézményünk kiadványáért nem küldené cserébe a magáét, 
megtenné ezt, ha több intézményünk e czélból összeállna. 
Annyira azonban biztosan számíthatunk, hogy kellő en meg
okolt felkérésre az Akadémia vagy a Múzeum csereviszonyba 
lépne egy oly intézménynyel, melynek kiadványára szüksége 
volna mondjuk a chemikusoknak vagy az orvosoknak.

Mint ultimum refugiumhoz természetesen még a terve
zett szervezés elvégzése után is ahhoz kell majd folyamod
nunk, hogy az egyetemi könyvtár révén valamely külföldi 
könyvtárból kérjük kölcsön a szükséges köteteket.

Igen fontos kérdés továbbá, hogy milyen feltéte
lekhez legyen kötve a könyvtár használata. Szó sem lehet 
arról, hogy erre nézve általánosan kötelező  szabályok álla
píttassanak meg, mert egészen más egy intézeti és egy köz
könyvtár nyilvánossága. Vannak továbbá intézetek, melyek 
elvbő l nem adnak kölcsön folyóiratot; természetesen ebbe 
sem lehet beleszólani. Csak arról van szó, hogy minden oly 
könyvtár anyaga, mely végeredményben az állam pénzén 
tartatik fenn, bármilyen korlátozás mellett, mégis hozzáfér
hető  legyen; hogy kinek és mikor, az könyvtárak szerint 
változni fog. Könyvtári idő nek legalkalmasabb az az idő  
volna, a mikor a kontemplált könyvtárnok ott tartózkodik ; 
ez egyúttal megoldaná azt az esetet is, a mikor a könyvtár 
vagy annak egy része az intézet igazgatójának szobájában van 
elhelyezve. Ilyenkor az olvasó egy erre kijelölendő szobában 
foglal helyet és a könyvtáros odahozza neki, a mit kér; a 
könyvtáróra olyan idő re tű zhető  ki, a mikor az intézet igaz
gatójának legkevésbé alkalmatlan. Ha nem volna külön 
könyvtáros, azt az idő t kellene választani, a mikor például 
az illető  tanársegéd éppen könyvtári munkáját végzi. A kata
lógus második kiadásában meg lesz adva, mely könyvtár 
mikor használható. Ha szükségesnek mutatkoznék, esetleg 
közös könyvtárjegyeket lehetne kiadni korlátolt számban, a 
melyen, mondjuk, két intézeti igazgató ajánlása feljogosítja 
az illető t az összes könyvtárak használatára. Egyelő re azon
ban minden intézeti igazgató személyes ismeretség vagy 
ajánlás folytán adná meg az engedélyt. Általában annak az 
elvnek kell vezetnie, hogy egy országban, a hol oly kevesen 
foglalkoznak és foglalkozhatnak tudománynyal, mint miná- 
lunk, az illető knek a munkáját a lehető ség szerint meg kell 
könnyíteni. Ebbő l kiindúlva, példáúl egy nagy magánkönyv
tár tulajdonosa kijelentette, hogy könyvtárát minden érdek
lő dő nek éppen úgy rendelkezésére bocsátja, mint a vezetése 
alatt álló intézet könyvtárát.

Az egy városban levő  könyvtáraknak ilyetén tervezett 
együttmű ködése egyébként, mint a mind súlyosabbá váló

könyvtárprobléma6 egyedül lehetséges megoldása, nem új 
gondolat, ső t szükebb keretek között már Budapesten is 
meg van valósítva. így például bizonyos megegyezés áll 
fenn az egyes könyvtárak által járatott folyóiratok megosz
tása tekintetében, egyrészt az orvoskari és az orvosegyleti 
könyvtárak között, másrészt a földmű velésügyi ministerium 
alá tartozó országos chemiai, állatélettani, vető magvizsgáló, 
rovartani és meteorologiai intézetek között. Ső t úgy tudom, 
hogy egy szélesebb körű  együttmű ködés is már több ízben 
szóba került. K isebb-nagyobb arányú hasonló együttmű kö
désre több külföldi példát is felhozhatnánk. Így Német
országban Düsseldorfban és Dortmundban találunk igen 
kiterjedt könyvtárszervezetet7; hasonlóképpen D ublinban8 ; az 
amerikai szervezetek közül pedig személyesen ismerem a 
new-yorki Columbia-egyetemét. Utóbbinak van egy nagy 
egyetemi könyvtára ; ezen könyvtár czédulakatalogusa azon
ban magában foglalja az összes intézeti könyvtárakét is és 
így a ki valamit keres, rögtön megtudja, hová kell fordulnia. 
Az egyes szaktudományokra vonatkozó folyóiratok és köny
vek nagy része nem található meg a közös könyvtárban, 
hanem csak az illető  intézet könyvtárában. Ha Németország 
és Amerika, a melyek tudományos intézményeik díjazására 
sokkal nagyobb összeget fordítanak, mint mi, szükségét 
látták az ilyen szervezésnek, mennyivel inkább kötelessé
günk ezt minekünk megtenni!

Távol áll tő lem azt állítani, hogy a tudományos élet 
szervezésében a legfontosabb feladat a könyvtárviszonyok 
rendezése. De kétségtelen, hogy a tudományos irodalom hoz
záférhető sége minden tudományos dolgozásnak nélkülözhe
tetlen feltétele. A tudományos élet intensiv kifejlesztése pe
dig első rendű  feladat lesz a háború befejezése után, a mely
tő l azt várjuk, hogy az egész ország újjászületését fogja ma
gával hozni. Az az eredménye már megvan ennek a hábo
rúnak, hogy észrevették bennünket és ezentúl fokozott mér
tékben fog felénk fordulni jóbarát és ellenség figyelme 
egyaránt.

Ez a háború újból megmutatta, milyen erkölcsi erő t 
képvisel a tudomány és általában a kultúra a nemzetek éle
tében. Bár Németország óriási kulturmunkájának gyümölcsei 
természetesen veszendő be mentek volna, ha nem rendelkez
nék kellő  hadierő vel annak megvédésére, de azért a háború 
kitörésének pillanatában mindenki a szerint becsülte meg az 
egyes nemzeteket, hogy melyik mennyi értéket tudott ter
melni tudományban és mű vészetben. Még Németország ellen
ségei is hangoztatták, a míg el nem hallgattatták őket, hogy 
vétek azon nemzet ellen törni, mely a tudományban tanító- 
mestere volt az egész világnak. Viszont kérdés, nem mutat
kozott volna-e több sympathia a semlegesek részérő l a né
metek ügye iránt, ha a német tudományos életben nem mu
tatkoztak volna itt-ott bizonyos kicsinyességnek tünetei. 
Talán nem tévedünk, ha ezen jelenség okát viszont abban 
keressük, hogy riválisai mindenképpen igyekeztek megakadá
lyozni Németországot abban, hogy a nemzetek versenyében 
elfoglalhassa az ő t megillető  helyet. Mert könnyű  annak be
felé fair playt tartani, a ki kifelé biztosítja a túlsúlyát az 
ellenkező  elv követésével. Ha valóban ez volna a jelenlegi 
helyzet magyarázata, akkor biztosra vehetjük, hogy a háború 
befejeztével a német tudományos élet nívója is újból elő bbi 
magaslatára fog emelkedni. Győ zni pedig fogunk, mert ve
lünk van az igazság : mi sohasem akartuk elvenni azt, a mi 
másé, csak megtartani azt, a mi a miénk.

A háború után nagy feladatok várnak reánk, de ha he
lyesen látunk hozzájuk, nagy eredményeket is fogunk elérni. 
Áz elkövetkezendő  tartós békében a tudományra fog hárulni 
az a feladat, hogy a nemzetek közötti kapcsolatot újból 
helyreállítsa és minél szorosabbra kovácsolja. Hogy erre a

6 Sarton G ■ : La crise des bibliothéques. Isis, revue consacrée 
á l’histoire et a l’organisation de la science 2, 127. (1914.)

7 Z im m er H. : Zentralisierung der Bibliotheken. Zentralbl. f. 
Bibliothekwesen 28, 446. (1911.)

s Nature 73, 464. (1906.)
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németek legalább éppen annyira’ fognak törekedni; mint a 
többi nagy nemzet, abban nem kételkedhetünk. Elég e 
tekintetben H elm ho ltz-r a 9 hivatkoznunk, a ki egy Franczia- 
országban tartott beszédében oly szépen fejezte ki ezt a 
gondolatot. Mi vagyunk az egyedüli nem német nemzet, 
mely ebben a háborúban a német mellett áll, ezért arra kell 
majd törekednünk, hogy a német kultúrának a vele most 
ellenséges nemzetek kultúrájához való közeledése mi rajtunk 
keresztül történjék. Mert, ha a mi tudományos életünk első 
sorban német hatás alatt fejlő dött is ki, azért a franczia és 
angol tudománynyal is állandó kapcsolatot tarto ttunk ; hiszen 
sokan vannak közöttünk, a kik szaktanulmányaikat Franczia- 
vagy Angolországban végezték, mathematikusaink közül pe
dig például igen sokan publikáltak értekezéseket a franczia 
akadémia Comptes rendus-iben.

Ilyen nemzetközi szerepre már mint kisebb nemzet is 
alkalmasak vagyunk, mert hiszen a nemzetközi érintkezésben 
mindig a kisebb országoké volt a vezető  szerep. Az egyes 
nemzetek tudományos életének összekapcsolása alatt egyéb
ként nem valami megfoghatatlan általánosságot értek, hanem 
olyan konkrétumokat, mint kongresszusok, folyóiratok, gyű jtő 
munkák, expeditiók stb., a mely a nemzetközi szervezetek mű 
ködésébő l eddig is kivettük a magunk részét. Németek, fran- 
cziák és angolok eleinte könnyebben fognak Budapesten egy
mással érintkezni, mint akár Berlinben, akár Párisban. Ha a 
kongresszusok és hasonlók csak külső  megnyilatkozásai is a 
tudományos munkának, jelentő ségük mégis rendkívül nagy. A 
minden nemzetközi orvosi kongresszuson kiosztásra kerülő  
magyar szemészeti díj például jobban hozzájárul országunk 
tekintélyének emeléséhez a világ elő tt, mint sok külső ség. 
A nagy tömegekre természetesen közvetlenül kevés hatása 
van az ilyesminek, de közvetlen hatása van a nemzetek 
intellektuális vezető ire és ezeken keresztül az illető  nép köz
véleményére. Az intensiv tudományos élet nagyban hozzá 
fog járulni ahhoz is, hogy a szomszédos államokkal szoro
sabb kapcsolat létesüljön.

Mindebbő l tehát az következik, hogy a háború befejez
tével tudományos életünknek intensivebbé tételét fokozott 
erő vel kell majd folytatnunk. De a kifelé való hatásnál is 
erő sebb a tudománynak az a hatása, melyet befelé gyako
rol : az erő s magyar kultúra a legerő sebb biztosíték min
denféle centrifugális hajlam ellen. A háború nagy lépéssel 
vitte elő re a nemzeti egység érzésének m egerő södését; a 
mit a háború megkezdett, azt az elkövetkezendő  békében a 
tudománynak kell folytatnia, máskülönben hiába áldozták 
hő s katonáink vérüket nemzeti kultúránk megvédéséért!

Visszatérve már most tulajdonképpeni tárgyunkhoz, a 
melytő l való elkalandozás a mai viszonyok között talán 
megbocsátható, a folyóiratok ügyének tervezett szervezése 
annak, a mit tudományos életünk intensivebbé tétele érde
kében tennünk kell, csak szerény kis építő köve. Olyan hiány
ról van azonban szó, melynek orvoslása úgyszólván csak 
jóakaratot kíván : a vele járó munka nem sok, és helyes 
szervezéssel sokat lehet elérni az államháztartás minden 
megterhelése nélkül. Ha ilyen módon kiderül majd, hogy mit 
lehetett elérni a meglevő  erő k helyes felhasználásával, akkor 
— ismerve közoktatásügyünk jelenlegi vezető inek hasonló 
ügyekben tanúsított jóindulatát — remélhetjük, hogy a kor
mány a megkezdett actiót támogatni fogja folyóiratok be
szerzésére szánt összegeknek a könyvtárak rendelkezésére 
való bocsátása által. Az is lehetséges és mindenesetre kívá
natos volna, hogy a magánadakozás is segítségünkre jöjjön 
e tekintetben ; Amerikában például igen gyakori eset, hogy 
valaki — nem a pénzkirályok körébő l, a kik közül Carnegie 
hosszú sorát alapította a könyvtáraknak — aránylag kisebb ösz- 
szeggel járul hozzá egy nagy könyvtár alapjához, vagy hogy 
valamely intézetnek volt növendéke vagy valamely hálás 
beteg egy intézetnek vagy kórháznak könyvtárt adományoz, 
mely azután az adományozó nevét viseli.

9 Koenigsherger L. : Hermann v. Helmholtz, III. kötet, 30. 1.
B:\vinschweig, 1903.

Az actió egyelő re a legjobb auspiciumok között in
dult meg, a mennyiben a megpendített eszme a köz- és az 
intézeti könyvtárak vezető i részérő l majdnem kivétel nélkül 
igen kedvező  fogadtatásra talált. Számszerű  bizonyítéka ennek 
ez a körülmény, hogy egyszeri felszólításra a felszólított 
96 könyvtár, 11 kivételével, mind összeállította és beküldötte 
a kért folyóiratjegyzéket, annak ellenére, hogy például az 
orvoskari klinikák jelenleg rendkívüli módon tú lvannak hal
mozva m unkával; jelenleg már csak 3—4 könyvtár jegyzéke 
hiányzik. A jegyzéket kisérő  levelekben igen sokan hang
súlyozzák a megkezdett actio fontosságát és szerencsét 
kívánnak sikeres keresztülviteléhez. Talán éppen a háború 
fokozta annyira a közczél iránt való fogékonyságot, hogy a 
jelenlegi actio a siker alaposabb reményével indulhatott meg, 
mint hasonló régebbi kezdések.

Az elő zetes megbeszélések alkalmával azonban felvető 
dött némely kifogás vagy aggodalom is, a melyekre nagy
jából már fent megfeleltünk. Volt a ki attól tartott, hogy 
ezentúl valamely felső  fórum fog a fölött rendelkezni, mi 
járjon intézetének könyvtárába és mi nem ; ezzel szemben 
csak arról lehet szó, hogy az egyes könyvtáraknak olyan 
cserék ajánltassanak, melyek az illető  könyvtárra nézve is 
elő nyösek. Mások nehezen tudják magukat egy évtizedek 
óta járó folyóirat megszüntetésére rászánni. Hiszen kétség
telen, hogy ezzel a meglevő  sorozat értéke lényegesen 
csökken, de a tudományos folyóiratirodalom fentemlített tör
téneti fejlő dése folyamán egyrészt némely folyóirat szükség
szerű en feleslegessé válik, másrészt pedig alig van könyv
tár, mely eddig is egyik vagy másik folyóiratot egy vagy 
más oknál fogva be nem szüntetett volna. így igen gyakori 
eset, hogy egy intézetnek uj fő nöke megszüntet egy addig 
járt folyóiratot, mely nem tartozik érdeklő désének körébe, 
és helyébe olyant rendel meg, mely az intézet megváltozott 
dolgozási irányának jobban megfelel; máskor kénytelen egy 
intézet egy folyóiratot megszüntetni, mert túl drágává vált. A 
különbség ezentúl csak az volna, hogy ilyen beszüntetések
kor az illető  intézet érdeke mellett a közösség érdekének is 
volna befolyása. Végű i voltak, a kik féltek, hogy egy új 
administrativ szerv több nehézséget fog okozni, mint a 
mennyi haszonnal jár. Kétségtelen ugyan, hogy minden ad
ministrativ intézkedés, mely a tudományos mű ködés szabad
ságát korlátozza, hibáztatandó, de a könyvtárügy egy emi
nenter administrativ kérdés, a melyben csak arról lehet szó, 
hogy jól van-e megszervezve vagy rosszul. Ez egyike azok
nak az eseteknek, a hol például kell vennünk a német ad
ministration Talán felesleges is külön megemlítenünk, hogy 
ha a budapesti könyvtárakba járó folyóiratok szervezve lesz
nek, ezzel a vidéki városokban dolgozóknak is nagy köny- 
nyebbséget fogunk szerezni.

Végül még egy kéréssel vagyok bátor e sorok olvasói
hoz fordulni. Minthogy minden folyóiratot mégsem lehet 
Budapestre járatni — némelyekre, például a tisztán helyi 
jelentő ségű  klinikai vagy mező gazdasági lapokra, nincs is 
szükség —, igen fontos volna tudni, kinek milyen oly folyó
iratra volt szüksége, melyet nem tudott megtalálni Buda
pesten. Lehetséges továbbá, hogy a fent felsoroltakon kívül 
vannak még számbajövő  könyvtárak, melyek elkerülték figyel
münket. Szívesen fogadnánk továbbá minden tanácsot akár 
a katalógus összeállítására, akár egyéb a kérdéssel össze
függő  rendszabályra nézve, természetesen akkor is, ha az a 
fentiekben ajánlottakkal ellentétben állana. Ily irányú közlé
seket kérünk vagy Lenhossék M ihály tanár úrhoz, vagy e 
sorok írójához intézni, vagy pedig közlés végett az Orvosi 
Hetilap szerkesztő ségének beküldeni, a mely ily tárgyú köz
lések számára készséggel állítja lapját rendelkezésre. Addig 
is, míg a katalógus megjelenik, a kezem között levő adatok 
alapján szívesen adok mindenkinek felvilágosítást az iránt, 
hogy melyik folyóirat hová jár, valamint a lehető ség szerint 
a csonka folyóiratsorozatokra nézve is.
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I R O D A L O M - S Z E M L E .

K ö n yv ism er te tés.

Fr. M ü lle r : S p ek u la tion  und M ystik  in d er  H eilk u n d e .
München, Lindauer’sche Universitätsbuchhandlung. Ára L60 m.

A müncheni egyetem rektori méltóságának elfoglalása 
alkalmából készült dolgozatban a hírneves klinikus érdekesen 
vázolja az elmúlt évszázad orvostudományának fejlő désével 
kapcsolatban azt a nagy szerepet, a melyet a speculatio és 
mysticismus e téren játszott, különösen a bajor egyetemek 
életébő l említve erre vonatkozó érdekes példákat. Ä reális, 
az objectiv megfigyelésen alapuló munka jelenleg ugyan már 
túlsúlyba jutott, de azért még mindig kisért a speculatio, 
ső t éppen a legmodernebb ágában az orvostudománynak 
(serologia) már nagyon is az elő térbe nyomul. Hasznosan és 
szórakoztatóan eltöltött egy-kéf óra benyomásával teszi le 
bizonyára a füzetet mindenki, a ki elolvasta.

W . G u t tm a n n : L ex ikon  d er  g esa m ten  T h e ra p ie . Berlin 
und Wien, Urban und Schwarzenberg. I. Band.

Most, hogy a két kötetre tervezett munka első  kötete 
elkészült, szívesen irányítjuk reá újból olvasóink figyelmét, 
mint olyan munkára, a mely a mindennapi gyakorlat terén 
felvető dő  gyógyászati kérdésekre teljesen megbízható, köny- 
nyen áttekinthető  és jól megérthető  feleletet ad. Az első  kötet 
az L betű ig terjed és 516 nagyon sikerült ábra teszi még 
használhatóbbá. A kötet ára 30 korona.

L a p s z e m l e .

Belorvostan.

A ty p h u sb a c il lu s -g a zd á k  k e z e lé sé r e  Kalberlah jod- 
tinctura és szén egyidejű  használatát ajánlja. A jódtincturá- 
ból 7— 10— 15 cseppet ad 3—5-ször naponként egy pohár 
vizben x/2 órával az étkezések után, a Merck-féle vérszénbő l 
pedig 3 —5-ször kávéskanálnyit. Az eredmény nagyon feltű nő  
volt; egyes esetekben már 8 nap múlva eltű ntek a typlius- 
bacillusok a bélsárból és a kezelés abbahagyása daczára 
hónapok múlva sem mutatkoztak többé. A vizelettel kiürülő  
typhusbacillusokra ez a szerelés hatástalan volt; ezeket a 
szerző  tapasztalásai szerint nagyobb mennyiségű  urotropin- 
nal és salollal lehet eltüntetni. A szerző  még megjegyzi, hogy 
Géronne-nek szén és thymol kombinált adagolásával sikerült 
kedvező  eredményeket elérni typhusbacillus-gazdákon. (Me
dizinische Klinik, 1915, 21. szám.)

A ty p h u se llen es  v éd ő o ltá so k ra  vonatkozó tapaszta
latait közli Basten. A többi között megemlíti, hogy 28 eset
ben a védő oltóoltással kapcsolatban 'typhus fe jlő dött; ezek 
közül 15 esetben a védő oltás elő tti napon még teljesen nor
mális volt a hő mérséklet. A 28 eset közül 4 végző dött halá
losan. Nem állítható tehát, hogy a megbetegedést közvetlenül 
megelő ző  typhus-oltás könnyebbé teszi a betegség lefolyását. 
(Medizinische Klinik, 1915, 21. szám.)

A k iü té se s  ty p h u s á tv ite lé re  nézve Stok losinsk i azt 
hiszi, hogy a legfő bb szerepet nem a tetű , hanem a bolha 
játszsza; ezenkívül legyek és szúnyogok is terjeszthetik a 
bajt. A szerző  21 évig volt hatósági orvos Galicziában s mint 
ilyen évenként átlag 100 kiütéses typhust látott. (Medizinische 
Klinik, 1915, 21. szám.)

G en yes m e llh á r ty a izza d m á n y  k e z e lé sé r e  uj mód
szert ajánl Leschke, a berlini egyetem II. belklinikájáról. A 
módszer lényege az, hogy egymáshoz közel két kathetert 
vezet a mellüregbe s a geny kibocsátása után naponként 
háromszor átöblíti ezen két katheteren át a mellüreget. Öblítő  
folyadékul physiologiai konyhasó-oldatot használ s addig 
öblít minden egyes alkalommal, a míg az öblítő  folyadék 
tisztán ürü l; eleinte egy-egy öblítéshez 5 liter folyadék kell, 
késő bb már kevesebb. Az átöblítések közti idő ben a két 
kathetert szívornyadrainezésre vagy aspiratióra lehet felhasz
nálni. Nagyon súlyos genyedés eseteiben talán az állandó

irrigatiót 'ehet majd megkísérelni. Tiszta pneumcoccusempyema 
eseteiben a physiologiai konyhasó-oldat helyett esetleg a 
specifikus hatású optochin-oldat jöhet szóba, tuberculosus 
empyema eseteiben pedig a jodoformglycerin. Elő nye e mód
szernek, hogy elkerüljük vele a kellemetlen, ső t veszélyes 
nyomásingadozásokat és hogy a beteg oldali tüdő t nem kom
primáljuk ; ezenkívül a geny is teljesen eltávolítható ezen 
módszerrel a mellüregbő l. Áz utókezelés mindenesetre nagy 
gondosságot igényel, de a Bíilau-féle eljárás használatakor 
talán még nagyobb gondosság szükséges, mert ez utóbbi 
esetben könnyebben dugul el a ketljeter, nem lévén ál
landóan hígítva a geny, másfelő l pedig két ketheteren át 
mégis csak jobb a lefolyás, mint egy katheteren át. A szerző  
megjegyzi, hogy nincs kizárva, hogy hasonló eljárást talán 
már megpróbáltak, az irodalomban azonban nem talált erre 
vonatkozó közlést. (Berliner klinische Wochenschrift, 1915, 
21. szám.)

S e b é sz e t .

A s e b é sz i tu b e rcu lo s iso k n a k  a  R o sen b a ch -fé le  tu - 
b ercu lin n a l (T. R.) való gyógykezelésével szerzett tapaszta
latairól számol be H ackenbm ch tanár. Helyes klinikai dia
gnosis után a T. R.-ból O i—0 5 cm3-t fecskendezett be és 
csak azon betegeket vette kezetés alá, a kiken ezen első  
injectióra helybelileg lobosodást és enyhébb hő emelkedést 
észlelt. A kezeléssel egyidejű leg semmi más szert sem k ap 
tak a betegek, csak késő bb részesültek Bier- és napfény
kezelésben és megfelelő  diaetában. A T. R.-t a biebrichi 
Kalle-czég hozza forgalomba 1, 2, 5 és 10 cm3-es ampul
lákban. A kész oldatot hígítás nélkül kell eleinte a bő r alá, 
késő bb az izomzatba és az ízületek tokjába befecskendezni, 
még pedig 0 1 cm8-rel kezdve, a helybeli reactio megszű nése 
után a beteg erő beli állapotához képest hetenként 0 05—01 
cm3-rel emelkedve, egészen 1 -  2 cm3-ig. A kezelés első  
cyklusa befejező dik, ha a beteg 50 cm3 T. R.-t kapott; 3 
havi pihenés után újabb cyklus kezdő dik, a míg teljes gyó
gyulás következik be.

A szerző  81 kezelt betege közül egy 29 éves munkás
nak lábtő izületi sipolyos csonttuberculosisa 25 cm 3 T. R.-tól 
meggyógyult s a beteg ismét munkaképessé lett. A betegek 
közül 4 halt meg általános gyengeség miatt.

A T. R. a szerző  tapasztalatai szerint nagyon jól hasz
nálható rejtett folyamatok felderítésére is. (Deutsche med. 
Wochenschr., 1915, 17. szám.) Af.

H ú gyszerv i b e te g sé g e k .

A b a c te r iu r iá ró l Suter a berlini urológiai congressu- 
son következő képen referált :

Bacteriuria alatt a vizeletnek olyan fertő zését értjük, a 
mikor a húgyutakban gyuladásos tünetek nem mutathatók 
k i ; megkülönböztetjük az autochton s a kiválasztásos bac- 
teriuriát. Az autochton bacteriuria mint primaer (essentialis) 
alak keletkezhetik, de a húgyutak valamilyen fertő zéses fo
lyamatához másodlagosan is csatlakozhatik. Viszont azonban 
a bacteriuriából lobos kóralakok is kifejlő dhetnek. Ső t az is 
bekövetkezhetik, hogy ugyanazok a bacteriumok a húgyutak 
egyik szakaszában bacteriuriát, a másikban pedig gyuladásos 
betegséget váltanak ki.

Vannak a bacteriuriának olyan alakjai, a mikor a húgy
utak súlyos anatómiai sérülése ellenére a csíráknak pyogen tu
lajdonságaik nincsenek, a hol tehát a bacteriuriát a bac
teriumok avirulentiája idézte elő , míg más esetekben a 
bacteriumok viszont pyuriát fognak okozhatni, még pedig fő 
képpen ott, a hol a húgyutak anatómiai állapota (pl. a 
terhességben) erre különös praedispositiót teremtett.

A bacteriuriában a csírák ugyanazon az utakon jutnak 
a húgyszervekbe, mint a gyuladásokban, vagyis a vizelet 
exogen (urethrás, mű szer által okozott) és endogen (lympho- 
gen, haematogen) módon fertő ző dhetett. A férfiakon az ese
teket ebben az irányban könnyebben fogjuk megkülönböz
tetni mint a nő kön. Terhes nő kön a bacteriuria rendesen a
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húgyhólyagban kezdő dik, csak késő bb száll fel a vesékbe, a 
mikor azután pyuriával komplikálódik. Hogy a nő kön a 
terhességen kívül mily arányban keletkezik a bacteriuria 
urethrogen, mily arányban endogen úton, azt nem tudjuk 
még, de való az, hogy mindkét fertő zés-mód lehetséges. 
Az a körülmény, hogy a nő kön a bacteriuria (a typhus-bac- 
teriuria is) gyakoribb mint a férfiakon, a mellett látszik szó
lam, hogy a nő kön a húgycsövön át történő  spontan fertő zés
nek nagy szerepe van a bacteriuria elő idézésében.

A bacteriuria lehet vesicás, renovesicás, valamint a 
férfi húgyivarszervek valamelyikében (prostata, ondóhólyag) 
fennálló kóros gócz által feltételezett. A bacteriuriás vesé
ken rendesen már anatómiai sérülések is mutatkoznak. A 
helyi tüneteknek nagyon kis szerep jut a bacteriuriában ; 
súlyos általános jelenségek nem is tartoznak bele a kór
képbe, ezeket nagyobbára a complicatiók — retentio, lobok 
— idézik elő .

A leggyakoriabb a colibacillus által okozott bacte
riuria, utána a staphylococcus s a streptococcus következik 
mint leggyakoribb elő idéző  ok. A vérben bacteriuria esetei
ben nincsenek csírák. A vérsavó a colibacteriuriában, de 
valószínű leg a bacteriuria egyéb alakjaiban sem mutat 
agglutinatiót.

A prognosis magát a betegséget illető leg rendespn jó, 
de a gyógyulást illető leg többnyire kérdéses. A kiválasztáson 
alapuló bacteriuriák közül a gümő kóros bacteriuriának óriási a 
fontossága. A mai tapasztalások alapján még nem nyilat
kozhatunk arról, hogy a renalis gümő kórbacilluriából fejlő d
hetik-e ki vesetuberculosis avagy sem. (Folia urolpgica, 
1915, 2. sz.) Drucker.

K isebb  k ö z lések  az  o rv o sg y a k o r la tra .

Az ivóv íz  s te r i le z é sé r e  a  h áb orú b an  a következő  
egyszerű  eljárást ajánlja W esenberg : Chlormész hozzáadására 
olyan mennyiségben, hogy 0' 15 gramm activ chlor legyen 
1 liter vízben, a szóba jövő  bacteriumok 10 perez alatt biz
tosan elöletnek, még akkor is, ha a víz annyira szennyes, 
hogy már külseje alapján is élvezhetetlennek látszik. Ha már 
most valamely hydrogensuperoxydot leadó anyagot (például 
ortizont) adunk hozzá, a chlormész rövid idő  alatt teljesen 
ártalmatlan összeköttetéssé válik s a víz minden mellékízét 
elveszti. A Bayer és társa gyár újabban kis dobozokat hoz 
forgalomba chlormeszet, illetve ortizont tartalmazó 10— 10 
iivegecskével. Az I jelzésű  fehér üvegecske tartalmát (Q-2 gr. 
chlormeszet) beöntjük 1 liter vízbe, megkeverjük és 10 pereznyi 
állás után a II jelzésű  barna üvegecske tartalmát adjuk hozzá 
(0 35 gr. ortizon) és megkeverjük; 2 perez múlva iható a víz. 
(Hygienische Rundschau, 1915, 8. szám.)

A m e s te r sé g e s  p n eu m o th o ra x  gyógyító hatása Livie- 
reto szerint nem mindig egyedül a compressio és a beteg 
tüdöszövet kirekesztése útján jön létre, hanem sokszor nagy
részt azon alapszik, hogy a pleuralemezek közé iktatott gáz
hólyag megakadályozza az összenövéseket és ezzel a nyirok
áramlást a tüdő  felő l a pleura costalisra megakadályozza. 
Az ilyen módon létesült tüdő beli nyirokpangás egyfelő l a 
kórokozókra hat károsan, másfelő l pedig elő segíti a kötő 
szövetképző dést. A gázhólyag megakadályozza ezenkívül a 
toxikus anyagok beléjutását a tüdő bő l a keringésbe. (Rif. 
med., 1914, 50. szám.)

M agya r  o rvosi irod a lo m .

G y ó g y á sz a t , 1915, 22. szám. Szécsi Jen ő : Az erysipelas thera- 
piája jod-guajacolglycerimtel. Faragó Z s ig m o m l: Lövési csontsérülésekrő l.

B u d a p es t i o r v o s i ú jsá g , 1915, 22. szám. E isenm enger R u d o lf: 
A mesterségesen elő állított hasüri nyomásingadozások mint többoldalú 
gyógytényező .

V eg y e s h írek .

L ech n er  K á ro ly  dr. huszonöt éves tanári jubileumát ünnepelték 
a napokban Kolozsvárt, a nagy idő khöz és nem kevésbé az ünnepelt 
egyéniségéhez illő  csendességben. Ez alkalomból 46 tudományos dol
gozatot tartalmazó emlékkönyvvel lepték meg a jubilánst volt és jelen
legi tanítványai, valamint tisztelő i.

K in e v e z é s . K a ku k  János d r.-t a temesvári közkórházhoz fő or
vossá, H önig sfe ld  Jenő dr.-t és S u g á r  K álm án dr.-t a miskolezi köz
kórházhoz tiszteletbeli fő orvossá nevezték ki.

V á la sz tá s . Uhlreich Ferencz dr.-t Pinkafő n körorvossá választották.
A ch o le ra  á l lá sa  h a zá n k b a n . Magyarország területérő l a 

május hó 16.-ától 23,-áig terjedő  héten 48 ázsiai cholerabetegedést 
jelentettek 10 halálozással. Az esetek következő képpen oszlanak meg: 
Törvényhatósági vá ro so k : Budapest 5, Debreczen 2, Kassa 20, Komá
rom 1, Pécs 2. Várm egyék: Baranya vármegye: Virágos 1 ; Bereg vár
megye : Alsóvereczke 2, Volócz 1 ; Sáros vármegye : Eperjes 1 ; Szabolcs 
vármegye : Polgár 1, Nyíregyháza 1 ; Ung vármegye : Ungvár 4, Ószemere 
7. A megbetegedések közül 2 polgári egyének, 15 katonák és 31 hadi
foglyok között történt.

A b u d a p e s t i  ö n k é n te s  m e n tő -e g y e sü le t  márcziusban 1156 eset
ben nyújtott első  segítséget; ezenkívül 1504 szállítást végzett, 72-szer 
mint mozgóő rség szerepelt és 23-szor vaklárma és téves jelentés 
folytán vonult ki. A márczius havi mű ködés fő összege tehát 2755.

A M a gya r  O rvosi K ön yvk ia d ó  T á r su la t  június 21.-én délután 
6 órakor tartja ez évi közgyű lését a budapesti kir. orvosegyesület helyi
ségében (Vili., Szentkirályi-utcza 21.)

M eg h a lt . Redlich J ó zse f dr. szegedi gyakorló orvos 80 éves korá
ban május 28 -án. — E. Sonnenburg, az ismert berlini sebész, a berlini 
egyetem prof. ordin. honorariusa, 67 éves korában.

S z e m é ly i h ír ek  k ü lfö ld rő l. K. Laubenheim er dr. heidelbergi 
magántanár (közegészségtan) rendk. tanári czímet kapott.

H írek k ü lfö ld rő l. A Lancet négy halálosan végző dő  mérgezés 
esetérő l számol be, a melyet a franczia és angol salvarsan-pótkészit- 
mény használata okozott. Az angol készítménynek Kharvisan, a fran- 
cziának Novarsenobenzol Billon a neve. — A svájezi egyetemek orvosi 
karának látogatottsága az elmúlt téli félévben a következő  volt: Basel 
327 (308 férfi, 19 nő ), Bern 654 (593 :61), Genf 492 (386 :106), Lau
sanne 168 (139:29), Zürich 554 (470 : 94). A 2205 orvostanhallgató közt 
csak 818 a svájezi illető ségű .

A b u d a p es t i o r v o s i k ö r  o r s z á g o s  s e g é ly e g y le té b e  befizettek: 
Gadányi Lipót, Szemere László, Szabó Ignácz, W enhardt János, Hüb
ner Viktor, Vizi Jenő , Sző ke Károly, Velvart Simon, Breuer Sándor, 
Varjas Gábor, Lamovits János, Fodor Aladárné, Tenner Vilmos, Szila 
Elemér, Sternberg Géza, Zsigárdi Aladár, Szikszay Sándor, Franki Mór 
Kossov Imre, Zakariás István, Discher Ferencz, W einberger Mór, Ber
talan Pál, Zábolya Béla, Steinitz Adolf, Pechán László, Veres Sándor, 
Hajnal Albert, W appenstein Henrik, Szlehló Aurél, Stumpf Lajos, 
Fekete Gábor, Szalay Jenő , Winkler Jenő , Deutsch Igánácz, Bókay Árpád 
Révész Gyula, Czoniczer Márton, Cseley József, Dzián Kálmán, Epstein 
Manó, Rónay Gusztáv, Turka Sándor, Fülöp Jakab, Fürst Zsigmond, 
Geyer József, Hazslinszky Hugó, Hieronymi Géza, Hoór Károly, Szabó 
Mihály, Tóth Lajos, Moravcsik Ernő , Váli Ernő , Vencel Tivadar, Paczka 
László, Prajzák Adolf, W iesinger Frigyes, Radó Lipót, Jakobi József, 
Purjesz Ignácz, Balog Dezső , Bakó Sándor, Polgár Emil, Ötvös József, 
Nagy Albert, Wein Dezső , Wallheim Béla, Walla Béla, Szirtes Alajos, 
Mihajlovits Miklós, Marikovszky György, Lengyel Sámuel, Lobmayer 
Géza, Korányi Sándor, Kocsis Elemér, Jármay László, Illés Géza, Haj
nik Emil, Széli Manó, Rajnai Béla, Barta Gábor, Bilaskó György, Bog- 
danovics Milos, Dieballa Géza, Doktor Károly, Erő ss Gyula, Feles 
Adolf, Neumann S., Láng Ignácz, Szántó Manó, Révay Izidor, Licht- 
niann Samu, Porgesz Bertalan, Nádori Béla, Bársony János, Dégen 
Árpád, Horacsek János, Bű ben László, Vajda Zsigmond, Nothaft Antal, 
Konrád Jenő , Pállfy Ignácz, Liebermann Emánuel, Téry Ödön, Bácskay 
Béla, Cserháti Mór, Frenreisz Ferencz, Fried Samu, Kolecskovszky 
Gyula, Nagy Emil, Lehotzky Imre, Raisz Aladár, Szerb Zsigmond, Salgó 
Jakab, Széli Miksa, W enhardt János, Dzsida Sándor, Bernhardt, János, 
Hanig György, Földi Miklós, Gámán Béla, Kertész Béla, O.-Kuthy Dezső  
4—4 koronát.

Lapunk mai számához Dr. R. és Dr. O. IVed vegyi-gyógysze
részi gyár A4.-F rank fu r t „ D r o se r in “ czíniíí prospektusa van csatolva.

„ F a s o r -  (Dr. Dßrczßl-Ißlß) s a n a t o r i u m . “  gyógyintézet
sebészeti, nő gyógyászati és belbetegek részére, Budapest, VII., Városligeti 
fasor 9. — Állandó orvosi felügyelet. — óondos ápolás. — Kitű nő  

ellátás. — Mérsékel* árak. — Kívánatra prospektus.
i \  T I  7 *  1  1 ¥ T  .  1 O perateur o rth o p ad -seb észeti in-
I l t *  V A / i r ln A D *  K a I*T Q  I q TI té z e té t B udapest, VII., Rákóczi
i u l  •  V T  1 U U C I  L t  C l  L d . l d . l l  ú t 10. szám  a lá  he lyezte  át.

Q r J U S T U S  fő orvos börgyógyitó  é s  k osm etik a i in téze te
Budapest, IV., Ferencz József—rakpart 26. Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aiiiontherapia,

forrólégkésziilékek, frigoritherapia, fürdő k. Kozmetikai eljárások és mű tétek.

DOUUlüER m dr. Testegyenészeti intézete vl"*3ri?'

RÖNTGEN- REINIGER
é s  v i l i .  o r v é s i  k é s z ü l é k e k  G E B B E R T  é s  S C H A L L  R - T .

Dr. Grünwald sanatoriuma
nő gyógyászati, seb észe ti és be lgyógyászat! ba jokka l, valamint szülő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — Vegyi é s  Röntgen-laboratorium.
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T U D O M Á N Y O S  T Á R S U L A T O K .

TARTALOM: XV. hadsebészeti értekezlet. 321. lap.

XV. h a d se b é sze t i é r tek ez le t.

(Vége.)

Paulikovics E lem ér: N euro lysis n. u lnaris et mediani.

D. M., 36 éves gyalogos, 1914 október hó 12.-én sé
rült. A srapnellöveg a jobb alsókar hajlító felszínének alsó 
harmadában hatolt be s az alsókar lágyrészeit átfúrva, a 
singcsontot a középső  és alsó harmada határán törve, a 
feszítő oldalon négy harántujjnyira a singcsont kéztő izületi 
vége fölött hagyta el a végtagot. Vidéki kórházakban gipsz
kötéssel kezelték, mely kezelés folyamán lő sérülése és a 
singcsont nyílt törése erő sen tapadó hegekkel gyógyult ugyan, 
de ujjai karomállásban megmerevedtek, hüvelykujja nyújtott 
állásban mutatóujjához szorult („majomtartás“-ba került), 
és ujjait szétterpeszteni nem tudta. Ily állapotban ke
rült márczius hó 27.-én felvételre. A megejtett idegvizsgá
latkor azt találtuk, hogy a közép- és singidegen a sérülés 
helyétő l lefelé az idegvezetés megszakadt s az általuk el
látott izomcsoport térfogata erő sen megfogyott. Mivel 
kétségtelen volt, hogy a tapadó hegek fű zik le az idegtör
zseket, márczius 31.-én mű tétre határoztuk el magunkat. A 
hegekbő l kipraeparálva az idegtörzseket, kiirtottuk a heg
szövetet, s miután meggyő ző dtünk arról, hogy csupán peri- 
pheriás részletük sorvadt, de folytonosságukban megszakítva 
nincsenek, ép zsírszövettel burkolva azokat, rétegesen be
varrtuk a mű téti sebet. Sima seblefolyás. Fürdő -, villamos és 
mechanotherapiás kezelés mellett a beteg állapota fokozatosan 
annyira javult, hogy a mint ma, tehát huszonkét nappal a 
mű tét után, a bemutatott betegen láthatjuk, már csupán a 
mutatóujj végperczének activ hajlítása hiányos, de egyéb
ként a végtagokon sem mű ködési, sem trophiás zavar már 
nem mutatható ki, s a villamos vizsgálat is teljesen igazolja 
a kifogástalan idegvezetést.

Báró Podm aniczky Tibor: H áború-neurosis néhány ér
dekes esete.

A míg a sebészek a durva erő , ütés, szúrás, lövés és 
szakítás folytán beállott állapotokat nevezik traumás megbete
gedéseknek, mi belorvosok ezeken kívül még egy traumáról 
tudunk, mely épp oly súlyos következményekkel hiró meg
betegedéseket idézhet elő , mint az elő bb említettek, és ez az 
úgynevezett psychotrauma. A szóló néhány ily esetet mutat 
be, melyeknek aetiologiája szintén ilyen psychotrauma a szó 
legtágabb értelmében, és melyek joggal nevezhető k háborús 
neurosisoknak, minthogy a háború folyamán keletkeztek. Külö
nösen azért érzi magát feljogosítottnak arra, hogy a sebé
szeknek ily eseteket bemutasson, mert olyan területre vezet, 
a hol a sebészeti bántalmakkal való összetévesztés nagyon 
könnyen megeshetik. A háborús neurosisok ebben az 1914/15. 
évi háborúban orvosi részrő l egészen különös méltánylást 
találtak. Bizonyítják ezt a szakfolyóiratokban megjelent dol
gozatok, továbbá az otthon és a harcztéren tartott hadi or
vosi referátumok. Kétségtelen, hogy a korábbi háborúkban 
is volt háborús neurosis, de bizonyára nem oly nagy szám
mal, mint a hogy most megfigyelhetjük. Ennek o k a i:

1. A finomabb diagnosis, mely lehető vé teszi az orga
nikus bajnak az organikust gyakran megtévesztő  módon 
utánzó functionalis bajtól való megkülönböztetését.

2. A modern embernek a megbetegedésre inkább dis- 
ponáló psychéje.

3. A modern háború borzalmai, melyek a katona ideg- 
rendszerét a legnagyobb, azelő tt soha nem ismert megpró
báltatásnak teszik ki.

A bemutatótól távol áll, hogy a háborús, helyesebben a 
traumás neurosis keletkezésével foglalkozzék. Csak a háborús

neurosisnak néhány oly esetét mutatja be, melyek mindegyike 
egyazon typushoz tartozik : a kényszermozgásokkal kapcso
latos háborús neurosis typusához. A „kényszermozgások“ el
nevezését használja, hogy egész általánosságban fejezze ki 
magát és ne kerülhessen collisióba a tic-ek stb. komplikált 
nomenclaturájával.

A megbeszélt eseteknek a következő  közös tulajdonsá
gaik vannak :

1. Valamennyi a háború tartama alatt, a mozgósítás óta 
keletkezett.

2. Valamennyi betegen hysteriás stigmák mutathatók ki.
3. Kényszermozgások vannak, a melyek a beteg figyel

mének elterelésével intenzitásban csökkenthető k, a beteggel 
való intenzív foglalkozással növelhető k.

Az elkülönítés szempontjából szóba jöhet a chorea mi
nor, a chorea hereditaria, a paralysis agitans és a maladie 
des tics convulsifs.

A mi a therapiát illeti, röviden a következő ket em
líti m eg :

1. Az idegcsillapítók teljesen cső döt mondanak. Csak 
múló befolyásuk van.

2. A massage és villamosság hatástalan.
3. Az egyetlen reményteljes kezelés a psychés.

A bajt ott kell megfogni, a hol keletkezett. Sajnos azon
ban, a megfelelő  psychotherapia keresztülvitele a legtöbbször 
áthidalhatatlan akadályokba ütközik. Ehhez járul az isolatio és 
az orvos részérő l való egyéni kezelés, melyet a fennforgó 
viszonyok közt a lehetetlenségek közé kell soroznunk.

A traumás neurosisok theoriája még vitás fejezet. Sok 
szól a hysteriával való összefüggés mellett, különösen ha 
Freud nyomán ennek a bajnak traumás keletkezésében hi
szünk. Újabban különböző  oldalról, többek közt N onne és 
D onath részérő l az a feltevés nyer kifejezést, hogy a köz
ponti idegrendszer szervi elváltozásai szerepelhetnek ezen 
bajok esetleges oka gyanánt. E mellett szólna az érzés-zavarok
nak és mozgásoknak egy anatómiailag is circumscript terü
leten való localisatiója, ezeknek a zavaroknak nemi Charak
tere stb. M indenesetre feltű nő , hogy a bemutató két esetben 
is megfigyelhette, hogy az érzés-zavarok éppen azokra a terü
letekre voltak lokalizálva, melyeken kényszermozgások voltak. 
Bizonyítékok még egyik theoria helyességét sem támogatják, 
végleges Ítéletet tehát nem mondhatunk róluk.

D onath  G y u la: Az elő adó fölötte érdekes és tanulságos bemu
tatásaival szemben feltű nő nek kell tartanunk azt, hogy tulajdonképpen 
aránylag mily ritkák a háborúban — legalább nálunk — a traumás 
hysteriák és psychoneurosisok. Azt lehetett gondolni, hogy idegesnek 
kikiáltott korunk gyermekei e háború borzalmainak, a rettenetes fegy
verek, a lövészárkok, a több száz kilométernyi frontok és hetekig tartó 
csaták lelki hatásának nem fognak eléggé ellenállani és rendkívül nagy 
lesz a milliónyi hadseregekben a neurosisok száma. Gondoljuk meg, 
hogy egy nagyobb vasúti összeütközés mennyi traumás neurosist és kár
térítési igényt szül. Én hajlandó vagyok a háborús neurosisok relativ 
ritkaságát azon psychés momentumoknak betudni, hogy harczosaink a 
magasztos czél tudatában indultak a háborúba, hogy elő készülve van
nak a háború veszélyeire, a közös sorsban megnyugvást találnak, va
lamint abban, hogy az állam és társadalom védökezeit nyujta a szeren
csétlenül jártaknak. Egy másik tanulság, mely a hadi neurosisokból fo
lyik, az, a mit a múltkori bemutatásaim  kapcsán hangsúlyoztam, 
hogy traumás hysteriák és psychoneurosisok jelentkezhetnek minden 
kimutatható ideges antecedens és neuro-psychopathiás terheltség 
nélkül. A háború tömeges tapasztalatai bebizonyították azt, a mit a 
békeidő  ritkább esetei nem igen voltak alkalmasak tisztába hozni.

Faragó Kornél: Harcztéri kom biná lt sérülések. (Eredeti 
közléseink során egész terjedelmében hozzuk.)

Tornai Józse f: A datok a háborús haem othorax ko r ta n á
hoz és orvoslásához. (Eredeti közléseink során egész terje
delmében hozzuk.)
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P Á L Y Á Z A T O K .

23.014/1915. szám.
Temesvár szab. kir. város közkórházánál üresedésbe jött k ó rh á z i  

a lo r v o s i á l lá s r a  pályázatot hirdetek.
Az állás fő ispáni kinevezés útján töltetik b e ; javadalmazása a 

X. fizetési osztálynak megfelelő  fizetés és lakpénz; az állás nyugdíj
igényjogosultsággal jár.

A kinevezendő  orvosnak szemspecialistának kell lennie.
A pályázati kérvények legkéső bb 1915. év i jú n iu s  h ó  3 0 .-á ig 

a fő ispáni hivatalban nyújtandók be.
T e m e s v á r , 1915 május 29.-én.

A polgárm ester.

568/1915 ig. sz.
A szekszárdi Ferencz-közkórház sebészeti osztályán egy alorvosi 

állásra pályázatot hirdetek. Folyamodványok f . év i jú l iu s  hó l . - é ig 
méltóságos Kovács Sebestyén Endre fő ispán úrhoz czímezve, alulírott 
kórház-igazgatónál nyújtandók be.

Az alorvos javadalmazása 1400 korona évi fizetés, teljes ellátás, 
lakás a kórházban fű tés és világítással.

S z e k s z á r d , 1915 június 1.

T anárky Á rpád dr., igazgató-fő orvos.

996/1915. sz.
Bihar vármegye derecskéi járásban a Hosszúpályi, Monostorpályi 

és Vértes községekbő l álló hosszúpályii k ö ro rv o s i á l lá s  lemondás 
folytán megüresedvén, arra pályázatot hirdetek.

Javadalm azás:
Évi 1600 kor. törzsfizetés, 5 évenként 800 koronáig emelkedhető  

200 kor. korpótlék, a szabványos orvosi látogatási és mű téti díjak, ter
mészetbeni lakás veteményes kerttel. Ezenfelül a megválasztandó kör
orvos 4 nagyobb uradalomtól megegyezés esetén rendszeres évi díja
zást kaphat.

Felhívom a pályázni szándékozókat, hogy orvosi oklevelüket, 
úgyszintén egyéb képzettségüket, eddigi alkalmaztatásukat és illető sé
güket igazoló eredeti okmányokkal és születési bizonyítványaikkal fel
szerelt pályázati kérvényüket hozzám fo ly ó  é v i jú n iu s  hó 2 5 .-é ig  múl
hatatlanul adják be, mert a késő bb érkező  kérvényeket figyelembe 
venni nem fogom.

A választás napját késő bb fogom kitű zni.
D e r e c s k e , 1915 május 21.

B alásházy s. k., fő szolgabíró.

í r -

R o h its c h i  á s v á n y v iz e k
Tempel-; Styria-, Donati-forrás
t i s z tá n  t e r m é s z e t e s  tö l té s b e n .

K itű nő  g y ó g y v iz e k

gyom or- és bélbajok; O rvosilag
(v é rh a s, h a sm e n é s , ty p h u s) a já n lv a !

húgysav
B iztos czukorbetegség

g y ó g y  e re d m é n y e k ! m ájbajok e l le n .

N agybani ra k tá r  M agyaro rszág  ré sz é re  :

H offm ann  J ó z se f , B u d a p est, V ., B á th o ry -u tcza  8.

W althers’ E lix ir  C o n d u r a n g o  
p e p t o n a t .  J m m e r m a n n l

K iv á ló  s to m a ch icu m .
Kitű nő  hatásúnak elismerve mindennemű  gyomorbán- 

talonmál, emésztési zavaroknál, dyspepsiánál stb. Ajánlva 
számos h írneves szak tek in té ly  által.

S töh r titkos tanácsos, Kissingen a következő ket Írja : 
„ . . .  A m indennapos p rax isb an  a  lehe tő  legnagyobb 
becsű  kü lönösen  ö regebb  egyéneknél és o lyanoknál, 
k ik idü lt b a jb a n  szenvednek.“ 6759

Csak gyógyszertá rakban  kapható . A hol n incs rak tá ron , kérem  an n ak  h oza
ta lá t  sü rg e tn i. M iután készítm ényeim  Ism éte lten  u tánozva lesznek, igen 
k é rjük  ezeket Eredeti Walther a la t t  rende lésné l kü lön m egem líten i.
_____Irodalom és próbaüvegek mindenkor szívesen állnak rendelkezésre.------—

Egyedüli készítő

F .W A L T H E R jC h e m .-p h a r m . L a b o r a t o r iu m
STRASSBURG, Eisass, Rhelnziegelstr. 12.

Nagybani raktár Magyarország részére Tő rOk József gyógyszerésznél Bpesten.

lecithin
VerámmáI. *  Á

. egy fo lyékony L ecith in-H ae- 
|  m oglobín - készítm ény. Evek 
Ú  hosszú során át észlelt tapaszta- 
11 latok és klinikai megfigyelések 
P  alapján hatása bevált a legkülön- 
p  böző bb ideges zavaroknál, hys- 
$  te r ián á l, n eu ras th en ián á l, ra - 
f  ch itisné l és h iányos táp lá lk o 

zásnál. A testbe phosphort és 
vasat könnyen assimiláló alakban 
vezet be.

egy fo lyékony H aem oglobin- 
készítm ény, melyet elő szeretet
tel rendelnek természetes vérvas 
magas tartalma miatt. Mint be
vált táp- és erő sbítő -szer klini
kákon, különösen azok nő i és 
gyerm ekosztá lyain , jó sikerrel 
alkalmazzák. Étvágygerjesztő , 
könnyen emészthető , a fogakat 
nem támadja meg, jó íze miatt 
szívesen szedik.

Minták és irodalom 
Perdynamin és Guajacol- 

Perdynaminból 
díjmentesen kü ld ;

egy G uajacol - Haem oglobin- 
készítm ény a  légző szervek  
m egbetegedései, tüd ő h u ru 
tok , tü dő tubercu los is , b ro n 
ch itis, hö rghu ru t, görvélykór 
ellen. Egyúttal vérképző én, erő 
sítő én és étvágygerjesztő én hat.

em. gyógyszerész,

Wien, I I / l ,  Castellezgasse 25.

Legjobban ajánlhafom
önmű ködő  zárakkal ellátó it é s  a 
Pharmacopoea Hung.lllnak megfelelő

DrThilo-féle

Chlorű  ethyl
készítményeméi1.

Az önmű ködő  üvegek  ú jra t ö l t e t n e k  m e g .
P r o s p e k t u s o k  re n d e lk e z é s re .

M R.C .RAUPENSTRAUCH
em. A potheker W IEN  ll.,Castellezg.25.

Dr. EGGER-fóle készítmények küiföldi szerek pótlására :

S y r u p D y p o p h o s p b i t  c o a p .  D r. E g g e r .
f l a i r . K a k o d y  i n j e c  D r. E g g e r .
S t r o p h a n t i n  é s  S t r o p h a n t u s - T a b l e n a  D r. E g g e r .
K o G ra n u  é e  D r. E g g e r .
T h e n br o m in a  D r. E g g e r .
C o rro ;SO. I n j e c t .  í n t r a m u s c .  a n t i l u e í i c .  !

T a b i » H Dr. EQQER az angol tabletták helyettesítésére. ;

Mintákkal és irodalommal az orvos urak részére szívesen szo lgá l:

Dr. EGGER LEÓ és EGGER J.
Gyógyszerészeti és vegyészeti czikkek gyára

B U D A P E S T , V I., R é v a y - u i c z a  12. s z á m .
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ORVOSI H ET ILA P
A lapította: Markusovszky Lajos 1857-ben. Folytatta: Antal Géza és Hő gyes Endre.

SZERKESZTI ÉS K IA D JA :

LENHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS SZÉKELY ÁGOSTON EGYET. TANÁR

FŐ SZERKESZTŐ . SZERKESZTŐ .

T A R T A L O M .

E R E D E T I  K Ö Z L É S E K .

T o rna i Jó z se f :  Közlés a budapesti cs. és kir. XVII. sz. helyő rségi kórházból. (Kórház
parancsnok : Noel Jenő  dr„ cs. és kir. törzsorvos.) Adatok a háborús haemothorax 
kórtanához és orvoslásához. 323. lap.

D onath G yula: Közlemény a Mária Terézia-téri, Pannónia-és Munkácsy-utczai hadi
kórházakból. (Igazgató-orvosok : Báró Herczel M , egyet, tanár, Hültl H. és Winternitz 
A. magántanárok.) Adatok az idegrendszer hadsértiléses megbetegedéseihez. 326. lap.

E rdő s J á n o s :  Takarékosság az oltóanyagokkal. 329. lap.

K ereszty  István  : Szerény észrevétel Kő rösy dr.-nak könyvtári érdekű  czikkére. 329. lap.

Irodalom -szem le. Könyvism ertetés. Poor Ferencz: A syphilis kórtana és gyógyítása.—

I Lapszem le. Belorvostan. Schürer v. W aldheim : Typhus exanthematicus gyógyítása. — 
S c h m itz: Cholera- és typhusellenes egyidejű  védő oltás. — Sebészet. Secher : Az alsó 
végtag gyüjtő értágulatainak kezelése. — S zü lésze t és nöorvostan. S trassm ann  : Az emlő - 
gyuladás megelő zése. — S tra ssm a n n : A gátvarrás. — Gyermekorvostan. E n g e lm a n n:  

Diphtheria-bacillushordozók. — R eiche: A koraszülöttek fejlő dése az első  hónapokban.
— Venereás betegségek. T o u to n: A hadseregek nemi élete és nemi bajai háború és 
béke idején. — Kisebb közlések a z orvosgyakorla tra . K ö b é r t: Paraj-félék. — R iss- 
m a n n : Terhesek viszkető  bő rbajai. 320—332. lap.

M agyar orvosi irodalom . Gyógyászat. — Klinikai füzetek. — Budapesti orvosi újság. 
332. lap.

Vegyes h írek . 332. lap. X

Tudom ányos tá rsu la to k . 333 lap.

E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K .

K ö z lés  a b u d a p e s t i  cs . é s  k ir. XVII. szá m ú  h e ly ő r ség i k ó rh á zb ó l.
(K ó r h á z p a r a n c sn o k :  N o e l J en ő  d r ., cs . é s  k ir . tö r z so r v o s .)

A da tok  a  h áb o rú s h a em o th o ra x  k o r tan áh oz 
é s  o rv o s lá sá h o z .*

Irta: T o rn a i J ó z s e f dr., egyetemi magántanár, a kórház belorvosi 
osztályának e. i. fő nöke.

A mai háború harcztéri sebesüléseinek tekintélyes részét 
a mellkas lövés-sérülései teszik ki. A modern fegyverek, fő 
képpen pedig a kézipuskák lövedékei tudvalevő leg arány
lag kicsinyek; anyaguk, alakjuk is, mondhatnók, elég 
kedvező , humánus. Leginkább ennek, azonkívül a harcztéri 
egészségügyi szolgálat érdemének tudhatjuk be, hogy a mell
kas-lövést, tüdő lövést szenvedett sebesülteknek nagy része is 
életben marad. Míg a régebbi háborúkban a mellkas-, éppen 
úgy mint a haslövés-sériiléseket feltétlenül halálosnak tekin
tették, addig a most dúló háború óta az ilyen sebekbő l való 
felgyógyulás egyáltalán nem tartozik a ritkaságok közé.

A tüdő lövést szenvedett és szerencsésen életben maradt 
harczosnak külső , látható sebe, vagyis a lövéscsatornának 
bemeneti és kimeneti nyílása, tudvalevő leg a legtöbbször 
hamarosan és szinte alig észrevehető  nyommal, tiszta heggel 
gyógyul. A bajt inkább a belső  szerveknek, fő képpen pedig 
a tüdő nek hozzáférhetetlen sebe okozza. Éppen ezért az ilyen 
sebesülést szenvedett betegeknek sorsa a sebészt és a bel
orvosi egyaránt érdekelheti és foglalkoztathatja.

A tüdő lövésnek egyik legközvetlenebb következménye, 
hogy a tüdő  (és a mell hártya) sebébő l megeredt vér a pleura 
üregét és a tüdő  légüregeit kisebb vagy nagyobb mértékben 
elönti. Az így sérült katonáknak legnagyobb része a sérülés 
pillanatában eszméletét veszti és az életben maradó rendesen 
csak több óra, ső t esetleg csak egy-két nap múlva tér ismét 
magához. Azonban többször hallunk olyan bemondást is, 
hogy a harczos a tüdő lövés pillanatában talpon maradt, ső t 
esetleg még több lépést futott is és csak azután esett össze. 
Az ilyen elbeszélések is a mai fegyverekés lövedékek ember
séges voltának bizonyítékai.

A mellkas belső  sebzése nyomán, mint említettük, ki-

* A budapesti cs. és kir. XVII. sz helyő rségi kórházban 1915. 
évi április hó 22.-én lefolyt XV. hadsebészeti értekezlet kapcsán tartott 
elő dás nyomán.

sebb vagy nagyobb mérvű  vérzés támadhat. A tüdő be magába 
történt vérzésnek legközvetlenebb bizonyítéka a lövés-sérülés 
után kisebb-nagyobb fokban mutatkozó vérköpés. A pleura 
üregébe történt vérzést a található intensiv tompulat, dis- 
locatiós jelenségek, hallgatódzási tünetek stb. igazolhatják. A 
vérzés foka első sorban a sebzés fokától, illető leg a megseb
zett erecskék kaliberétő l függ. Sok esetben feltű nően csekély 
a vérveszteség; az első  napokban is alig találunk a mellkason 
rendellenes tompulatot, ső t átvilágításkor is legfeljebb csak 
a complomentair-ürök árnyékoltak. Máskor viszont a tompu
lat egészen a nyakig érő  és átvilágításkor a megfelelő  tüdő 
mező  egészen sötét. Feltű nő  azonban, hogy még az ilyen 
nagyfokú vérmell sem okoz nagyobb mérvű  dislocatiós jelen
ségeket. így például a szivet aránylag csak kissé tolja á t; a 
bordaközök is rendesen eléggé kifejezettek maradnak. Nagyon 
szembeszökő  azonban az illető  mellkasfélnek mozdulatlansága. 
A vérrel töltött mellkasfél még akkor is, ha csak félig telt, 
szinte megbénult. A bénaságnak oka a vértömeg szorításán, 
a mellkasi negativ nyomás (szívás) csökkenésén kívül az 
lehet, hogy a hirtelen kivérzett tüdő  a nem nyomott részeken 
is rugalmatlanná, petyhüdtté válik, a lélekzésben nem vesz 
részt.

Ha a tüdő  összenyomatása sokáig : hetekig vagy talán 
hónapokig tart, akkor tudvalevő leg olyan súlyos szövetelvál
tozások állanak elő  benne és körülötte, a melyek azután 
szinte lehetetlenné teszik, hogy a tüdő nek elő bbeni munka- 
képessége visszatérjen, még akkor is, ha a vértömeg a pleura- 
ürbő l idő közben lassan fel is szívódik. A lövéssérülés nyomán 
támadt szinte teljes és tartós collapsusa a tüdő nek adja a 
magyarázatát azon sajátságos és mostanában sokszor tapasz
talható körülménynek, hogy ily mellkas-lövéssérülés nyomán 
gyakran és nagyon hamar beállhat az illető  mellkasfélnek 
kifejezett retractiója. Ilyen rapid módon beállott mellkas-ellapu- 
lást mi több esetben láttunk olyan katonákon is, a kiknek 
különben szépen fejlett, domború mellkasuk volt. Ilyen eset
ben azt tapasztaltuk, hogy a már egyszer megindult retractiót 
az ő  kifejlő désében semmiféle beavatkozás, még a rendsze
resen végzett csapolás sem tartóztathatta fel.

Hogy milyen szomorú sorsra jut az ilyen átlyukasztott, 
kivérzett tüdő , azt a haemothoraxban kimúlt néhány szeren
csétlen harczosunk autopsiája alkalmával saját szemünkkel 
tapasztalhattuk. Az ilyen bonczoláskor a megfelelő , össze- 

j tömörült tüdő fél szinte a felismerhetetlenségig maceráit álla- 
i pótban került napvilágra, inkább valami szétmálló húsczafat-
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hoz, semmint tüdő szövethez hasonlítva. És ezt olyan esetekben 
is tapasztaltuk, a mikor a sérülés és az exitus közé mind
össze csak néhány rövid hét esett. Az ilyen vérbenázott, má- 
lékony tüdő n a lövéssebet, vagyis a lövés-csatorna irányát 
bizony már bajosan lehetett volna megtalálni. Ellenben azt 
mindegyik esetben tapasztaltuk, hogy a kicsapódott fibrin 
vastag, szalonnás, szinte átjárhatlan réteggel vonta be a 
pleurának mindkét lemezét az egész mellüregben. Ha pedig 
ezt látjuk, bizony, csak nehezen tudjuk elhinni, hogy az élet
ben maradt, hasonló esetekben a kiömlött vértömeg magától, 
és pedig hamarosan, könnyen és nyomtalanul felszívódhatik.

A vérfelhalmozódás okozta nyomás természetesen a szív 
munkájára sem lehet egészen közömbös, bárha, mint említet
tem, nagyobbfokú dislocatiót nem szokott okozni. Különösen 
a kisvárkor és a jobbszív mű ködésére van nagy jelentő sége 
annak, hogy az egyik tüdő fél hirtelen összelapul és tartósan 
béna marad. Egyik esetünkben a bal tüdő  lövés-sérülése 
nyomán támadt nagyfokú, az egész mellkasfelet kitöltő  vér
mell a megfelelő  n. recurrens bénulását is okozta, a mely 
bénulás az ismételt csapolás után is állandóan megmaradt; 
pedig késő bb a tüdő nek felső  része nagy területen egészen 
felszabadult. Valószínű , hogy itt a tartósan fennállott vérmell 
a recurrens körül már fibrines megvastagodásokat, tartós 
összenövéseket okozott.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tüdő 
nek tartós, nagymérvű  összenyomottsága hurutokra, s a mi leg
fontosabb, mert legveszedelmesebb, tuberculosus fertő zésre 
nyújt alkalmat, még akkor is, ha megelő ző leg az illető nek 
nem volt hajlamossága e bajra.

Mindezek és még egyéb okok alapján mi a XVII. sz. 
helyő rségi kórháznak belorvosi osztályán annak idején elha
tároztuk, hogy minden m egfelelő  esetben a hae.mothoraxnak 
rendszeresen végezett, óvatos megcsapolása útján a tüdő t, szívet 
a tartós, szinte végzetes összenyomatás alól felszabadítjuk. 
Kiemelem, hogy csakis a megfelelő esetekben tettük ezt, 
mert, fájdalom, az eseteknek csak egy része megfelelő  az 
ilyen beavatkozásra.

A vérmell megcsapolását már mások is sok esetben 
végezték, de rendszerint csak kényszerítő  és sürgető  
szükség esetén A legtöbben ugyanis csupán vitális indicatio 
alapján szokták végezni ezen egyszerű  beavatkozást, vagyis 
olyankor, a mikor a mellüregben felszaporodott vér nagy 
tömegének nyomása, szorítása a betegnek életét veszélyezteti. 
Viszont azután ilyenkor többen — egészen eltérve az eddig 
érvényben volt szabályoktól — aránylag nagymennyiségű  
v é rt: 1 litert, ső t esetleg még ennél is többet engednek 
ki egyszerre. Mások meg nagyon is kevés vért eresztenek ki. 
A csapolást azonban ugyanazon betegen már nem igen ismét
lik, hacsak a vitális indicatio sürgető  szüksége újból be nem áll.

Toenniessen E .L egy-egy betegén sű rű n végezett egy
szerű  próbacsapolásokat és pedig leginkább csak azért, hogy 
a spontan felszívódást részint ellenő rizze, részint pedig ser
kentse, siettesse. A csapolás szempontjából hasonló elveket 
követ Schm id t A., Gerhardt, Schittenhelm és Krez is. Nagyobb 
csapolást csak akkor végeznek, ha a vérmell annyira foko
zódik, hogy a beteget szinte már fojtogatja. Azonban ilyenkor 
is csak 100—300 cm3 vért csapolnak le. Egyesek — mint 
például R itte r2 — csak olyankor végeznek csapolást, helye
sebben bemetszést a mellkason, a mikor a lövéscsatorna fer
tő zött. Ilyenkor ugyanis a fertő zött vérfelhalmozódásnak idejében 
való lecsapolása útján a pleuraüregnek kiterjedtebb és mé
lyebbre ható fertő zése esetleg még meggátolható.

Mi a vérmell megcsápolását nem csupán sürgető  szük
ség esetén, életmentő  módszer gyanánt, hanem, a kellő  óva
tossággal, mint orvoslásmódot, rendszeresen alkalmaztuk; 
még pedig sok esetben nagyon jó eredménynyel.

A haemothorax kezelésének tárgyalását minden tankönyv 1 2 *

1 Toennissen E. : Ueber Lungenschüsse. Feldärztliche Beilage 
zur Münch, med. Wochenschrift, 1915, 3. szám, 89. lap.

2 R itter C. : Zur Prognose und Therapie der Lungenschüsse.
Feldärztl. Beilage zur Münch, med. Wochenschrift, 1915, 3. sz., 93. lap.

azzal kezdi, hogy a baj a radikális beavatkozással, illető leg 
csapolással szemben tulajdonképpen noli me tangere. Ezideig 
ugyanis, adott esetben, csupán a vitális indicatio alapján volt 
szabad kisebb mennyiségű  vért lecsapolni. Igen ám, csak
hogy a békés idő kben szemünk elé kerülő  haemothorax- 
esetek egészen más természetű ek, mint a háború haemo- 
thoraxai. A rákos avagy gümő kóros vérmellet csakugyan 
ezután sem fogjuk rendszeres csapolással kezelni. De miért 
ne kezelhetnő k így a puskalövés nyomán tám adtat? Az orvos
nak a haemothorax-szal szemben a békés idő ben elsajátított, 
félő  tartózkodását nem kell, ső t nem is szabad a háború 
haemothoraxaival szemben is fenntartani. M indennap látjuk 
ugyanis, hogy a valóban emberséges lövedék ütötte sebecske 
a mellkasfalon milyen hamar, némelykor igazán már napok alatt 
beheged. Miért ne tehetnök fel, hogy a különben egészséges, 
erő teljes katonák tüdő sébe is épp oly ham ar begyógyu l ? Ha ez 
ígyj van, pedig így kell lennie, akkor miért húzódozunk 
a vér kibocsájtásától ? 3 A pleuraüregbe kiömlött vér igazán 
csak haszontalan tömeg. Még ha részben fel is szívódik, 
abból megközelítő leg sincsen a szervezetnek annyi haszna, 
a mennyi kárt okoz viszont a tüdő nek, a szívnek hosszú 
ideig tartott összenyomottsága. Azon általános tapasztalás is, 
hogy a csapolásnak sürgő s, vitális szükségessége az esetek
nek túlnyomó többségében rendszerint csak egyszer áll be, 
szintén csak azt igazolja, hogy a tüdő  sebe is hamarosan 
begyógyul; vagyis, hogy a tüdő bő l a csapolás nyomán utó
vérzés nem igen szokott támadni.

A mi tapasztalásunk szerint a rendszeresen végezett 
mellkas-csapolás a haemothoraxnak minden megfelelő  eseté
ben nemcsak megengedett, de egyenesen szükséges beavat
kozás. Megfelelő  pedig minden olyan eset, a melyben fel
tehetjük, hogy a tüdő  sebe is hamarosan behegedt, a hol 
tehát utóvérzéstő l nem kell tartanunk és a mikor általában 
elég jó erő ben lévő , egyébképpen egészséges szervezetű  
egyénnel van dolgunk. A mint hogy mostanában a legtöbb
ször — a legszebb korban levő  harezos katonákról lévén szó 
— valóban ilyen eseteket látunk. A hol azonban már vala
mely szövő dmény beállott, ott a csapolásnak rendszeres 
alkalmazása sem sokat segíthet. Hogyha azonban valamely 
esetet az ilyen kezelésre alkalmasnak találunk, ott a csapo
lást ne halasszuk soká. Feltű nő en sokszor láthatjuk ugyanis 
haemothorax nyomán az ismert következmények között, mint 
említettem, a megfelelő  mellkasfél retractióját szinte napok 
alatt feltartóztathatlanul, szemlátomást kifejlő dni.4 A kivérzett, 
összeesett és összenyomott tüdő fél, hogyha bizonyos rövid 
idő n belül nem sietünk felszabadítására, késő bb azután már 
sohasem nyerheti többé vissza régi alakját, nagyságát és ru
galmasságát és nem teljesítheti köteles munkáját.

Az igaz, hogy viszont olyan esetet is nagyon sokszor 
találunk, a melyben a haemothorax úgyszólván minden ke
zelés és csapolás nélkül is, önként meggyógyul. Azonban 
mégis a pleuraürbe ömlött vértömeg felszívódása a legtöbb 
esetben csak lassan halad, hetekig, ső t hónapokig elhúzódik 
és a tüdő nek ilyen hosszú ideig tartó összelapítása mégsem 
múlhat el minden nyom nélkül. A rendszeres csapolással 
kezelt eseteinkben a tüdő mező  az ellenő rző  Röntgen-vizsgálat 
tanúsága szerint több esetben már néhány hét alatt teljesen 
feltisztult; a rekesznek éles árnyéka a lélekző mozgásokban 
ismét résztvett. Ellenben a spontan gyógyult haemothorax- 
eseteink’ között még hónapok múlva, és még a legszebb 
lefolyású esetekben is találtunk kisebb-nagyobb árnyékcsíkot 
a rekesz felett; a megfelelő  phrenico-costalis öböl még 
mindig ki volt töltve és az illető  íekeszfél a lélekző mozgá
sokban nem, vagy csak alig vett részt.

Mi a vérmell punctióját nagyjából a mellkas-csapolás- 
nak ismert, régi szabályai szerint végeztük. Az első  idő 
ben általában még nagyobb mennyiségű  vért engedtünk ki.

3 Hogy a tüdő  sebe is valóban nagyon hamar és szépen behe
gedhet, azt Tiegel-nek újabb közléseibő l is tudjuk.

4 Egy ilyen esetünk késő n került hozzánk; a rendszeres csapo
lás már nem sokat változtathatott a sorsán. Ezen esetben a retractio 
mellé csakhamar bronchiektasia is társult.
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Késő bb azonban már úgy jártunk el, hogy egy-egy csapo
lás, fő képpen pedig az első  punctio alkalmával csak kevés 
vért eresztettünk le. Általában egy-egy esetben inkább sű rű b
ben végezzük a csapolást. Az első  punctio alkalmával, hogy 
ha a beteg ezen egyszerű  beavatkozást jól tű ri, 300—500 
cm3 vért csapolunk le. Ha azután a következő  napokban a 
beteg állapota nem rosszabbodott és ha a pleuraürben a 
csapolás nyomán utóvérzés nem támadt, akkor már 3—4 nap 
múlva az első  csapolás után újból csapolunk és a szívmű 
ködésnek, pulsusnak stb.-nek ellenő rzése mellett ismét ki- 
bocsátunk 300—400 cm3 vért. Ha ezt is jól tű rte a beteg, 
akkor a harmadik csapolás alkalmával — a mit a második 
után körülbelül egy hét múlva szoktunk eszközölni — ren
desen már az egész maradékot kiengedjük, hogy ha nem 
több az, mint körülbelül egy liter. Szóval, ha a beteg álla
pota megengedi, sű rű  egymásutánban végezzük a punctiót. 
Rendszerint azonban egy-egy betegen három csapolásnál 
többet alig kellett végeznünk. Természetesen az első  csa
polás után a továbbiakat csak akkor eszközöltük, ha a 
haenrothorax adta tompulatnak felső  színvonala az első  csa
polás után mélyebbre szállt és nem emelkedett ú jbó l; to
vábbá, ha Röntgen-átvilágításkor is feltisztulást láttunk és 
ha az eltolódási határok is visszahúzódtak.

A vérmell csapolásakor különben a mellkascsapolásnak 
ismert szabályaitól csak annyiban tértünk el, hogy bevezető  
próbacsapolást csak alig egy-két esetben végeztünk. A csa
polás eszközéül az ismert Färbringer- féle csapoló-készüléknek 
Kétly tanár által módosított alakját használtuk. (Lásd az ábrát.)

Az eszköznek sok elő nye között egyik legbecsesebb tulajdon
sága, hogy a szívása mindig egyenletes, kíméletes és szinte 
automatásán mű ködik, úgy hogy szükségben, segítség híjján, 
az orvos egymaga is könnyen és nyugodtan végezheti vele 
a csapolást. A csapolótű t (a) és a szívópalaczkot (d) össze
kötő  gumnricső  (c) elejére egy rövidke üvegcső -darabot (b) 
iktatok és így már úgyszólván a beszúrás pillanatában lát
hatom, hogy jön-e ki folyadék vagy sem ? így a próbapunctio 
(ismételt többszöri beszúrás) valóban teljesen feleslegessé válik. 
Áz említett üvegcsövecske mintegy a próbapunctiós fecskendő  
üveghengerét pótolja. A csapoláslroz lehető leg mindig vastag, 
nagykaliberü punctiós tű t választottam'azért, hogy ahaemotho- 
raxban úszkáló, kicsapódott fibrin is lehető leg keresztüljusson 
rajta, vagyis hogy el ne tömhesse azt. Sokszor láttuk ilyen 
csapolás alkalmával az említett üvegcsövecskében néha meg
lehető sen vastag fibrinszálaknak egész raját átsurranni.

A csapoló-készüléket egyébiránt egy Y-alakú közvetítő  
üvegcső  (k ) útján egy másik zárt palaczkrendszerrel is össze
kötöttem (g , h), a melylyel a csapolás befejezése után, de 
még a csapoló-tű  kihúzása elő tt (ugyanazon beszúrási helyen, 
ugyanazon tű n keresztül) a kibocsátott vér mennyiségének 
megfelelő  steril levegő t fújtathatunk a pleura üregébe.5 Meg-

5 A kombinált készüléknek könnyebb kezelhetése és hordozha- 
tása szempontjából, utasításomra, a XVII. számú helyő rségi kórház 
asztalosmű helyében a palaczkoknak megfelelő , fiókokra beosztott, 
tálczaszerű  foglalat (/) készült. Használat után ezen foglalatra egy kis 
ládaalakú tető t (/, m) boríthatunk és kapcsolhatunk s ezzel együtt az 
egész készüléket vasúton vagy akár gyalogosan avagy szekéren is ké
nyelmesen és bátran hordozhatjuk.

vallont azonban mindjárt, hogy a levegő befúvást csak eleinte 
és csak alig néhány esetben alkalmaztam. Újabban már nem 
is fújtatunk be levegő t; de nem azért, mintha ezen eljárás 
körül kellemetlen tapasztalataink lettek volna, hanem csupán 
azért, mert a levegő befúvást a háborús vérmell csapolásakor 
feleslegesnek tartjuk, különösen akkor, hogyha a csapolást 
az elmondott szabályok szerint végezzük. Ha ugyanis a 
haemothorax elég frissen kerül punctiokezelés alá és feltehet
jük, hogy a tüdő  sebe is behegedt már, akkor abból semmi
féle kár sem származik, hogy a tüdő  a kibocsátott csekély 
folyadék kicsiny volumenének megfelelő  mértékben ismét ki
terjeszkedik. Ha pedig a tüdő  sebe még mindig vérzékeny 
volna, akkor az utóvérzést ilyen esetben a mesterséges 
pneumothorax sem gátolhatja meg, de ső t inkább esetleg fo
kozhatja, ha ugyanis a tüdő t véletlenül éppen ott szorítja, a 
hol nem kellene. Egyébiránt, mint említettem, a kellő  tiszta
sággal eszközölt levegő befúvás különösebb veszélyt nem 
okozhat és nem igen lehet oka a haemothorax másodlagos 
fertő zésének.

Némelyek (mint nálunk D ollinger tanár klinikáján Ádárrí) 
azon nézetet vallják, hogy egyáltalában nem jó a haemo- 
thoraxot gyakran csapolgatni, mert így a pleuraürt és tartal
mát könnyen fertő zhetnő k. Úgy gondolom azonban, hogy a 
csapolás a vérmell fertő zésének okai között szóba kerülhet 
ugyan, de csak jelentéktelen szerepet játszik. Az ilyen 
fertő zésnek inkább lehet oka a lövedék által a külvilágból, 
a ruházatról besodort ártalom. De meg azután a tüdőbő l a 
tüdő  sérülésein keresztül utólag is juthat fertő zés a mell
hártya üregébe; még pedig akkor is, ha a tüdő  a lövés
sebzés idején nem is volt fertő zött. Mert az ilyen súlyosan 
megsebzett, kivérzett, összenyomott tüdő  nyitott kapu a fer
tő ző  csírák számára.

Úgy vélem, hogy a fertő zésnek lehető sége annál nagyobb, 
minél tartósabb a tüdő  összenyomatása. Egygyel több ok 
tehát arra, hogy a csapolásokat inkább idejében kezdjük meg 
és azután rendszeresen folytassuk.

Bizonyos azonban, hogy a rendszeres csapolásos keze
lés sem járhat minden esetben egyenlő en nagyon kedvező  
eredménynyel. Az eredmény ugyanis függ a tüdő sebzés he
lyétő l, a tiidő roncsolás fokától, az egyénnek erő beli és egész
ségi állapotától, különösen pedig attól, hogy teljesen egész
séges volt-e a tüdő  a sérülés elő tt vagy sem ? Nagyon 
érthető  ugyanis, hogy ha esetleg a tüdő ben, vagy a mell
hártyán régebben lezajlott, relative gyógyult folyamatok 
maradványa volt, akkor a tüdő nek súlyos sebzése, nagyfokú 
vérvesztesége és még azonfelül a kiömlött, haszontalanná vált 
vértömeg okozta tartós összelapítása a legtöbb ilyen esetben 
a régi, kialudt folyamatnak kiújulását vonhatja maga után. 
Azonban néha még az ilyen esetben is jó sikerrel alkalmaz
hatjuk a rendszeres csapolást, de természetesen ilyenkor még 
nagyobb körültekintéssel kell végeznünk. Nekünk is volt 
néhány olyan esetünk, a melyben részint a kórelő z
mény adatai szerint, részint pedig a kórlefolyás idején gyű j
tött megfigyeléseink alapján jogosan felvehettük, hogy a 
golyó olyan tüdő t talált, a melyikben régebben enyhébb ter
mészetű  tuberculosusos folyamat zajlott le és a tüdő sérülés a 
régi bajt felfrissítette. Mi néhányszor ilyen esetekben is vé
geztük a csapolást, de, mondom, nagyon óvatosan, az objectiv 
és subjectiv tüneteknek szigorú mérlegelésével. Ilyenkor csak 
12— 14 naponként csapoltuk a beteget és egyszerre csupán 
150 — 200 cm3 vért engedtünk le. Volt ezek között olyan 
betegünk, a ki relative szintén gyógyult, vagyis gyógyult 
olyan értelemben, hogy az életre kelt csúcshurut tünetei csak
hamar ismét teljesen kialudtak.

Némely idevágó esetben a lövéssérülés nyomán köny- 
nyen támad körülírt vagy diffus mellhártyalob. Az ilyen niell- 
hártyagyuladásnak a lövés okozta trauma csak alkalmi o k a ; 
a fő ok. itt is a lövés nyomán támadt fertő zés, legtöbbször 
természetesen tuberculosus fertő zés. Ilyen esetben, ha a vér
mell nem nagymérvű , kiterjedt összetapadás támadhat a 
mellhártyalemezek között. Az ilyen esetekben van talán helye
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a csapolás után a levegő -befúvásnak.6 Csakhogy túlsók levegő t 
(illető leg oxygent vagy nitrogént) ilyenkor sem nagyon taná
csos befujtatni. Másrészt pedig semmiképpen sincsen mó
dunkban a befujtatott levegő t oda helyezni, a hova kellene; 
vagyis oda, a hol az összetapadás veszélye fenyeget. Ez a 
körülmény teszi érthető vé azt is, hogy az ilyen penetráló 
mellkas-lövéssebzés nyomán a tüdő  sebe — még akkor is, 
ha a tüdő nek alsó részén van és ha a mellüregbe ki
ömlött vér elég sok is — kisebb vagy nagyobb területen 
összeforr a mellkasnak, illető leg a mellkas-mellhártyának 
sebével. Ezt az összetapadást, a mi szerencsére nem túlságo
san gyakori jelenség, alig tudjuk valamiképpen meggátolni. 
Pedig az ilyen összetapadásnak, mint ismeretes és mint már 
jeleztük, meglehető sen komoly következményei lehetnek. Az 
összeforradás nyomán ugyanis a megfelelő  tüdő részletben 
kisebb vagy nagyobb területen interstitialis folyamatok fej
lő dhetnek másodlagos fertő zéssel, tüdő tályog, tüdő üszök stb. 
keletkezésével. Egy fő hadnagy-betegünkön ilyen összetapadás 
nyomán meglehető sen nagy bronchiektasiás gócz támadt.

Mi a rendszeres csapolásos kezelést 36 esetben alkal
maztuk. Teljes gyógyulást értünk el 12 esetben, relativ gyó
gyulást 19-ben; a többi 5 esetben a gyógyulást a már emlí
tett szövő dmények zavarták. A relative gyógyult eseteknek egy 
részében a mellhártyalemezek között, leginkább a lövéscsator
nának megfelelő  helyen, összetapadás támadt az illető  tüdő 
részletnek kisebb-nagyobb kiterjedésű  tömörülésével. Való
színű nek tartom, hogy ezen esetekben a lövéssebzés nyomán 
magában a tüdő ben is kiterjedt hegedés, fibrines megvasta- 
godás támadt. Teljesen gyógyult katonáinknak legnagyobb 
része újból visszanyerte a teljes harczképességet, úgy hogy 
ezeknek legtöbbjét csakhamar vissza is küldték a harcz- 
vonalba. Relative gyógyult eseteinknek túlnyomó része szin
tén katonai szolgálatot teljesít továbbra is, de egyelő re 
könnyebb beosztásban. Az említett kedvező tlen lefolyású, 
illetve kimenetelű  öt esetünk közül négyben a lappangó tuber
culosis felfrissülése okozott különféle kellemetlenséget. Egyik 
már említett esetünkben a rendszeresen végezett csapolás 
ellenére a mellhártyalemezek sebeinek összetapadása helyén 
kiterjedt bronchiektasiás gócz keletkezett.

A csapolással orvosolt vérmell utókezelésében, egyéb 
hasznos physikai eljárások mellett, nagy fontossága van a 
kellő  módon végzett léiekzés-gymnastikának. Mint már emlí
tettem is, a vérmell oldalán, még idejében és rendszeresen 
alkalmazott csapolások mellett is, nagyon könnyen és hamar 
áll be az illető  mellkasfélnek retractiója. Minden eszközt fel 
kell tehát használni, hogy a kellemetlen következményt elke
rülhessük. Mi több betegünkkel rendszeres lélekzés-gymnas- 
tikát végeztettünk, és pedig olyan módon, hogy az ép mell
kasfelet átmenetileg lehető leg rögzítettük, illetve kizártuk, a 
mennyire lehetett, a lélekzés mechanismusából. Ilyen módon 
a beteg oldalt kényszerítettük arra, hogy a lélekzés egész 
feladatát ellássa. Betegeinknek meghagytuk, hogy lehető leg 
mindig csak az egészséges oldalukon feküdjenek s a beteg 
mellkasfél felül szabadon maradjon. A legtöbb betegünk, a 
czélnak helyes tudatában, rendeletünket pontosan, lelkiismere
tesen követte is. A siker nem is maradt el, csupán csak két- 
három ilyen esetünkben; ezek azonban már a kezdő dő  
retractio tüneteivel kerültek kezelésünkbe.

Ö ssze fo g la lá s: 1. A tüdő lövést szenvedett katonáknak 
nagy része, mint ismeretes, életben marad.

2. A lövéscsatornának a mellkason lévő  bemeneti és 
kimeneti nyílása legtöbbször hamarosan és kicsiny heggel 
gyógyul. A bajt inkább a tüdő nek hozzáférhetlen sebe 
okozza. A hirtelen kivérzett tüdő  a pleuraürbe kiömlött vér

6 Némelyek — mint Wenckebach, Ehret, B ötlner és mások — a 
vérmell lecsapolása után levegő t, illető leg oxygent rendszeresen fújtat
nak a mellüregbe, leginkább azon czéllal, hogy a mellhártya-lemezek- 
nek egymáshoz való tapadását meggátolják. Ehret (Ueber Lungen
schüsse und deren Behandlung durch Punktion und Einlassen von 
Luft in die Brusthöhle. Feldärztliche Beilage zur Münch, med. Wo- 
chenschr., 1915, 16. sz., 556 oldal) azt tartja, hogy a befujtatott levegő  
az esetleges tüdő vérzést is csillapítja.

tömegtő l nem nyomott részeken is rugalmatlanná, petyhüdtté 
válik: a lélekzésben nem, vagy csak alig vesz részt.

3. A mellkas-lövéssérülés nyomán gyakran és nagyon 
hamar állhat elő  az illető  mellkasfélnek kifejezett retractiója. 
A tüdő nek hosszasan tartó összenyomottsága hurutokra, eset
leg tuberculosus infectióra nyújt alkalmat.

4. Autopsiára került valamennyi esetünkben a meg
felelő  összetömörült tüdő fél szinte a felismerhetlenségig ma
ceráit állapotban került szemünk elé.

5. Mi minden m egfelelő esetben a vérmellnek rendsze
resen végezett, óvatos megcsapolása útján a tüdő t és szívet a 
tartós, szinte végzetes összenyomatás alól felszabadítottuk. 
De nem minden eset alkalmas az ilyen rendszeres csapolásos 
kezelésre.

6. Feltehetjük, hogy a különben erő teljes katonák tüdő 
sebe is éppen úgy, mint a mellkason látható külső  sebecske, 
elég hamar begyógyul. így tehát nem kell húzódozni a mell- 
üregbe kiömlött, haszontalan vér kibocsátásától. A megfelelő  
esetekben, kellő  módon alkalmazott csapolás nyomán a tüdő 
bő l utóvérzés nem szokott támadni.

7. Egy-egy betegünkön a csapolást mindössze kétszer, 
legfeljebb háromszor kellett megismételni. Mi 36 esetet ke
zeltünk rendszeres csapolással és az eredmény az eseteknek 
egy részében tökéletes, másik részében kielégítő  s csak néhány 
— ezen kezelésre nem is egészen megfelelő  — esetünkben 
volt elégtelen.

8. Az igaz, hogy a vérmell sokszor úgyszólván min
den kezelés nélkül, önként meggyógyul. Mégis a nagyobb 
vértömeg felszívódása csak nagyon lassan halad, sok idő be 
kerül, a legtöbbször nem is tökéletes; és a tüdő nek hosszú 
ideig tartó összenyomottsága mégsem múlik el minden nyom 
nélkül.

M indent egybevetve: a háborús haemothoraxnak rend
szeres csapolásos kezelését a megfelelő  esetekben nemcsak 
alkalmas, de szinte szükséges orvoslásmódnak tartom, a 
melynek helyes alkalmazásától a legtöbb esetben kellő  sikert 
várhatunk.

K ö z le m én y  a M ária  T e r é z ia - té r i , P a n n ó n ia -  é s  M u n k ácsy -u fcza í 
h a d ik ó rh á za k b ó l, ( ig a z g a tó -o r v o s o k : B á ró  H ercze l M., e g y e te m i 

ta n á r , H ü lt l H. és  W in te rn itz  A., m a g á n ta n á ro k .)

A d atok  az  id eg r e n d sz e r  h a d sé r ü lé se s  m e g 
b e te g e d é s e ih e z .

Irta: D onath  G yula d r , egyetemi tanár, tanácsadó idegorvos.
(Vége.)

Gerinczoszlop- és gerinczvelő -sériilések. A gerinczoszlop 
lő sérülései a végtagok motoros és sensibilis paraplegiájá- 
val, incontinentia urinae és alvival járhatnak együtt, a nél
kül, hogy a gerinczvelő nek teljes átszakítása vagy elroncso- 
lása történt volna, a mint ezt az egyszerű  myelitisrő l, a ge- 
rinczvelő -daganatokról és a csigolyabántalmakról tudjuk. 
Traumás vérzés a gerinczcsatornába vagy a gerinczvelő - 
hártyák alá, a gerinczvelő  rázkódása közelben történt 
gránátrobbanás következtében, a nélkül, hogy lövegszilánkok 
által közvetlen sérülés történt volna, a gerinczvelő vezetést 
teljesen megszakíthatja. Hiszen ily gránátrobbanás a hatal
mas légnyomás folytán a testet több méter távolságra elsodor
hatja. Ha a csigolyaroncsolás nyilvánvaló, vagy a Röntgen- 
vizsgálat által kimutatható, akkor a laminektomia kikerülhe
tetlen, mert csonttöredékek nyomhatják a gerinczvelő t, vagy 
csontszilánkok nyomulhattak a gerinczvelő hártyákba vagy a 
velő állományba. A spontan javulás lehető ségére való tekintettel, 
valamint azon czélból, hogy a súlyosan sérült kissé össze
szedhesse magát, N o e th e3 1—2 napi várakozást ajánl. Ha 
cystitis vagy decubitus fenyeget, a mi pedig mindig mint 
Damokles-kard függ a gerinczvelő sérült fölött, akkor ezen 
szerző  szerint már a 3.—4. napon operáljunk. A kereszt
csonttájnak megtartott érzése esetén, a midő n tehát a decu
bitus veszélye kevésbé nagy, 8 napig is várhatunk.

3 N o e th e: Über die operative Behandlung der Rückenmarksver- 
letzungen im Feldlazarett. Deutsche med. Wochenschr., 1915, 1. sz.
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Nem súlyos gerinczsérülés esetén, különösen midő n a 
gerinczvelő nek körülbelül féloldali sérülésérő l van szó, a con- 
servativ eljárást kell ajánlanom. Hiszen a békeidő  tapaszta
lataiból tudjuk, hogy a motilitas és sensibilitas mily messze
menő  javulása lehetséges a gerinczvelő nek B row n-Séquard- 
féle sérülése esetén, különösen midő n az szúrás folytán 
jön létre. Én ily esetet már régebben leírtam 4 és utaltam a 
vikariálás és regeneratio lehető ségére.

Halálos myelitis következhetik be a nélkül, hogy a lö- 
veg a testet directe érte volna. így láttam a Szt. Rókus- 
kórház I. sebészeti osztályán egy katonát, kit a közelében 
történt gránát-robbanásnak légnyomása messzire eldobott. A 
mint nekem mondotta, az az érzése volt, mintha alsóvégtagjait 
ellő t:ék volna, mert nem érezte többé ő ket. Az alsóvégtagok 
paraplegiája, anaesthesiája és analgesiája teljes volt, a mel
lett incontinentia urinae et alvi. Az állandó haematuria arra 
mutatott, hogy a légnyomás folytán nemcsak commotio medullae 
spinalis, hanem egyszersmind a vérerek kiterjedt elszakadása 
következtében hólyagvérzés és egyszersmind haematomyelia 
jött létre, a lumbosacralis velő  roncsolásával együtt. Szorgos 
ápolás daczára, sajnos, decubitus és cystitis véget vetett 
életének. Obductio nem volt eszközölhető .

A peripheriás idegek séiülései. A lövészárkok modern 
taktikája következtében a legtöbb peripheriás idegrendszer
beli sérülés a felső végtagon történik, különösen a n. radiálison 
és plexus brachialison.

Ezen peripheriás idegbénulások különös jelleget nyer
nek az ő ket nem ritkán kisérő  heves neuritises fájdalmak 
következtében, a mint mi azokat ily gyakoriságban a béke
praxisból nem ismerjük. Az esetek egy részében ezen sensi- 
bilis jelenségek okául az idegtörzsöknek nyomásra rendkívül 
fájdalmas megvastagodásait mutathatjuk ki, tehát kétségkívül 
a neuritis jellegével bíró bonczolástani elváltozásokat; más 
esetekben azonban ez nem sikerül. Vájjon itt egyidejű  infec- 
tióval van-e dolgunk, vagy részleges sérülésrő l, mely több
nyire a vegyes idegben egymás mellett együttesen haladó 
érző  rostokat éri, vagy talán az ideg nincs teljesen átszakítva, 
és ezáltal fájdalmas vongálásokat szenved, az még nincs el
döntve. Való az, hogy a tünetek elő terében levő  csökönyös 
fájdalmak a beteget nagyon kínozzák és lobellenes, valamint 
fájdalomcsillapító eljárást igényelnek. Rothm ann ily esetekben 
novocain-suprarenin-injectiókat ajánl a lő csatorna szomszéd
ságába. A mellett, mint ismételten láttam, az illető  bő rideg- 
területen hypaesthesia és hypalgesia, az idegizom-területen a 
farádos és galvános ingerlékenység csak quantitativ csökke
nése vagy közepes elfajulási reactio lehet jelen, a reflexek 
pedig — mint az Achilles-ín- és talpreflexek neuritis ischia- 
dica esetén — hiányozhatnak. Azonkívül észlelhetni bénult 
peripheriás idegek gyógyulása közben, hogy csökkent tapin
tásérzés fennállhat föltű nő en fo k o zo tt fá jda lom étzés mellett, a 
mint ezt az egészséges oldallal való összehasonlítás is feltű nő en 
mutatja. E gyenlő tlenség á ll fe n n  tehát a tap in tás- és fá jd a lo m - 
vezető  rostok regeneraiiója közt. Ha a fájdalmak a sérülés 
késő bbi folyamán jelentkeznek, akkor azokat hegszorítás, 
callusnyomás vagy csontszilánkok izgatása okozhatja. Itt a 
neurolysis a fájdalmakat megszünteti. Épp így hathat a félig 
átszakított idegre a sérült segmentumnak varrata, a mi már 
azért is indikált, hogy az ideg teljes regeneratióját siettessük.

G yakorla tilag  fö lö tte  fo n to s  kérdés az, hogy m irő l is
m erhetjük fö l , vá jjon a sérü lt ideg egészen á t van-e szakítva, 
hogy ezen esetben idő veszteség nélkül eszközölhessük a var
ratot. A teljes elfajulási reactio természetesen még nem bizo
nyítja ezt, hiszen mi a n. facialisnak meghülési vagy a n. radi
álisnak alvás közben létrejövő  nyomási bénulása esetén az 
elfajulási reactiót hónapokon át látjuk változatlanul fenn- 
állani, a midő n az ideg összefüggése kétségtelenül fennáll 
és végre a gyógyulás be is következik.

Ha mi a sérültet már az első  napokban, de minden
esetre az első  héten belül villamos vizsgálatnak vethetjük alá, *

* Traumás eredetű  B row n-Séquard-féle bénulás. Pester med. 
chir. Presse, 1908, 51. sz.

a mi azonban csak ritkán lesz lehetséges, egészen eltekintve 
attól, hogy a seb szomszédsága az electrod alkalmazását 
gyakran nem fogja megengedni, az idegnek sem farádos, 
sem galvános ingerlésére be nem álló izomrángás kétség
telen bizonyítékát fogja adni, hogy az ideg folytonossága 
meg van szakítva. Ha csak két hét után foghatunk az elektro- 
diagnostikai vizsgálathoz, akkor az elfajulási reactio meg
állapítása e kérdést már nem döntheti el. Akkor a lő csatorna 
iránya, a bénulás súlyossága aránylag csekély sebesülés mellett 
valószínű vé teheti, hogy teljes átszakítás történt. Spontan 
fá jd a lm a k , m elyek az ideg peripheriás e lágazásának fe le lnek 
meg, valószínű vé teszik, hogy az ideg fo ly tonossága m egtar
tott, vagy legalább nincs teljesen m egszakítva ; a dolog azon
ban nem bizonyos az irradiáló fájdalmak lehető sége miatt. De 
a continuitás fennállásából még nem következik okvetlenül, 
hogy az idegnek feltárása kikerülhető  lesz, mert a fájdalma
kat a hegszövet nyomása vagy vongálása, vagy a callusba 
való beágyazás okozhatja, a mit operatio útján kell meg
szüntetni. Magától értető dik, hogy idegfájdalom és bénulás, 
a mint az gyakran történik, a lövegnek zúzó hatása, kiálló 
csontvégek, csontszilánkok, vérömlenyek vagy aneurysmák 
folytán jöhet létre. Valóban, ily mű tét után a fájdalmak köz
vetlenül szoktak megszű nni és lassanként a regeneratio is be
következik. Az ideg folytonosságának egyszerű  ismertető  jele 
a nyomási fájdalmasság a sérülés helye alatt, de ez subjec
t s  symptoma lévén, ennek minden bizonytalansága együtt 
jár vele. Fölületesen fekvő  idegeken, mint a n. radiális, 
n. ulnaris, n. peroneus, bizonytalan esetekben minden této
vázás nélkül esetleg fölösleges feltárást is koczkáztatni fo
gunk, hogy a betegnek és magunknak is bizonyosságot 
szerezzünk aziránt, hogy idő t a további várással nem veszte
getünk, de mélyebben fekvő  idegtörzsekre is állhat ez. Nyo
más vagy hegszövetszorítás a leggyakoribb oka úgy az ideg
bénulásnak, mint a fájdalomnak. Ha az ideg a sérült helyen 
gumósán van megvastagodva vagy hegesen elváltozott és 
az elő ző  elektrodiagnostikai vizsgálat a vezetés hiányát ki
mutatta, akkor az egész kóros közbenfekvő  szövetet resze
kálni kell és azután varratot végezni.

A kóros szövet teljes kirekesztése czéljából S to f fe l5 a 
csonkokból mindaddig elvág, míg az ideg-keresztmetszet
nek rajzolata kifogástalan tisztaságban mutatkozik. Az ideg
csonkokat természetes fekvésükben kell egymáshoz illeszteni, 
hogy ezáltal az egymáshoz tartozó rostok egyesülését lehe
tő vé tegyük. Semmiesetre se várjunk 2—3 hónapnál tovább 
a sérülés után az operatióval — ez az átlagos idő , mely
ben egészséges egyénen a regeneratio első  jelei mutatkoz
nak — , ha addig javulás nem következett be. Ama valóság, 
hogy a n. facialis meghülési vagy a n. radiális nyomási bé
nulása 5—6 hónapot is igényelhet a regeneratióhoz, ne 
legyen itt mérvadó cselekvésünkre, még pedig azért, mivel az 
utóbbi esetekben a folytonosság megtartásáról bizonyosak va
gyunk, a mi hadsérülések esetén gyakran nem áll, és azon
kívül az elváltozás az elő bbi esetekben nagyobb kiterjedésű  
lehet. Továbbá friss sérülésekben az idegvarrat után a rege
neratio, úgy látszik, gyorsabban megy végbe, mint késő  ope- 
ratiók után. Nézetem szerint az állatkísérletek se legyenek 
mérvadók e kérdésben ; ezek hosszantartó regenerálójukkal 
látszólagosan ellene szólnak, de ezekben a gyógyulási viszo
nyok és lehető ségek nem oly kedvező k, mint az emberben. 
Magától értető dik, hogy a sebek és csonttörések gyógyulá
sát elő bb meg kell várnunk, mielő tt idegoperatióhoz fogunk, 
hogy esetleges fertő zést kikerüljünk és zavartalan gyógyulást 
biztosítsunk. Hogyha idegegyesítésekkor ezen elvek szerint 
járunk el, akkor azon örömben részesülhetünk, hogy az ideg
mű ködés első  megnyilatkozásait már 3—6 hét múlva észlel
hetjük. Ily fényes eredményt ismertetett T h iem a n n6 a n.

5 A. S to f fe l: Über die Behandlung verletzter Nerven in Kriege. 
Münch, med. W ochenschr, Feldärztliche Beilage, 1915, 6. sz.

6 T h iem a n n : Ungewöhnlich frühe W iederherstellung der Leistungs
fähigkeit in resezierten und genähten Nerven. Münch, med. Wochen
schrift, Feldärztl. Beiträge, 1915, 15, sz.
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ischiadicus igen fájdalmas lő sériilése esetében. Itt két hó
nappal a sebesülés után reszekáltatott a térdhajlat felső  ha
tárán, még az ischiadicus oszlása fölött, 3 cm. hosszú, lieges 
megvastagodást; utána két catgutvarrat és gipszkötés. A mű 
tét után 14 nappal vette észre a beteg az első  mozgást és 
érzést, ez 3  héttel iá  orvosilag is m eg lett állapítva, 10 héttel 
az operatio után p ed ig  a lábszár és láb m ozgása, érzése 
és villam os ingerlékenysége normális volt.

Egyébként a peripheriás idegsérüléseknek csak kis 
része igényli az operativ beavatkozást; ezt az összes ideg
sérüléseknek kb. egy negyedrészére becsülik (Cassierer).

Fölötte érdekesek az idegtörzseknek részleges sérülései, 
melyek különösen az ischiadicuson lettek ismeretessé, a 
midő n a peroneusrostok sérülése izoláltan következik be a 
tibialisrostoktól. Én ily sérülését a n. peroneusnak puerpe- 
ralis trauma folytán már 1900-ban leírtam 7, mely azáltal jött 
létre, hogy prim iparán 41/2 napos vajúdás után a mag
zatot narcosisban, fogóval hozták a világra. A hosszátmérő 
jével a medencze diagonalisába beállított gyermekfej a jobb
oldali n. lumbosacralist nyomta. Ezen ideg, a linea innomi- 
natán áthaladva, a sacralis fonathoz a peroneusrostokat már 
egyesítve viszi, melyek lejebb is az egész ischiadicus törzs
ben a tibialis rostoktól elkülönítve haladnak. S to ffe l ezen 
viszonyokat a többi idegtörzsben is kimutatta és azért 
követeli, hogy idegvarrat végzésekor a csonkokat természetes 
helyzetükben egyesítsük egymással.

Az ischiadicus sérülésekor bekövetkező  izolált peroneus- 
bénulásnak példájául a következő  esetet hozom fel. Természe
tesen épp úgy az ischiadicusnak tibialis része az oszlás fö
lött is megsérülhet izoláltan.

G. F., 42 éves, 18. honvédgy.-ezredbeli kapitány októ
ber 23.-án mindkét czombon lő sérülést szenvedett. Fölvétetett 
a Mária Terézia-téri hadikórházba márczius 23.-án. Eddig 
más kórházakban mechanotherapiával lett kezelve. A löveg 
a bal czomb elülső  felületének közepén hatolt be és ugyan
azon magasságban a belső  felületen jött ki, innen behatolt 
a jobb czomb hátulsó felületének felső  harmadába és a külső  
felületnek közepén távozott. A márczius 25.-én általam meg
ejtett vizsgálat mutatta, hogy a kiesési tünetek csak a jobb 
alsó végtagot illették, és pedig hiányzott a láb dorsalis 
flexiója és abductiója, valamint a lábujjak feszítése. A patel- 
laris reflexek megvoltak, épp úgy a baloldali Achilles-ínreflex, 
de hiányzott a jobboldali. Anaesthesia minden érzési nem 
iránt a jobb lábszár külső  felületén, valamint a láb hátán. 
E lfa ju lási reactio ta lá lta tott a peroneus területén (n. pero
neus, m. peroneus longus, m. tibialis anticus), m íg  a tibialis 
területe (n. tibialis, m. gastrocnemius) fa iá d o s  és ga lvános 
áramra jó l  reagá lt8. Ellenben a n. ischiadicus a glutealis 
barázdán a farádos áramra nem, de a galvános áramra jól 
reagált. A diagnosist a n. ischadicus peronealis részének sé
rülésére állítottam a folytonosság megtartottsága mellett. A 
márczius 30.-án Herczel tanár által megejtett operatio alkal
mával a n. ischiadicust a czomb felső  harmadában a lő - 
csatorna helyén kétszeresére megvastagodottnak és kü lső  részét 
kem ény hegszövetbe ágyazva  ta lá ltuk. Az ideg maga a lövés 
által át volt fúrva. A sérülés az ischiadicus bifurcatiója fö
lött volt.

Az ideg fel lett szabadítva a hegszövetbő l és zsírtokba 
burkolva.

D e oly esetekkel is ta lá lkoztam , a hol a peroneus terü
letén belü l csak egyes izm ok m u ta ttak  bénulást, illetve e lfa ju 
lási reactiót.

R. L., 25 éves, 5. vadászzászlóaljbeli altiszt február 
18.-án két áthatoló lövést kapott. Az egyiket a jobb könyö
kén keresztül, a másikat, melylye! itt foglalkozunk, a bal 
térdén át. Az utóbbinak bemenete a térdízület belső 
felületén, kimenete a fossa popliteában volt. Márczius 19.-i

7 N. peroneus bénulása puerperalis trauma által. Pester med. 
ehir. Presse, 1900, 50. sz.

8 A számadatokat más helyen fogom közölni

lelet: A beteg bal lábával nem léphet a lábhátbeli fájdalmak 
miatt és 2 botra támaszkodva csak a jobbal sántikálhat, 
miközben a bal lábát a levegő ben tartja. A térd hajlítása, 
valamint a láb és lábujjak dorsalis és plantaris flexiója 
gyenge; az ab- és adductio megtartott. A patellaris és Achilles- 
inreflexek mindkétoldalt élénkek. Anaesthesiás terület talál
ható a lábháton, mely az első  és második ujjat a megfelelő  
metatarsussal és tarsussal, valamint folytatólag a lábszár alsó 
ötödét, még pedig ennek elülső  és külső  felületét foglalja ma
gában. M íg  ezen területen a tapintásérzés csökkent, addig 
itt egyidejű leg fo k o zo tt fá jda lom érzés van, tehát ism ét kü lön 
böző  á llapot az érzés- és fá jda lom vezető  rostokban.

A z  elektrodiagnostika i v izsgá la tkor a n. peroneus út
já n  a fa rádos és ga lvános áram m al csak a m . tibialis anticus 
összehúzódása volt kiváltható. A  m. peroneus long, m aga teljes 
elfa ju lási reactiót m uta to tt, ú g y h o g y  a fa rádos áram ra sem m it 
sem ,a ga lvános áramra ped ig  renyhén, a rángási fo rmu la 
m egfordításával reagált. A peroneus többi izma (m. tibialis 
anticus, extensor digit, comm, longus) csak quantitativ inger- 
lékenységi csökkenést mutatott a két áramnem iránt.

A peroneusterület regeneratiójában ezen esetben is az 
idegbénulás eseteiben ismert tünet mutatkozott, hogy t. i. az 
önkéntes mozgás korábban tér vissza, mint a normális villamos 
ingerlékenység.

Hyperalgesia, va lam in t fo k o zo tt h ideg- és melegérzés 
m ellett anaesihesiá t találtam  a teljesen bénu lt n. radiá lisnak 
a fe lső ka r  callusából tö rtént fe lszabadítása  után. Ezen terület 
az alsókar hátulsó felületén fekvő  radiális széli sávot alkotott, 
mely a felső  kétharmadra terjedt ki. Ellenben a további te
rületen, mely hátulsó felületét a metacarpusnak és hüvelykujj
nak foglalta magában, minden érzésnem iránt hypaesthesia 
volt je len.

A m uta tkozó  hyperaesthesia biztos je le  a fo lyam atban 
levő  regeneratiónak.

A plexus brachialis oly gyakori sérülésekor, ha kiterjedt 
szétszakítások nem történtek, az operativ beavatkozás több
nyire fölösleges, mert az idegtörzs benső  összefonódásai és 
számos anastomosisa mellett a regeneratiónak és a vikariá- 
Iásnak lehető sége inkább meg van adva. Különben ez igen 
nehéz operatiós terület, a hol akaratlan idegátvágással köny- 
nyen többet árthatunk, mint használunk.

A mi a kéz- vagy - kéztő fölötti finom idegágacskákat 
illeti, azokat legjobb, ha békében hagyjuk. Egyáltalán a pe
ripheriás idegsérülések túlnyomó része conservativ kezelést 
enged meg.

Magától értető dik, hogy elektrodiagnostikai vizsgálatok 
alkalmával ügyelnünk kell arra, vájjon izületmerevségek nem 
okoznak-e mechanikai akadályt az izommozgásokra nézve. 
Ezen oly rendkívül gyakori izületmerevségek rögzítő kötésekre 
már egy-két hét múlva bekövetkezhetnek.

Az ideggyógyászati gyakorlatból ismeretes, hogy a 
szorgosan keresztülvitt érzésvizsgálat gyakran magában elég
séges a laesio székhelyének megállapítására. Az eredmény 
azonban zavaros lehet, ha hysteriás anaesthesiák csatla
koznak hozzá; igy láttam plexusbénulás esetében a mellkas
félnek anaesthesiáját félmellény alakjában, vagy pedig lő - 
sérüléssel szövő dő  phlegmone következtében a lobosan 
elváltozott bő ridegek anaesthaesiáját, a nélkül, hogy a mé
lyebben fekvő  idegtörzsek szenvedtek volna. Idegsérülések 
eseteiben is tapasztalhatjuk, hogy a gyalogsági lövegek vé
konyságuk és gyorsaságuk miatt hosszú útakat tehetnek 
a nélkül, hogy különös kárt okoznának. Így láttam esetet, 
a hol a löveg a nyak jobb oldalán hatolt be és hátul a bal 
lapoczka csúcsán jött ki. Ennek következménye csak az volt, 
hogy a sebesült 8 napig nem bírt beszélni és nyelni és a 
plexus brachialis zúzódása következtében könnyű  felső vég
tagi bénulása volt. Az utóbbi is nemsokára javult.

Egy feltű nő  jelenséggel találkoztam nem ritkán peripheriás 
idegsérülés eseteiben, t. i. hyperhydrosissal, mely különösen 
a sérült végtagon mutatkozott. Gyakrabban látszott elő fordulni 
a felső végtagon, mint az alsón, és különösen nagyfokú volt
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a hónaljban, melybő l a verejték néha valósággal csepegett. 
Némelykor a hyperhydrosis általános volt oly egyéneken is, 
kik a kórházi ápolás alatt a fáradalmaktól teljesen kipihen
ték magukat és jó táplálkozási állapotba jutottak, úgy hogy 
az általános gyengeséget nem lehetett felelő ssé tenni. Itt nyil
vánvalóan az idegsérülés által feltételezett vasomotoros iz
galommal van dolgunk.

* *
*

Ezen dolgozatban a fentjelzett hadikórházakon kívül 
még a Szent Rókus-kórház I. sebészeti osztályán ápolt ka
tonákon, valamint a „Gondviselés“-kórházban és Fasor-sanato- 
riumban elhelyezett katonatiszteken tett észleleteket is érté
kesítettem. Itt segítségemre voltak W ilheim  Imre, Sz ily  Jenő 
és Vajda A d o lf kartársak, kiknek ezennel köszönetét mondok.

T a k a r é k o ssá g  az  o ltóan yagok k a l.

K özli: E rd ő s Já n o s dr.

Szükségtelen volna bizonyítgatni, hogy az oltóanyagok 
milyen nagy szerepet játszanak a mai orvosi tudományban s 
mily fontos feladat vár reájuk a jövő  therapiájában. Ennél
fogva szükséges már most megállapítani azon módszereket 
és eljárásokat, a melyeknek segítsége mellett az oltóanyagok 
kiterjedt alkalmazása a közönség minél csekélyebb megter
helésével válik lehetségessé. Nem kevésbé fontos feladat 
annak elérése, hogy azon intézetek, a melyek e szerek elő 
állításával foglalkoznak, az anyag lehető  kihasználása mellett 
megkiméltessenek azon felesleges munkától, a mely termékeik 
árát nem csekély mértékben megdrágítaná. Az oltóanyagok 
nagy része, mint tudjuk, kisebb-nagyobb palaczkokban, parafa
dugóval elzárva jön forgalomba. Ez a csomagolási mód, a 
mennyiben tömeges oltásokról van szó, egészen megfelelő  
volna; másként áll azonban a dolog akkor, a midő n azon 
körülményekre gondolunk, a melyek között a szórványos ese
teket kell megfelelő en ellátnunk. Ez az eljárás felette nagy 
anyagpazarlással já r; mert ha például valaki cholera vagy 
typhus ellen kívánja magát beoltatni, ezen egyén háromszori 
beoltásához kénytelenek vagyunk három üveg oltóanyagot 
feláldozni, jóllehet azon mennyiség talán húsz ember beol
tására is elégséges lett volna. Az egyszer felbontott palaczk 
ugyanis, az utasítás szerint, tovább nem tartható el s a 10 
cm8 folyadékból, ha 1/2 cm3-t felhasználunk, a többi 9V<2 cm3 
teljesen kárba vesz.

E tékozlásnak elejét veendő , olyan eljárást vettem alkal
mazásba, a melynek segítségével a palaczkot nem szükséges 
kinyitni s így annak tartalma, szakaszos felhasználás mellett 
is, sterilen eltartható. Módszerem azon alapszik, hogy a palaczk 
parafadugóval van elzárva és hogy nincs színültig telve folya
dékkal, hanem kevés levegő t is tartalmaz, a mely azért szük
séges, hogy a folyadék — mint a cholera- és typhuselleni 
védő anyagnál — erő sen összerázható legyen. Eszközök: Két 
kanül (szükség esetében egy is elég), fecskendő , kevés steril 
gyapot és zsebkés.

A borszeszláng felett kihevített zsebkés pengéjével a 
palaczk dugóját, az üveg szájával párvonalosan, simán le- 
metszsziik. A parafadugó metszéslapjának valamelyik pontján 
az egyik steril kanült beszúrjuk, a míg annak csatornás hegye 
a palaczk üregébe nyomul. A kaniilbe annak drótját bedug
juk, hogy az esetleg belekerült parafamorzsákat eltávolítsuk; 
ezután a drótot kihúzzuk. Ekkor az elő zetesen már sterilezett 
fecskendő  dugattyúját helyére betoljuk; a fecskendő orrrná- 
nyára egy darab- steril gyapotot szorítunk, mire a dugattyút 
a megengedhető  határig visszahúzzuk. Ily módon feltehető , 
hogy a fecskendő be steril levegő t szívtunk be. Most a fecs
kendő  ormányát a dugón átszúrt kaniilre szorosan ráillesztjük 
s az egészet úgy fogjuk kezünk közé, hogy a palaczk feneke 
felfelé tekintsen. A dugattyú óvatos betolásával kevés levegő t 
nyomunk a palaczkba, a mely, feszítő  erejénél fogva, a 
dugattyú csendes visszahúzása alkalmával a folyadékot a

fecskendő  üregébe szorítja. Ha a fecskendő ben még van 
levegő , azt a szükséghez mérten, a dugattyú ismételt betolá
sával, szintén a palaczkba hajtjuk, majd a dugattyú vissza
húzásával újabb foiyadékmennyiséget engedünk a fecskendő be 
jutni. Ha két kanülünk van, a telt fecskendő t a tartalék- 
kaniillel kötjük össze; ha pedig nem rendelkezünk két kantil- 
lel, akkor a meglevő t kihúzzuk a dugóból s azzal végezzük 
a továbbiakat. Mindenesetre kívánatos, hogy a dugó átszú
rására valamivel erő sebb kanült használjunk, a melynek 
hegye kevésbé van kitéve a megsérülésnek. A dugón ejtett 
szúrás, a parafa rugalmasságánál fogva, teljesen elzáródik s 
így a palaczk tartalmának maradványa a további használatig 
változatlanul eltartható.

Hasonló eljárást követhetünk egyéb, bő r alá fecskendő sre 
használt steril folyadékok alkalmazása esetén. Lényegében 
ugyanezt tehetjük az ampullákban levő  folyadékok kiürítése 
alkalmával is, ha azt akarjuk, hogy azok az utolsó cseppig 
felhasználhatók legyenek. Ilyenkor egy vékony, néhány centi
meter hosszú, steril kaucsukcső  egyik végét a fecskendő  orr- 
mányára húzzuk, másik végébe pedig az ampulla megnyitott 
csövét dugjuk. A folyadék kiszivattyúzása itt is a fenn 
leírott módon történik.

S zerén y  é sz r e v é te l K ő rösy  d r.-n ak  könyv tá r i 
érdekű  cz ik k ére.

Nehogy oly hosszú idő  alatt, míg Kő rösy dr. eszméje 
véglegesen megvalósul, elkallódjék egy ötletem, a mely talán 
másnak nem is jut eszébe, legyen szabad megmentenem az 
alábbi sorokban.

A felszólított 96 könyvtár közül hiányzik a Magyar 
Nemzeti Múzeumnak éppen könyvtári osztálya; a m i egészen 
természetes, mert a Múzeum szinte kizárólag nemzeti érdekű , 
hazai vonatkozású könyvekkel s folyóiratokkal gyarapszik, ez 
különleges hivatása. Azonban — ajándék, hagyaték stb. 
útján — a múzeumi könyvtárnak mind a 131 szakába sok 
olyan mű  jutott, a mely külföldön jelent meg és semmi köze 
sincs a mi földünkhez és kultúránkhoz. Meg kell jegyeznem, 
hogy a folyóiratok, szakmájuk szerint, a könyvekkel együ tt 
vannak.

A Nemzeti Múzeum könyvtárában 19 olyan szak van, 
a melyben orvosi érdekű  munkák találhatók. A mintegy 
hatvan évvel ezelő tt történt osztályozás szerint e szakmák a 
következő k:

Academica, Anatómia, Anthropologia, Ars obste- 
tricia [és u. a. a kataloguskötetben], Ars veterinaria, 
Chemia, Chirurgia, Gymnastica, Materia Medica, Medi
cina forensis, Medicina generalis, (Metallurgia), Oeco- 
nomia, Pathologia, (Physica), (Phytologia [és u. a. 
a kataloguskötetben], Lithologia), Varia, Zoologia.

Hogy mind e szakok közül melyikben vannak csakugyan 
oly külföldi folyóiratok, a milyeneket Kő rösy dr. — nem 
eléggé dicsérhető en 1 — egységes mutatóba kíván foglaltatni: 
annak felkutatására, sajnos, nem érek rá ; de nem is laikus
nak való munka ez, hanem orvosnak, a ki e kutatása közben 
bizonynyal sok olyan hasznosítható adatra fog bukkanni, a 
mire nem is számított.

Legyen szabad még egy, egészen mellékes, de nem 
egy olvasót érdeklő  megjegyzést tennem : Könyvtárunk folyó
iratában, a „Magyar Könyvszemlédben (1890), D aday Jenő 
dr.-nak (Kő rösy dr. által idézett) orvos-bibliographiai czikkén 
kívül még egy jelentő s összeállítás olvasható: L áng  Jenő  ár. 
(jelenleg békésmegyei, nagyszénási körorvos) to llábó l: „Magyar 
orvostudományi szaklapok a Magyar Nemzeti Múzeum könyv
tárában“. Az azóta eltelt negyedszázad anyagát is hasznos 
volna összeállítani.

K ereszty István,

könyvtári tisztviselő  a M N. Múzeumban.
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I R O D A L O M - S Z E M  LE.  

K ön yv ism er te tés.

A sy p h il is  kó r ta n a  és  g y ó g y ítá sa . I r ta : Poór Ferencz dr., 
egyetemi magántanár, kórházi fő orvos. Budapest, Franklin-

társulat.
Az elő ttünk levő  munka alkalmas arra, hogy a magyar 

orvosi irodalomban kitöltsön bizonyos hézagokat, melyek ez- 
ideig fennállottak. Az anyagnak jó csoportosítása, az újabb 
irodalmi felfogások pontos ismertetése és objectiv kritikája 
orvostanhallgatók és gyakorló orvosok számára értékes szak
könyvvé teszik. A szöveg mintegy 300 oldalra terjed és fel
öleli mindazokat a pathologiai, klinikai és therapiai ismere
teket, a melyek a syphilis modern irodalmában találhatók.

Bevezetésképpen röviden a syphiliskutatás történetének 
vázlatát adja, ismertetve a syphilis pathologiájának és thera- 
piájának fejlő dését a XV. századtól napjainkig. Egy további 
fejezetet a syphilis általános kortanának szentel, a melyben 
részletesen ismerteti nézetét a syphilis fertő ző  képességérő l, 
valamint a syphilis-immunitás kérdéseit beható fejtegetés tár
gyává teszi. A következő  fejezetben a syphilis kórokozójának 
mikroskopi kimutatását tárgyalja az eddig ismert eljárások 
segélyével, majd a syphilis biológiai reactióira tér rá, s ezek 
közül fő leg a Wassermann-reactióval foglalkozik, melynek 
lényegét, valamint értékét a therapia szempontjából élénk 
megbeszélés tárgyává teszi. Külön fejezetekben tárgyalja a 
szerzett, valamint a világrahozott syphilist. Mindezekben 
nemcsak a bő r, hanem a többi szerv syphilises elváltozásait 
is részletesen ismerteti, nagy súlyt helyezve arra, hogy a 
klinikai képeket minden alkalommal pathologiai alapon 
magyarázza.

Ugyancsak az idegenrendszerbeli syphilis, a metasyphi- 
lises betegségek, tovább a lues maligna kérdésével is kime
rítő en foglalkozik.

Részletesen és jó kritikával állítja össze azokat az anti- 
lueticumokat és kezelésmódokat, a melyek beváltak és elis
merésnek örvendenek. Fő leg a kéneső -, jód- és arsen-kezelést 
ismerteti részletesen.

A magyar orvosi irodalom mindenesetre értékes könyv
vel gazdagodott, a mely kitű zött czéljának teljesen megfelel 
s mint igen könnyen áttekinthető  munka orvosoknak és orvos- 
tanhallgatóknak a legmelegebben ajánlható.

A szöveget 77 jól sikerült ábra illusztrálja.
Neuber.

L ap szem le .

B e lo rv o sta n .

T y p h u s e x a n th em a ticu s  eseteiben Schürer v. W ald
heim a mauthauseni fogolytáborban uralkodott járvány alkal
mával szerzett tapasztalatai alapján nagyon ajánlja a követ
kező  hydrotherapiát: Naponként egyszer egész pakkolás (a 
meztelen test beborítása hideg vizes lepedő vel és 2—3 gyapjú- 
takaróval) 1 — U/a órára, közben egy csésze forró tea. Utána 
hideg Iedörzsölés és páraborítás a törzsre (hideg vízbe már
tott, jól kifacsart kendő , reá flanelt, melyet biztosítótű kkel 
feszesen rögzítünk). Ez utóbbi — közbeeső  hideg ledörzsö- 
lés után — nappal 2, éjjel 3 óránként megújítandó. Ha a 
hő mérsék 40°-ra vagy ezen felül emelkedik, óránként meg
újítandó ez a borítás. A mikor a láztalanodás szaka követ
kezik, néha hirtelen erő s hő esések állanak be; ilyenkor me
legítő  palaczkokat alkalmazunk és naponként csak három 
hideg ledörzsölést végeztetünk. Ezen kezelésmód mellett a 
szerző  szerint a kiütéses typhus prognosisa kedvező: a lázas 
szak csak egy hétig tart és 4 hét alatt teljesen helyreáll a 
beteg. Az alkoholisták azonban erő sen veszélyeztetve vannak. 
(Mediz. Klinik, 1915, 23. sz.)

C ho lera - és  ty p h u se llen es  v é d ő o ltá s t  e g y id e jű le g 
végzett Schmitz, a greifswaldi közegészségtani intézet helyet
tes igazgatója. Tapasztalatai szerint az eredmény teljesen jó 
(már a mennyire következtetni lehet a serum agglutináló és
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bacteriumölő  erejének növekedésébő l), az oltás okozta reactio 
pedig nem erő sebb, mint a szokásos külön oltások után. E 
tapasztalatnak mindenesetre nagy jelentő sége lehet fő leg 
akkor, a mikor arról van szó, hogy lehető leg rövid idő  alatt 
tegyünk immunissá mindkét betegség ellen katonákat. (Ber
liner kiin. Wochenschrift, 1915, 22. sz.)

S e b é sz e t .

Az a lsó  v é g ta g  g y ü j tő é r tá g u la ta in a k  a K uzm ik-Schede- 
féle eljárással való gyógykezelésérő l írja Secher tanár, hogy 
e mű tét, összehasonlítva az összes többi eljárással, a leg
egyszerű bb, legveszélytelenebb, semmi különös technikai 
jártasságot nem igényel, a beteg lakásán is elvégezhető  s 
az eredmény majdnem minden esetben biztos, miért is ezen 
eljárás ismerete a gyakorló orvosra nézve is nagy fontosság
gal bír.

A mű tét lényege abban áll, hogy a kitágult gyüjtő ereket 
minden elő zetes kipraeparálás nélkül lefutásuk mentén több 
helyen a bő rrel együtt vastagabb selyemfonállal aláöltjiik s 
a fonalat, miután a bő rre kis gazetekercset helyeztünk, ez 
utóbbi fölött megcsomózzuk.

A mű tét elő tt 1—2 nappal a tágult gyüjtő ereket kiraj
zoljuk úgy, hogy fényképészeti elő hívóval (rodinal), miután 
ezt kellő en felhígítottuk, a zsírtalanított bő rt bekenjük s ekkor 
lapispálczikával a kiemelkedő  gyüjtő ereket egyszer végig
rajzoljuk, mire az érintés helyén fekete csíkok keletkeznek. 
Az elő hívót csak akkor mossuk le, ha a csíkok eléggé meg
feketedtek. Vigyázni kell, hogy a felhámot ne edzzük meg 
túlságosan, mert az a gyógyulásra nézve kedvező tlen lehet. 
Secher lapis helyett tussal rajzolja ki az ereket.

A mű tétet narcosisban végezzük. A mű tét-területet szá
razon való borotválás után jodtincturával desinficiáljuk. 
Az aláöltéseket a központ felő l kezdjük. K azm ik vastag 
selyemfonalat és erő sen görbített (Bassini-)tű t használ. A be- 
és kiszúrás a gyiijtő ér szélétő l x/2 cm.-re történik, a tű nek 
egészen a fasciáig kell hatolnia. Az öltéseket azonnal erő sen 
megcsomózzuk, miután alája kb. 11/2—2 cm. hosszú, össze- 
sodrott gaze-tekercset tettünk. Ezzel egyrészrő l az eret töké
letesen összenyomjuk, másrészrő l a bő rt a varrat átvágásától 
megkíméljük. Fontos, hogy az ereket elágázásuknak helyén is 
aláöitsíik. Cavarnosus részletek felett a varratokat sű rű bben 
kell alkalmaznunk, vagy ezek keresztező djenek egymással.

A lefolyás láztalan. A kötést csak a 12. napon cserél
jük, s ekkor a varratokat is eltávolítjuk. A beteg 2—3 hétig 
fekszik. Az első  napon a mű tét helyén csípő  fájdalmak szok
tak jelentkezni, morphinra azonban csillapodnak, s a 2 —3. 
napon megszű nnek. A mű tét területén érzés-zavarok soha
sem állnak be.

A mű tét indicatiója ugyanaz, mint a többi varix-mütété.
K u zm ik e mű téti eljárást az 1909.-Í XVI. nemzetközi 

orvoscongressuson és 1913-ban újból ismertette, azonban 
— daczára kiváló eredményeinek (155 eset közül csupán 3 
recidiva) — a mű tét nem vált általánossá. Secher-nek a fenti 
eljárással operált 7 betege máig is recidivainentes maradt. 
(Béri. Kiin. Wochenschr., 1915, 23. sz.) M.

S z ü lé sz e t  é s  n ő o rv o sta n .

Az e m lő -g y u la d á s  m e g e lő z é sé h e z  szól hozzá czik- 
kében Strassm ann P. Az emlő bimbók alkoholos kezelését 
úgy a terhességben, mint a gyermekágyban teljesen helyte
lennek tartja, hasonló a véleménye a glycerinrő l is, mert ezek 
a bimbó bő rét megkeményítik s repedéseket okoznak, ha 
pedig a megkeményedett tejutakon át a levezetés nehézsé
gekkel já r : a tejcsatornák kivezető  csöveiben élő sködő  
staphylococcusok kedvező  táptalajhoz jutnak. A terhesség 
alatt hideg vizes lemosásokat ajánl, azután pedig tiszta lano- 
linos fedést. A mastitisek második oka szerinte a bő r mace- 
rálása miatt az, hogy a gyermekágyban a bimbót víz
zel mossák le. Szoptatás után’ kenő csöket (perubalzsam, 
2—5% -os resorcin) ajánl. A kenő csöknek az a czélja, hogy
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a bimbók bő rének természetes simulékonysága megmaradjon. 
Szoptatás elő tt a kenő csöt vattával távolítja el. Harmadszor 
azt ajánlja, hogy az anyát és a személyzetet ki kell oktatni 
arra, hogy a bimbóhoz semmi körülmények között ne nyúl
jon. A teljesen gummiból készült bimbóvédő ket elveti s he
lyettük üvegbő l készülteket alkalmaz. (Zentralblatt für G ynä
kologie. 1915, 21. sz.) M. I. dr.

A g á tv a r rá sró l ír Strassm ann P. Közleményében csak 
a másodfokú gátrepedést tárgyalja. A hüvely feltárását, a 
repedés felső  végének felkutatását, az onnan kezdő dő  varrást, 
a sülyesztett catgut-öltéseket célszerű tlennek tartja, mert ki
vitelük nehéz, csatorna- és tasak-képző désre vezethetnek, a 
hüvelybemenet tátongását okozzák. A gátvarrás gyakorlat
ban szokásos módja a gyermekágyi láz kiinduláspontja lehet. 
Ha a záróizom nem sérült, a következő  egyszerű sítést a ján lja : 
A hüvelyt — a clitoris kivételével — nem nézi meg, hanem 
a gát sebének varrását a végbél felő li végénél kezdi el tova
futó catgut-varattal; az öltéseket magasan, lehető leg a nagy 
és kis ajakig viszi föl. Éppen a magasra felvitt varrásban 
látja az elő nyt s abban, hogy (vér, lochia, nyálka) retentio 
hiányában a seb simábban gyógyul, a hüvely jobban hege- 
sedik, mint varrás után. Sülyedéseket nem észlelt. (Zeitschrift 
für Gynäkologie, 1915, 21. sz.) AI. I. dr.

G yerm ek orvostan .

A d ip h th er ia -b a c il lu sh o rd o zó k  k é r d é sé h e z  szól ész
leletei kapcsán Engelm ann (Hamburg). Fontosnak taitja, 
hogy a bacillusokat ne csak a torokban, hanem az orrban 
is keressük. Ugyanis egy családban diphtheria következtében 
elhalt gyermek 4 testvérében teljes jólét közepette fő leg az 
orrban talált Löffler-bacillusokat. (Münchener mediz. W ochen
schrift, 1915, 12. szám.) Vas Jakab dr.

A k o ra szü lö ttek  fe j lő d é sé v e l az  e lső  h ó n a p o k b a n 
foglalkozik Reiche (Kaiserin Auguste Victoria-Haus, Berlin). 
Míg a kiviselt, idő re született gyermekek physiologiás fejlő 
désérő l igen^bő  észleletek állnak rendelkezésünkre, a melyek 
alapján az egészséges gyermek súlygyarapodásának és hossz- 
növekedésének átlaggörbéjét megalkothatjuk, addig a koráb
ban született gyermekek fejlő dését illető leg csaknem teljesen 
hiányoznak az észleled adatok. Camercr W. megfigyelései 
szerint 1590— 1740 gr. születési súlyú természetesen táplált 
csecsemő k a 10. hét végén megkétszerezik, a 22. hét végén 
megháromszorozzák és a 33. hét végén megnégyszerezik sú
lyukat, a mesterségesen tápláltakon pedig ezen súlygyarapo
dás csak néhány héttel késő bb következik be. P faund ler 
megfigyelte egy 860 gr.-os koraszülött fejlő dését és megálla
pította, hogy ezen gyermek relativ gyarapodása jelentékenyen 
nagyobb volt, mint az éretten, rendes idő re született gyer
meké. Három hónapos korában — ennyivel született a gyer
mek korábban — a koraszülött növekedési potentialisa egyenlő  
volt egy éretten született gyermekével. Ilyen a fogamzási kor
nak megfelelő  fejlő dést azonban csak különben egészsé
ges koraszülötteken s nem debiliseken vagy beteg szülő k 
gyermekein észlelt. A P faund/er-íé \e észlelet megfelelne ily 
módon a Friedenthal-féle nézetnek, mely szerint a szülési fo
lyamat folytán nem áll be változás a fejlő désben s mind a 
méhenbelüli, mind a méhenkívüli növekedés ugyanazon tör
vényeket követi. Ennek megfelelő en Friedenthal azt kívánja, 
hogy a kort ne a születéstő l, hanem a megtermékenyítéstő l, 
a fogamzástól kezdve számítsuk.

Reiche vizsgálta, hogy ezen Friedenthal-té\e tétel he- 
Iyes-e, azaz hogy a korábban beállott szülés idéz-e elő  za
vart a foetalis fejlő désben. Száz koraszülöttet észlelt, melyek 
születési súlya 840 — 2500 gr. közt volt s azt találta, hogy 
a Friedenthal-féle tannak megfelelő en a koraszü löttek növe
kedése azon szabá lyok szerin t történik, a m elyek a fo g a m zá s
tól szám íto tt hónapokra érvényesek. A z  extra- és intrauterin 
növekedés kö z t egészséges koraszülö ttekben nincs különbség. 
A korábban beállott szü lés nem idézett elő  zavart a physio 
logiás növekedésben, feltéve, hogy az bizonyos fokot már 
elért Ezen fokot azonban ritkán éri el a magzat a 28. hét
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elő tt. Az anya idő sült megbetegedései (bujakór, gümő kór) 
fejlő désgátló befolyást gyakorolnak a koraszülöttre.

A szerző  vizsgálta továbbá, hogy azon súlyveszteség, 
melyet az első  életnapokban normális újszülötteken észlelünk, 
koraszülötteken is bekövetkezik-e. Összesen 54 koraszülöttet 
észlelt ezen szempontból és megfigyelései alapján megálla
píthatta, hogy a koraszülötteken is észle lhetjük a normális 
ú jszü lö ttek  physio log iás sú lyveszteségével ana log je lenséget. 
(Zeitschr. f. Kinderheilk., 1915, XII. kötet., 369. lap.)

Flesch.

V en e reá s  b e te g sé g e k .

„A h a d se r eg e k  nem i é le te  é s  nem i b a ja i h á 
ború é s  b ék e  id e jé n “ czímen folytatja és fejezi be Touton 
(W iesbaden) elő adásait. IV. P rophylaxis és therapia. A né
met birodalomban már béke idején történt megfelelő  intéz
kedés, hogy a hadsereg háború esetén minél harczképesebb 
maradhasson. Tárgyunkra vonatkozik többek között az 
1907,-i „Kriegssanitätsordnung-“nak 476. száma is, mely 
utasítja a katonai hatóságokat, hogy a nemi bajok meggáí- 
lása czéljából a prostitutióra ügyeljen. Követeli továbbá, hogy 
a katonák rendszeres megvizsgálása és kioktatása a liarcz- 
mező n is történjék. Hozzájárult ehhez mostanában a berlini 
rendő rfő nöknek három rendelete. Az első  a kéj nő knek az 
utczáról és nyilvános helyiségekbő l való kiszorítására vonat
kozik. A második rendelet a kéjnő knek egyáltalán megtiltja, 
hogy nyilvános helyiségekben mutatkozzanak s bárhol föl
tű nő en viselkedjenek. Még szigorúbb a harmadik, mely az 
„úgynevezett“ pinezérnő knek és buffetleánvoknak azonnali 
(24 órán belüli) elbocsátását követeli. Ez a rendelet körül
belül 700, rendszerint vörös lámpával jelzett éjjeli helyiséget 
sújt. Ú jabban a nemi betegségek ellen küzdő  német egyesü
let katonák számára írt figyelmeztető  lapokat is terjeszt, és 
pedig úgy a hareztéren, mint a katonai kórházakban. (Jelen
leg egyetlen államban sincsenek oly részletes határozatok, 
melyek a hadseregvezető k rendelkezésére állva lehető vé 
tennék, hogy a hadmű veleti területeken a prostitutio és a 
nemi bajok elleni küzdelem tetjes sikerrel járhasson.) Pedig 
tudvalevő , hogy ezek a betegségek rendszerint a legharcz- 
képesebb katonákat betegítik meg. H aberling fő törzsorvos 
erre nézve kellő  javaslattal szolgál. Ennek értelmében a had
mű veletek területén egy hygienikusnak is kell mű ködnie, a 
ki a prophylaxis terén rendkívül sokat tehet. Consiliarius 
hygienikusra azonfelül a hadtápterületen is van szükség, a 
kinek még fontosabb a feladata, mert az etappe voltaképpen 
mint szű rő  szerepel, mely minden alkalmatlan elemet (pl. 
a hareztér felé tóduló prostitutiót is) visszatart. A szükséges 
tennivalók a következő  pontokban foglalhatók egybe. 1. Ha 
valamely városban vagy helységben többen esnek nemi be
tegségbe, vagy ha tudomásra jut, hogy bizonyos vidéken sok 
a nemi betegség, akkor a katonai parancsnoknak kötelessége, 
hogy a helység valamennyi kéjnő jérő l szóló kimutatást azon
nal bekérje. 2. A nő ket a parancsnok rendeletére orvosilag 
azonnal meg kell vizsgálni s a vizsgálatot legalább nyolez 
naponkint megismételni. 3. Minden betegnek talált kéjnő t 
alkalmas helyen kell internálni s azonnal kezelésbe venni. 
Fontos arról gondoskodni, hogy a nő k onnan el ne szök
hessenek. 4. Az egészséges kéjnő k a csapatvezető  aláírásá
val ellátott igazolványt kapnak, a melyre az egyes vizsgála
tok napjai rá vannak vezetve. 5. A katonákat figyelmeztetni 
kell, hogy bizonyos valószínű séggel csak akkor nem fertő 
ző dnek, ha olyan kéjnő vel közlekednek, a ki ilyen igazol
ványnak birtokában van. 6. Olyan nő k, a kik engedély nél
kül a katonai tábort átlépik, orvosilag megvizsgálandók. Be
tegség esetén kezelésük kötelező . 7. Szükség esetén a kato
nákat kaszárnyaszerüen kell elhelyezni s megtiltani, hogy 
területüket nő k megközelítsék. 8. Ha a helységben bordély
ház van, azt orvosi felügyelet alá kell helyezni. Hosszabb 
tartózkodás esetén szükségessé válhatik, hogy egyes bordély
házak kizárólagosan a katonaság számára lefoglaltassanak. 
Kívánatos, hogy lehető ség szerint az azokat frequentáló ka
tonák is orvosi felügyelet alatt álljanak. 9. A hol a helybeli
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rendő ri hatóság nem tud vagy nem akar kellő en eljárni, a 
parancsnoknak külön intézkedést kell elrendelnie. 10. Oly 
kéjnő ket, a kik tudva, hogy nemi betegek, katonákkal mégis 
közlekednek, a hadi törvények szerint kell megbüntetni.

Érdekes, bár erő szakos N eisser-nek javaslata, mely 
szerint minden kéjnő t, tekintet nélkül arra, hogy lueses-e 
vagy sem, salvarsan-kezelésnek kell alávetni.

H aberling fönti javaslatait Blaschko nemrégiben bírálat 
tárgyává tette, a melynek kapcsán kifogásolja, hogy H aberling 
a katonákat a nemi közlekedésre egyenesen fölbiztatja (5. 
pont). Blaschko e helyett inkább azt óhajtja, hogy a katoná
kat széltiben az abstinentiára hívjuk föl.

Sok szó esett már arról, hogy mi történjék a fronton 
levő  nemi bajos katonákkal. Ismeretes, hogy N ä sse r túlnagy 
optimismussal azt kívánta, hogy jóformán valamennyi vene- 
reás beteget a harcztéren kezeljenek. Véleménye szerint a 
legtöbb esetben egészen jól végrehajtható a legszükségesebb 
kezelés. Ezzel szemben a legtöbb, a harcztéren tapasztalást 
gyű jtött orvos azt vallja, hogy a fronton mindenre inkább 
lehet gondolni, mint a venereás betegek gyógyítására. Ezek 
az esetek túlnyomó számában a front mögött levő  kórhá
zakba valók, még inkább azonban az ország belsejébe.

A haditengerészetben a viszonyok lényegesen eltérő k. 
A venereás bántalmak a tengerész katonák között jóval gya
koribbak, mint a szárazföldi hadseregben. Ez nemcsak azzal 
magyarázható, hogy a tengerészek hosszú abstinentia után 
néha rendkívül fertő zött kikötő kbe jutnak, hanem azzal is, 
hogy a tengerészek túlnyomó részben nő tlen emberek. A 
venereás esetek száma az utóbbi években a kellő  rendszabá
lyok következtében lényegesen alábbszállt, úgy hogy az az 
1909— lO.-i évben már csak 57’1 pro miile volt, holott az 
pl. 1881-ben 150 pro mille-re rúgott. A venereás bajok 
aránya a tengerészkatonák között jelenleg így oszlik m e g : 
kankó 60% , syphilis 30% , lágyfekély 10%- A tengerészeiben 
jelenleg kötelező  a „kombinált prophylaxis“ , mely úgy a 
kankós, mint a syphilises infectio ellen irányul. Lényege 
az, hogy a tengerésznek 6 órán belül a coitus után néhány 
csepp 20% -os protargolt kell a húgycsövébe cseppenteni, 
hímvesszejét pedig 1—2% 0' s sublimatoldattal ledörzsölni. 
Ez az eljárás általában igen jól bevált s csak helyes volna, 
ha legalább a háború tartamára a szárazföldi hadseregben is 
kötelező vé válnék. G uszm an.

K isebb  k ö z lések  az  o rv o sg y a k o r la tra .

A p a ra j- fé lék  (spenótok) Köbért szerint két saponint 
tartalmaznak, a melyek a senegában és quillajában levő  sa- 
poninokhoz hasonlóan viselkednek, a mennyiben a köpetre 
oldólag hatnak és a köpet kiürítését elő segítik. Ezenkívül az 
emésztő mirigyek mű ködését is fokozzák, nemkülönben a peri- 
staltikát is. A paraj-félék tehát nemcsak jó tápszerek, hanem 
egyúttal gyógyszerek is. (Beitr. z. Klinik der Tuberkulose, 
31. kötet, 3. füzet.)

T er h e sek  v iszk e tő  b ő rb a ja i e llen  R issm ann vegetárius 
diaetával és calcium lacticummal (naponként 3-szor 1 gramm) 
jó eredményt ért el ; pedig 8 nap alatt gyógyulás szokott be
következni, a javulás 3—5 nap múlva jelentkezik. Egy esetben, 
a melyben e kezelés mellett 8 nap alatt csak csekély javu
lás mutatkozott, 3 nap alatt gyógyulás állott be a következő  
összetételű  szer használata után naponként három 1 gram 
mos adagban : Rp. Natrii chlorati, Natrii bicarbonici, Natrii 
phosphorici, Ferri oxyd. sacch. solub. a a 3  0 ; Caleb phosphor. 
12 0. 200 gramm Ringer-oldat intramuscularis befecskende
zésével még gyorsabb eredmény érhető  el. (Medizinische 
Klinik, 1915, 15. szám.)

M agyar  o rvosi irod a lo m .

G y ó g y á sz a t , 1915, 23. szám. Pethes E n d re : Kalmopyrin a gyer
mekgyógyászatban.

K lin ikai fü ze tek , 1915, 4. füzet. W eiss E m i l: A háború és a 
venereás betegségek elleni védekezés közegészségügyi és katonavédelmi 
szempontból. (Befejező  rész.)

B u d a p est i o r v o s i ú jsá g , 1915, 23. szám. Báró Podm aniczky 
T ibor: Adatok a traumás eredésű  neuralgiák kezeléséhez.

V e g y e s  h írek .

A ch o le r a  á l lá sa  h a zá n k b a n . Magyarország területérő l a
május hó 24.-étő l 30.-áig terjedő  héten 32 cholerabetegedést jelentettek 
24 halálozással. Az esetek következő képpen oszlanak meg : Törvényható
ság i városok: Debreczen 1, Kassa 22, Miskolcz 1, Nagyvárad 2. Vár
m egyék : Bács-Bodrog vármegye : Ófutak 2, Titel 1 ; Bereg vármegye : 
Munkács 1 ; Borsod várm egye: Felső zsolcza 1 ; Heves várm egye: Hat
van 2 ; Moson vármegye : Moson 9 ; Nógrád vármegye : Losoncz 1 ; 
Szabolcs vármegye : Nyíregyháza 2 ; Szolnok-Doboka vármegye : Sza- 
mosújvár 1 ; Trencsén vármegye: Zsolna 7 ; Ung vármegye: Ungvár 5 ; 
Zemplén vármegye: Mezölaborcz 4. A megbetegedések közül 15 a pol
gári lakosság, 13 a katonaság között fordalt elő . A többi 34 megbete
gedés hadifoglyokra esik. Utólagosan érkezett jelentések szerint május 
hó 17,-étő l 23.-áig M arosvásárhelyen 1, Zemplén vármegyében Kistöl- 
gyesen 1, Alsóalmádin 1 choleramegbetegedés történt.

N yitra  v á r m e g y e  é rsek ú jv á r i k ö z k ó r h á z á b a n  H iickl E rnő dr 
igazgató-fő orvos jelentése szerint 1914-ben 1063 beteget (751 férfi, 
312 nő ) ápoltak. A halálozás százaléka 6-39 volt. Mű tét 461 esetben 
történt. Egy betegre átlag 24-85 ápolási nap esett.

M eghalt. N a g y  La jos dr., Solt község ügyvezető  orvosa, 36 éves 
korában június 4.-én. — Klein M iksa dr. ócsai községi orvos, 83 éves 
korában június 2 -án. — Schw arcz Som a dr. tatárszentgyörgyi orvos 
63 éves korában. — K ransz Richárd dr. komáromi orvos, a harcztéren 
szerzett betegség folytán, április 6.-án Krakóban. — Levy Jó zse f dr. 
ungvári orvos június 4.-én. — Biró  László dr. Köröstarcsán. — L. 
Tobler, a gyermekorvostan tanára a boroszlói egyetemen, 38 éves korában.

A le g k ise b b  n é m e t  e g y e te m . A rostocki egyetemnek a most 
folyó félévben csak 801 hallgatója van, de ezek közül 587 katonai szol
gálatot teljesít, úgy hogy az igazi hallgatók száma csak 214. Orvostan
hallgató és fogászathallgató, beleszámítva a hadiszolgálatban levő ket is, 
325 van.

Az o r v o so k  la t in  b e s z é d je  a múlté, consiliumokon nem hallani 
többé Cicero nyelvét. Váratlan föltámadásoan volt része a klasszikus 
szónak, ha nem is klasszikái alakban, a háborúban. Német tisztek len
gyel papokkal beszéltek latinul a lengyelországi okkupáit részeken. 
„Possum etiam linguam latinam“ mondta a német tiszt a mit sem értő  pap
nak. Végre derengett benne, hogy mit akart mondani a másik : „Scientiam 
habes linguae latinae. Visne cafíeum b ib e re? “ kérdezte a pap. „Non 
habes alcoholica?“ felelte kérdezve a német, a ki a neki adott szivart 
kínos erő lködés után „Cigara non trahii“ szókkal dobta el. Büszkén 
jelentette azután: „Magistrum equitum Russicorum cepi, dum magnum 
negotium facéré volebat.“ Bizony ez konyha-latinság, mint a milyen a 
doctoroké volt hajdanában.

A budapesti orvosi kö r o rszág o s segé lyegy le tébe  befizettek : 
Leszlauer Lipót, Röhrich Béla, Rapcsák Lajos, Spitzer Gyula, Stern 
Ignácz, Steiner József, Tessényi Pál, Antal Illés, Faith Alfréd, Hochstein 
Mór, Lévai Dezső , Sándor Samu, Spät Henrik, Vándor Ödön, Pollacsek 
Simon, Varjas Mór, Weil Dávid, Zappé Ede, Tinim Béla, Vollweiter 
Janos, Wolf Béla, Bokor J. Imre, Bleier Leó Dobosi Márton, Altstock 
Ármin, Braun Jakab, Zuckermann Soma, Kassovitz Henrik, Offner 
Károly, Kaufmann Henrik, Stuchlik Tivadar, Parsché József, Szabó 
Zsigmond, Stillmann Adolf, Holländer Dávid, Gerber Károly, Gélyi 
Dezső , Káldi Dezső , Fehér Soma, Morava Géza, Reisz Mór, Popper 
Sándor, Szántó Ármin, Reiter Lajos, Rácz Elek, Szudorevits Ferencz, 
Csiky Ferencz, Kottler Sándor, Szászy István, Unterberg Adolf, Komá
romi Gyula, Korek József, Grünwald Adolf, Valovics Gyula, Ladányi 
Mór, Csillag Ignácz, Földi Ad lf, Hajcsi Sándor, Goldner Jenő , Sarlai 
Vilmos, Tauffer Jenő , Balassa Péter, Burger Simon, Hensch Géza, Vizi 
Henrik, Szilárd Lipót, Blum Róbert, Fischer Miksa, Reiszmann Ádolf, 
Héring Miklós, Löwinger Miksa, Jancsó Ödön, Feldmann Bódog, 
Schwarz Sándor, Stachovsky Antal, Wilhelm Ignácz, Sándor Gyula 
4 —4 koronát.

Mai számunkhoz a „Chinoin“ gyógyszer és vegyészeti term ékek 
gyá ra  r.-t. (B r. Kereszty és Dr. W olf) U jpest-B udapest „ A rso to n in “  
készítményének prospectusa van mellékelve.

A  •  a 1 « •  D r. SZ9I.I SÁ N D O R , v. egy .tanársegéd
O rvosi labora to r ill l ll l VII., K lrá ly -u tcza 51. T elefon  157-71.

R « r» i+ c  l o n r »  A t- orthopaediai intézetében VII., N yár-u. 22. sz. 
rxupil) JCilU  111. f e k v ő  betegek  is  fe lv é te tnek.

DT. J U S T U S b ő r g y ó g y i t o  é s  k o s m e t i k a l  i n t é z e t e
Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 26. Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aíiiontherapia, 

forrólégkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Kozmetikai eljárások és mű tétek.

DOLllliöER BÉlfl dr, Testegyenészeti intézete utoza 34.

D=Réh E lek trom ágneses gyógy in tézete , Ilii., V árosligeti fa so r  15. sz.
Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laborato- 
rium. Á lm atlanság , neurosisok, neura lg iák, tabes dorsalis, 
=  bénulások, rheum ás bajok, a rteriosklerosis stb. ellen.

Dr. Grünwald sanatoriuma
nő gyógyászati, sebésze ti és be lgyógyászati ba jokka l, valamint szü lő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — Vegyi é s  Röntgen-laboratorium.
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T U D O M Á N Y O S  T Á R S U L A T O K .

TARTALO M : Budapesti Kir. Orvosegyesület (IV. rendes tudományos ülés 1915 febr. hó 27.-én). 333. 1. - Német hadsebészeti congressus. 
333. lap. — Szemelvények külföldi tudományos társulatok üléseibő l. 334. lap.

B u d ap esti Kir. O r v o seg y esü le t .
(IV. rendes tudományos ülés 1915 február 27.-én.)

E lnök: T er ra y  P á l. Jegyző : D o ll in g e r  B é la .

O rvosi s z o lg á la tu n k  a  h a rcz té ren .

K am m er M a n ó : Két évvel ezelő tt a balkán háború 
ideje alatt alkalma volt ezen helyen bemutatott rajzon és 
dombormű vön nagy vonásokban megismerni, hogyan kell az 
orvosnak a harcztéri viszonyokhoz mérten segélyhelyét fel
állítani, hogyan kell e helyen mű ködni és mi módon kell a 
sebesülteket és betegeket a harczvonalból és a segély
helyekrő l egy hátrább fekvő  állomásra szállítani Most azu
tán tapasztalatairól akar beszámolni, a miket félévi harcztéri 
tartózkodása alatt tett.

Mielő tt a részletekre áttérne, a szabályzat szerinti orvosi 
beosztásról kíván szólni. Az orvosok beosztása a gyalogságnál 
— ugyanis itt akad az orvosnak legtöbb dolga— zászlóaljan
ként kettő -kettő , így tehát ezredenként a szerint, a mint az 
ezred három vagy négy zászlóaljból áll, 6 vagy 8. Az orvo
sok egyike rendszerint tényleges állományú és az ezredorvos- 
fő nöki teendő kkel van megbízva. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy az egyes ezredekben és zászlóaljakban az orvosok ezen 
számára szükség nincs. Nincs szükség a tisztán ezredorvos- 
fő nöki teendő kkel.megbízott orvosra, mert a harcztéren a 
mű ködése szű k keretek között mozog és a zászlóalj-orvosi 
teendő k elvégzése mellett bő ven van ideje az ezredorvos- 
fő nöki teendő k elvégzésére. Az egyes zászlóaljakban pedig, 
mint a tapasztalat mutatja, egy orvos is a legteljesebb mér
tékben elegendő . Bebizonyosodott ez akkor, a midő n az 
orvosok száma redukálódott azáltal, hogy egy részük részint 
betegség, részint sebesülés folytán hiányzott. Ezen redu
kált számmal, fele-létszámmal, teljesítettek az orvosok szol
gálatot és e szolgálatban hiány egyáltalában nem esett. Ha 
tehát az ezredben csak 3, illetve 4 orvos van alkalmazás
ban, az ezredorvosfő nököt is beleszámítva, kevesebb veszte
ségünk lesz orvosokban és az orvosi erő ket jobban tudjuk 
kihasználni. Az eredeti beosztás mellett az orvosok egyik 
fele a harcztéren, a másik fele kórházakban tehetne szolgá
latot, és abban az esetben, ha a redukált létszám mellett 
veszteség áll be, a beosztottak, de kórházban mű ködő k 
közül egy rögtön csapatjához indítandó.

A segélyhelyeket az ezred, ső t az egyes zászlóaljak 
orvosai is kénytelenek gyakran külön-külön egymáshoz közel 
felállítani, mivel csak egy út vezet az arczvonalhoz, melyen 
közlekedni lehet. így tehát, szükség esetén, az orvosok 
könnyen kisegíthetik egymást. Erre azonban ritkán kerül sor, 
mert orvosnövendékek is állnak rendelkezésre, a kiknek a 
most folyó harczokban rendkívül nagy hasznát veszik.

A segélyhely megválasztása az orvos egyik legnehezebb 
feladatai közé tartozik. Nagy körültekintést igényel és termé
szetesen olyan helyet kell választani, a hol az odaszállított sebe
sültek élete és az orvos saját élete nincs veszélyeztetve. Soha
sem lehet tehát elő re megállapítani a segélyhelyet és az elő l lévő  
katonai parancsnok sem tudhat kellő  directivát adni a segély
hely felállítását illető leg. És ha elő fordul az az eset, hogy 
valamely katonai parancsnok ragaszkodik egy elő re kijelölt 
helyhez, ez kellemetlen következményeket vonhat maga után. 
Az orvos tehát csak a harcz kifejlő désekor, a midő n sze
mélyesen is meggyő ző dött a terepviszonyokról, tudja a meg
felelő  helyen a segélyhelyet felállítani. Akárhányszor megesik, 
hogy az ellenséges lövegek innen is elzavarják.

A segélyhelyre a sebesültek egy része természetesen 
már kötéssel jön, más része pedig ott kapja az eiső kötést. 
A sérüléseket és azok környékét jodtincturával ecseteli be és 
száraz kötéssel látja el. A súlyos roncsolásoknak csak kör
nyékét és szélét ecseteli jodtincturával. Nagy megnyugtatá
sára szolgál hallania azt, hogy a harcztéren ellátott sérülések 
a viszonyokhoz mérten kellő képpen ellátva és elég jó álla

potban érkeznek meg. Végtagtörés eseteiben, a melyek leg
nagyobbrészt nyílt törések, a kosarakban hordott fasíneket 
használják, ha pedig ezek rövidek, akkor a helyszínen készí
tett fadarabokat használják oly módon, hogy a törésvégeket 
fixálják és így a szállításra alkalmassá tegyék a beteget. Fő leg 
áll ez az alsó végtag töréseirő l, a midő n oly hosszú fa
darabokat kell készíteni, hogy az egymástól távol lévő  ízü
letek is rögzítve legyenek. Az úgynevezett láb-vájt-síneket 
a legritkább esetben használják, czombtörésekkor egyáltalá
ban nem.

Orvosi mű ködése közben az orvosnövendékeken kívül 
a sebesültvivő knek is nagy hasznát vette. A tapasztalat azon
ban azt mutatja, hogy ezek számra nézve kevesen vannak; 
ugyanis századonként 4, zászlóaljanként 16, 8 hordágygyal. 
A katonai parancsnokokkal egyetértve úgy iparkodtak ezen 
segíteni, hogy a menetalakulásokkal jött sebesültvivő ket is 
beosztották sebesültvivő i szolgálatra. A parancsnokok egy 
része, szolgálatukat nagyon fontosnak tartván, az orvosnöven
dékekkel együtt kíméli is ő ket. Elő fordult azonban, hogy a 
rajvonal elé is küldték erő s tüzelés közben, a mikor azután 
baj támadt belő le.

Nagy nehézségekbe ütközik és az orvosi teendő k egyik 
legfontosabb ténykedése közé tartozik a sebesülteknek a se
gélyhelyrő l való elszállítása. Kocsik nincsenek és ha a had
osztály-egészségügyi intézet valami ok miatt (rossz útviszo
nyok, kocsihiány) nem tud rendelkezésünkre bocsátani kocsi
kat, kénytelenek vagyunk 24—36 óráig is ott tartani a sebe
sülteket. Kocsit az orvosnak saját magának kell beszereznie. 
Most már a kocsitartás nem ütközik nagyobb nehézségekbe, 
mert a katonai parancsnokságok belátták ennek szükséges 
voltát.

Fontos feladat az orvosra nézve a hygienes szabályok 
betartása. Nem hallgatható el, hogy a parancsnokságok ré
szérő l e tekintetben indolentiával találkozott. De kellő  és eré
lyes fellépéssel és ott, a hol az orvosra csak némileg is hall
gatnak, az elemi hygienés szabályok keresztülvihetők (vízzel 
ellátás, tábori latrinák felállítása, a harczoló katonák tisztán
tartása stb.). A hygienés szabályoknak a lehető ségig való 
betartásával sikerült az elmúlt ő szszel a vérhas és cholera 
elterjedését ezredükben megakasztani.

Az orvosnak roppantul elő vigyázatosnak kell lennie, mert 
gyakran megesik az, hogy nagyon késő n kap értesítést, vagy 
egyáltalán nem kap, térképe nincs és így magára van ha
gyatva. A gyakorlat és a veszedelmet megérző  ösztön azon
ban megtanítja, hogyan kell alkalmazkodnia.

A nagy fáradságot tekintetbe véve, czélszerű , hogy a 40 
év körüli orvosok minél késő bb jussanak a harcztérre, és ha 
már odajutnak, bizonyos idő  múlva felváltassanak, a mivel 
elérhető  volna az, hogy az orvosi veszteségi statisztika meg
javuljon.

Fölveti ama eszmét, hogy nagynevű  katonaorvosainkon 
kívül orvosi nagyjaink is tapasztalatszerzés végett a harcz
térre elnézzenek, mert orvosi mű ködésünknek továbbfejlesz
tése az ő  kezükbe van letéve.

(Vége következik.)

N ém et h a d se b é sze t i c o n g r e ssu s .
(Vége.)

P ayr és G oldham m er a lövés okozta törésekrő l, a ízü
letek lövési sérüléseirő l és az ízületek genyedéseirő l adott elő .

P ayr szerint az első  sebellátásnak és a czélszerű  úti
kötésnek a lövési törések további lefolyására nézve jelenté
keny szerepe van. Asepsises gyógyulásra leginkább a gyalog
sági fegyverlövedékek által létrehozott sérülések után számít
hatunk, míg a többi lövedék , után 70—95% -ban fertőző dik 
a seb. A lövési törés kezelése két részre oszlik: a seb és a 
törés kezelésére. A helyes sebkezelés megkönnyíti a törés gyó-
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gyulását, viszont a törésvégek jó beállítása a sebgyógyulást. 
Súlyos fertő zés esetén a törés kezelése háttérbe szorul.

A fertő ző désre gyanús, vagy a fertő ző désnek külső  tüne
teit mutató lövési törés eseteiben vagy mindenekelőtt conser- 
vativ módon, antisepsises kötéseket alkalmazunk és csak 
szövő dmények bekövetkezése esetén operálunk, vagy pedig 
korai mű téttel hárítjuk el a szövő dményeket. Súlyos roncso
lódás esetén primaer csonkítás vagy kiizesítés végzendő . 
Minden tüzérségi lövés okozta sérüléskor prophylactice tetanus- 
serum adandó.

A fertő zött lövési törésnek lefolyása tekintetében négy 
különböző  alakja v a n :

a) A genyedés hamar elhatárolódik, tályog keletkezik, 
mely az idegen testtel vagy a csontszilánkkal kiürülve, a seb 
gyorsan gyógyul.

b) Bő  genyedés, középmagas láz, mely a végtag nyu
galmi helyzetében alászáll. A csontszilánkok nagy része egye
sül. Szállításkor és kötésváltozáskor hő emelkedés áll elő . Itt 
lehető leg keveset avatkozzunk be és sohase tamponáljuk a 
sebet. Egyszerű  kis incisiókkal engedjük ki a genyet.

c) Bő , bű zös geny, magas sepsises lázzal. A csont
szilánkok gyorsan elhalnak, a szivacsos állomány zöldesbarna, 
a velő ürbő l is bű zös geny ürül. Lassúbb elhalás esetén a 
csontszilánkok szürkés-fehéresek. A törésvégeken tovakúszó 
traumás osteomyelitis a szomszédos Ízületeket is elérheti Az 
incisiók nem mindig elegendő k.

d) Semmi sem használ. A feltartóztathatatlan genyedés 
a széles feltárás és drainezés daczára gyorsan kúszik tova 
az izmok között és izületi genyes gyuladást, metastasist, hely
beli oedemát okoz. Ide tartoznak a heveny sepsissel végző dő  
esetek összes szövő dményeikkel.

Ez utóbbi két alakban a mű téti kezelés van helyén; a 
be- és kimeneti nyílás széles feltárása, az idegen test és a 
csontszilánkok eltávolítása, a törés helyének szabaddá tétele 
és szükség esetén a törés helyének reszekálása, a csontvelő  
kikaparása, laza tamponade stb. Utókezelésre a meleg fürdő  
(konyhasós, hydrogensuperoxydos), továbbá a perubalzsam, 
ichthyolglycerin stb. jön tekintetbe.

Erő sen genyedő  sebeken óvatosan használjuk a jodo- 
formot.

A törések kezelése a végtagokon a középállásban való 
nyújtásban és felfüggesztésben áll. Nyujtókötés alkalmazása
kor az Ízületet állandóan ellenő rizzük, nehogy az ízvégek a 
szalagok tágulása folytán egymástól távolodjanak.

Az Ízületet lövési sérülés esetén, ha a vérömleny túl- 
nagy, megcsapoljuk és nyomókötést teszünk a rögzített Ízü
letre. Az oly gyógyult izületi lő tt sérüléseket, a hol a lövedék 
az Ízületben van, csak akkor kell operálni, ha a golyó mű 
ködés-zavart vagy fájdalmat okoz. A vérömleny az ízületben 
gyakran elgenyed. Az izületi tok phlegmonejának prognosisa | 
rosszabb, mint az izületi empyemáé.

A genyes izületi sérüléseket kezelhetjük jodtincturának 1

vagy phenolcamphornak az ízületbe fecskendő sével; vagy 
csapolás és kiszívás után 1/ i— 1% -os carbolsavval vagy 

| 2% -os collargollal való kimosással; vagy úgy, hogy be
metszve az Ízületbe, üvegdraint vezetünk be s ezen át meg
töltjük az ízületet 5—40 cm3 phenolcamphorral s vattával 
24 óráig elzárjuk a csövet; ekkor a váladékot kibocsátva, 
újból megtöltjük az üreget; esetleg az Ízületet a legmélyebb 
pontján megnyitva drainezzük, ha pedig ez nem elegendő , 
az ízület egy részét reszekáljuk, hogy a genynek bő kifolyását 
biztosítsuk.

Az utókezelésben fontos szerep jut az állandó nyújtásnak.
G oldham m er az első  kötés fontosságát hangsúlyozza. A 

gipszkötés alkalmazása a táborban nem czélszerű , mert sok 
idő t és nyugodtságot igényel. Csak akkor gipszeljünk, ha a 
beteget legalább 24 óráig megfigyelhetjük. A kezelés lehető 
leg conservativ legyen.

Bier 102 aneurysm át operált, melyek 8 naptól 5 hónapig 
állottak fenn. A legczélszerübb mű tét az érvarrat, melyet 74 
esetben végzett, míg 38 esetben oldalvarratot alkalmazott 
Az eljárás nem nehéz. A mű vi vértelenítés igen megkönnyíti 
a mű tétet. Ezt M om burg szerint is többször végezték, kár 
nélkül. A vena-transplantatio mindig felesleges. Az oldal
ágakat ne messük el. Az aneurysma-zsák kiirtása nem helyes, 
mert akkor ezzel együtt a legjobban kifejlő dött collateraliso- 
kat is kikapcsoljuk. A nagyobb vérfelhalmozódásokat drainez
zük. Az idegen testeket elő ző leg mindig el kell távolítani. Az 
érvarratot egyedül a fertő zés ellenjavaija, vagy az, hogy az ar
téria igen jelentéktelen. Az elő adónak 102 betege közül 8 halt 
meg. (Münchener med. Wochenschrift, 1915, 16. és 17. sz.) M.

S zem e lv én y ek  k ü lfö ld i tu d o m á n y o s tá rsu la to k  ü lése ibő l.

M ind a n ég y  v é g ta g já n  a m p u tá lt  eg y én t mutatott
be Eiselsberg tanár a bécsi orvosegyesület egyik utóbbi ülé
sén. Az illető  8 év elő tt 68.000 voltos áramtól oly súlyos 
égetéseket szenvedett, hogy mindkét lábszárát és felkarját am
putálni kellett. Fél év múlva egy amerikai kötszerész pro- 
thesiseket készített neki, melyeket még most is hord s a me
lyek csak nagyon kevés reparaturát igényeltek. A felső  vég
tag prothesisén a négy ujj mozdulatlanul van egyesítve, a 
hüvelyk pedig a confralateralis váll útján mozgatható. Az 
illető  maga öltözködik, eszik és különböző  mű veleteket vé
gez; bot nélkül jár, naponként 18 kilométert is.

P Á L Y Á Z A T O K .
5G8/1915 ig. sz.
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kórház-igazgatónál nyújtandók be.

Az alorvos javadalmazása 1400 korona évi fizetés, teljes ellátás, 
lakás a kórházban fű tés és világítással.

S z e k s z á r d , 1915 június 1.
Tanárky Á rpád dr., igazgató-fő orvos.
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A p a ra n o iá s e lm ek ó r fo rm ák ró l.
I r ta : M oravcsik  E rn ő  E m il dr., egyetemi tanár.

Az a körülmény, hogy az elmebetegségek anatómiai 
alapja sok esetben nem mutatható ki, nemcsak megnehezíti 
az egységes külön kórformák szabatos körülhatárolását, de 
egyúttal magyarázatát adja a szakemberek részérő l azok ki
formálása közben megnyilatkozott változó felfogásnak is. 
Elő segítette ezt az évtizedekre nyúló észlelésekbő l leszürő dött 
azon tapasztalat is, hogy az egyes kóralakok jellege az idő k 
folyamán megváltozott, a mire mindenesetre befolyást gyako
rol az egyéni szervezetnek öröklött sajátsága és reactiós képes
ségének a külső  körülmények hatása alatt bekövetkezett mó
dosulása. Az egyéni charaktervonás és a milieu, a melyben 
a beteg élt és mozog, gyakran éles kifejezést szokott nyerni 
a kórkép keretében és elő segítheti a tünetek variatiójának 
tarkaságát. A különféle physiologiás és pathologiás behatá
sokra nemcsak mindenki, de a középponti idegrendszer nem 
minden része sem reagál egyformán, s mint N iss l és mások 
kimutatták, a mérgező  szerek (alcohol, ólom stb.), valamint 
a fertő ző  anyagok az idegelemeknek csak bizonyos részét 
támadják meg. Habár vannak egyes betegségek, a melyekben 
az agykéreg idegsejtjeiben bizonyos jellemző  elváltozások 
találhatók (így például a dementia senilis Alzheim er-ié\e alak
jában a B ielschow sky-fé\e módszerrel sötétebben festő dő  
fibrillumoknak hurok-, kacs-, kosárszerű  fonatokban való meg
jelenése, az idiotia amauroticában pedig nemcsak a sejttestnek 
magának hatalmas felpuffadása, hanem a dendritek ballonszerű  
kitágulása is), legtöbb esetben a szellemi hanyatlást, defec- 
tust jelző  idegsejtbeli degeneralódás formája és minő sége 
önmagában nem enged következtetést valamely határozott, 
klinikailag különálló kórformára. Inkább csak az agykéreg 
kisebb-nagyobb területein nyilvánuló pathologiás csoportosu
lás : a kórosan átalakult sejtek, idegrostok formája, elrende
ző dése, mennyisége, a gliaszövet magatartása, túltengése vagy 
fogyása, a vérerek elváltozása, egyes alakelemek felhalmozó
dása stb. nyújt bizonyos értékelhető  sajátságokat (pl. a 
dementia paralyticában, a dementia senilisben, az epilepsiá- 
ban, az arteriosclerosisos psychosisban).

Az anatómiai biztos alapnak gyakori hiánya miatt ez 
idő  szerint még mindig a klinikai pontos vizsgálásnak, meg
figyelésnek kell vezetnie és irányt adnia az elmekórformák

kialakítása közben. Az újabb psychiatriai kutatások azonban 
a régiektő l eltérő en nem elégszenek meg csupán csak a jel
lemző nek mutatkozó tünetcsoportok különválasztásával, de 
az aetiologiai tényező ket, a betegség egész lefolyásának saját
ságát, idő tartamát és a kimenetel alakját és minő ségét is 
figyelemben részesítik. Segítségül hívják a klinikai vizsgáló- 
soknak újabban kifinomult módszereit, eszközeit s a psychés 
sajátságokat a phychologiás, psvchophysikai eljárásokkal is 
igyekeznek elemezni. Mindennek daczára még számos nyílt 
kérdés marad, a melyek megoldása csak a távol jövő tő l 
várható, s a melyek körében a szakemberek felfogása nagyon 
eltérő . Annyi azonban bizonyos megelégedéssel konstatálható, 
hogy több régi véleménybeli differentia eltű nt s újabban 
egyes kórformák biztosabb alapon és határokkal formálódtak 
ki. Ebben mindenesetre nagy érdeme van Kraepelin-nek és 
iskolájának, a melynek álláspontját az eddig annyira külön
vált franczia és angol psychiatriai felfogás is sok irányban 
osztja. Eltekintve a dementia paralyticának jól körvonalozott 
kórképétő l, a melynek egyes kevéssé kifejezett és kétesebb 
eseteiben is a sero- és cytologiai vizsgálás megadhatja a 
differentialis diagnosisra a támpontokat, különösen a maniás- 
depressiós és a schizophreniás elmezavar (dementia praecox) 
nyert csaknem általánosan elismert helyet az elmekórformák 
között.

A mint azonban a psychologiai iránynak és módszer
nek bevezetése újabb néző pontokat emelt ki a psychés rend
ellenes tünetek értékelésében, másfelő l a szakemberek egy 
részét felesleges minutiosilással eszközölt áldatlan combina- 
tiókra ragadtatta, a melyek csaknem hypertheoriás következ
tetések és az észlelések eredményeképpen már leülepedni, 
megszilárdulni készülő  talajt újra felkavarták. Ez a sors érte 
részben a paranoiának a múltban sokat vitatott s újabban 
ismét alaposan megrendített kérdését.

A paranoia lényeges ismertető  jeléül hosszú idő n át az 
első dlegesen, tehát önállóan fejlő dő  hangulatbeli elváltozás 
nélkül keletkezett fixált téves eszméket tekintették. A psych- 
iatria egyik alapvető je, Griesinger, valamely lezajlott heveny 
elmekórformából (a melancholiából vagy mániából) származó 
másodlagos kórformának tartotta, míg Snell, W estphal, Sander 
s késő bb mások is első dlegesnek, s Sander kiemelte már a 
fiatalabb korban a szellemi élettel együtt fejlő dő  s az elő 
kelő  származás téves eszméjével járó originarius alakját. 
Egyesek (K ah lbaum , Esquirol, Griesinger, W estphal stb.) 
csupán az intellectusos kör alteráltságában nyilvánuló par-
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tialis elmebajnak tekintették. Az olyan eseteket, a melyekben 
a téves eszmék hallutinatiók nélkül fejlő dnek, paranoia sirn- 
plexnek nevezték; ha pedig ezek is megjelentek, paranoia 
hallucinatoriáról szóltak és megkülönböztették az élénk érzéki 
csalódásokkal járó, zavartság által jellemzett paranoia hallu- 
cinatoria acutát is, a melyet késő bb M eynert az amentia 
mesterien megalkotott kórképévé alakított át. A mint eleinte 
lehető nek tartották a paranoia heveny és gyógyulással lefolyó 
formáját, késő bb charaktervonásává emelték a chronikus ter
mészetet s csak újabban szálltak síkra ismét egyesek (pl. 
Stransky) az elő bbi lehető ség mellett. A kórkép kerete nagyon 
tágult s ez volt az oka annak, hogy a paranoiás esetek nagy 
Számban szerepeltek az intézetek statisztikájában.

Kraepelin erő s kézzel nyúlt be a minden rendszer nél
kül összefont kórtünetek tömkelegébe és már a 90-es évek 
elején kezdte az esetek hosszú idő n át történt megfigyelése 
és beható észlelése után az aetiologia, a lefolyás, az idő 
tartam és kimenetel hasonlósága alapján a paranoia kórfor
máját kihámozni. Hangsúlyozta annak chronikus lefolyását és 
jellemző  sajátságául emelte ki a gondolkozás, az akarat és 
cselekvés zavartalansága mellett az egész szellemi egyéniség
nek a lassan fejlő dő , megingathatatlan téves eszmerendszer 
kibontakozásával járó átalakulását. Eiiminálta az oda nem 
tartozó eseteket és a hozzá hasonló, de elbutuláshoz vezető  
formákat a dementia paranoides neve alatt foglalta össze.

A sző kébb körre szorult paranoiás esetek alapvonásául 
is a szakemberek egy része (M endel, Schiile, Sa lgó, Koch, 
H itzig, ső t eleinte Kraepelin is és mások) Griesinger-re\ egyet
értő én az elmegyengeséget tartották, a mely az intellectusos 
vagy a kedélyi kör eltompulásában, a gondolkodás, a logikai 
következtetés, a kritika hézagosságában, egyoldalúságában, 
az akarat, az öntudattartalom elemeinek fogyatékosságában 
nyer kifejezést. Ellenben W estphal, Sandberg, N eisser szerint 
a téves eszmék kiformálódása nem az intellectusos megfogyat
kozás jele, hanem inkább a kóros állapot megítélésében nyil
vánuló befolyásoltság, a betegségbe való hiányos belátás 
tünete. N eisser csak annyit enged meg, hogy az esetek egy 
része szellemi gyengeségbe megy át.

A téves eszmék keletkezésérő l részint tisztán psycho- 
logiai, részint anatómiai alapra fektetett elméletek merültek 
fel. Elő térbe lépett az értelem első dleges zavara (W estpha l), 
a képzelet rendellenes játéka (C ramer), az érzelmi kör irri- 
táltságának befolyása a képzelet kóros irányítására (Moeli), 
a kényszergondolatoknak, az élénk affectus által színezett 
átélt eseményekbő l kiformálódott nagyobb energiás értékű vé 
vált s az öntudatot meghamisító képzetnek hatása a gondolat
tartalomra és az associatiós kapcsolatnak meglazulására, a 
sejunctio elő idézésére (Neisser, Wernicke). Egyesek az agy
kéreg bizonyos részeinek (fő leg a feltételezett emlékkép- 
centrumnak) körülírt megbetegedésében keresték az önszemé
lyiség tudatának megváltozását (M eynert, Wernicke), mások 
(H itzig ) az associatiós pályák, továbbá a Flechsig-féle test- 
érzésbeli terület (Bresler) sérülését vagy az associatio tevé
kenységének kóros fokozódását (Friedmann) tételezték fel. 
Némelyek a paranoiás bizalmatlanság vonását, valamint az 
észrevett tüneményeknek az önszemélyiségre való indokolat
lan vonatkoztatását és a megfigyeltetés téves eszméjét az 
ideges túlingerlékenységbő l, a negativ (kellemetlen) érzelem
bő l származtatták, míg Sandberg, W estphal és mások ezek 
alapját abban látták, hogy a beteg egyéniségének átérzett 
pathologiás megváltozása okát a külvilágba vetíti. Lechner 
szerint „a kóros impressiókból és a kóros revelatiókból 
könnyen téves eszmék támadnak, a melyek állandósulnak, a 
belátás számára hozzáférhetetlenek maradnak, az ő ket felhasz
náló értelmi munka révén rendszerbe fű ző dnek, az öntudat 
összes tartalmába beleolvadnak és végre az egész egyént 
lelkileg teljesen átalakítják.“ Kiemeli, hogy az impressiók 
olyan aperceptiós észrevevések, a melyek elégtelen vagy 
hiányos ingerfelvétel mellett túlerő s, de összevágó reflex
visszahatások okából keletkeznek; a revelatiók hasonló jelen
ségek, csakhogy tökéletlen reproductiós képzetekbő l és az 
azokat kisérő  igen heves reactiókból fakadnak s az utóbbiak

többnyire az affectusokat kisérő  visszahatások alakját öltik 
magukra.

Újabban Specht nemcsak erélyesen lándzsát tört a pa
ranoiának az affectusos alapból való származtatása mellett, 
de azt egyenesen a maniás-depressiós elmezavar csoportjába 
tartozónak mondja, a mi mellett szerinte még mindkettő nek 
egynemű  örökléses talaja is szól. Hangsúlyozza, hogy a de- 
pressio a figyelmet az önszemélyiség felé, az exaltatio pedig 
kifelé te re li; a paranoiás nagysági téves eszme az önérzet 
fokozódásának következménye s szüli az üldöztetést is. A bi
zalmatlanság vonása számára kevert affectusos kiinduló ala
pot vesz fel. Ilyen affectusos állapotok megrögzülése, elnyú- 
lása és intenzitásának fokozódása — mondja — észlelhető  a 
paranoiásokon. Utal arra, hogy a queruláló tébolyodottak is 
a mániás vonások egész sorozatát tüntetik fel a beszédben, 
írásban megnyilatkozó mohóságban, a lázas cselekvésben, a 
gondolatmenetnek szétterelő désében. Bresler csatlakozva 
Specht felfogásához azt veszi fel, hogy a specifikus idegin
gerültség és a közérzés dysharmoniája következtében a kel
lemetlen és kellemes érzelem nem adaequált alakban jelenik 
meg az öntudatban. M arguliés, P ick és a szakemberek egy 
része osztja az affectusos alap befolyását legalább is a para
noia kiindulásakor. P ick és L inke a feszült várakozás bi
zonytalan érzését tekinti első dleges tényező nek, míg Berze az 
apperceptio zavarát és a psychés hyperaesthesiát. Lehm ann, 
a ki a paranoia keretébő l kiveszi a hallucinatióval és nagy
sági téves eszmével járó eseteket, a befolyásoltatás és üldöz
tetés gondolatát szintén az affectusos kör zavarából származtatja. 
B leuler nem osztja Sp ed d felfogását, szerinte úgy a paranoiás 
bizalmatlanság, gyanakvás, mint a téves eszmék elsősorban az 
intellectusos folyamat eredményei s ezeket csak kisérhetik az ér
zelembeli hullámzások. Úgy a physiologiai állapotban levő  
egyén tévedései, mint a paranoiás és dementia praecoxos 
téves eszmék fejlő désének mechanismusa egyforma: az érze
lem által színezett képzetcomplexumokból indulnak ki s bele
játszik a suggestio is.

A paranoia kórformájának teljes felbontására való tö
rekvés több szakember állásfoglalásában nyilvánul meg. 
B um ke azon következtetésre jut, hogy a maniás-depressiós 
elmezavar és a paranoia querulatoria között nem lehet éles 
határt vonni s ezek a hysteriával és a degeneratiós psycho- 
sissal együtt az endogen betegségek csoportjába tartoznak. 
W ilm anns sem tekinti egységes kóralaknak, hanem csak az 
elfajulásos elmezavar egyik fajának, éppen úgy, mint a fog
sági psychosist. M eier hangsúlyozza, hogy az affectus által 
erő sebben színezett képzetcomplexuinnak befolyását nemcsak 
a téves eszmék képző désekor, de más kóros psychés func- 
tiókban is megtaláljuk és ezért ő  finomabb megkülönböztetést 
ajánl oly módon, hogy azokat a pathologiás jelenségeket, a 
melyek elrendező désése és tartalombeli szerkezetére a kívánság, 
a vágy és a félelem érzelme vagy az ambivalens törekvések 
bizonyos képzetcomplexumokkal összefüggő en jellegző vagy 
színező  hatást gyakorolnak, ka ia tym ésnek nevezi. A kata- 
tymés téves eszmékben az irányító affectus egészen különle
ges, határozott képzethez kapcsolódik, míg a maniás-depres
siós elmezavarban a depressio és euphoria egészen általános. 
M eier szerint a Kraepelin-féle paranoiában nyilvánul legkife- 
jezettebben a katatymés téves eszmeképző dés, minden más 
kóros jelenség belevegyülése nélkül, de ez nem egységes 
kóralak, hanem tüneti és lefolyásbeli typus. B öge a para
noiát a „constitu tes psychopathia“ nevű  csoportba olvasz
taná be.

A mennyire eltér a szakembereknek a paranoia lénye
gérő l és tüneteinek kibontakozásáról való felfogása, fő leg a 
kimutatható anatómiai alap hiánya következtében, annyira 
közössé kezd válni az a meggyő ző dés, hogy az az örökléses 
terheltség degeneratiós talajából csírázik ki. De mind a mellett 
vannak anyagi elváltozással járó agybetegségek (arterioscle
rosis, agyvérzés, agydaganat, agylues, sclerosis multiplex, 
Huntington-chorea, paralysisis progressiva, tabes, agyi seni
lis elváltozások stb.), valamint mérgezéses állapotok (alkoho- 
lismus, morphinismus, cocainismus, ólommérgezés stb.), a
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melyek paranoiaszerű  tünetekkel járhatnak s melyeket para
noidos állapotok alakjában kell különválasztanunk. Az ilyen 
okokból kifejlő dő  elmebajban is a már meglevő  dispositiót 
szokás feltételezni ugyan, de vannak elmeorvosok (Redlich, 
Hössliri), a kik határozottan lehetségesnek tartják, hogy az 
agyat megtámadó exogen tényező k önmagukban is idézhet
nek elő  különféle psychosisokat.

Ha a szakemberek nagy része alkalmazkodott is a 
Kraepelin-íé\e irányelvekhez, egyes esetek megítélésében el
térő  felfogással is találkozunk. Némelyik közülök kizárja a 
paranoia keretébő l azokat, a melyekben a téves eszméket 
hallucinatiók kisérik, míg mások ezek jelenlétében nem látnak 
arra kellő  okot. Leírnak hevenyen, periódusosán, enyhén, 
atypusosan, abortive lefolyó alakokat. K le ist külön involu
te s  paranoiáról szól, összegyüjtvén azokat az eseteket, a hol 
a szervezet visszafejlő désének szakában nem folyik le az 
agyban roncsolás, hanem a már elő bb is megvolt sajátságok
ban (ingerlékenység, érzékenység, akaratosság, makacsság, 
bizalmatlanság, önteltség) megnyilvánuló (Kleist által hypo- 
paranoiásnak nevezett) dispositio alapján bontakoznak ki hal
lucinatiók, illusiók, emlékezetbeli csalódások, nem rendsze
resülő  (fő leg befolyásoltatásos) téves eszmék, hangulatbeli 
elváltozások. Birnbaum a degeneráltak téveseszmeszerü kép
zelő dését, melyet fő leg a fogság alatt észlelt, elkülöníti a 
Kraepelin-féle paranoiától, változó, bizonytalan, befolyá
solható jellegük, csekély reális értékük és felületességük 
alapján.

K raepelin-nek legújabb álláspontját feltüntető  „Ueber para
noide Erkrankungen“ czímű  czikkében (Zeitschrift f. d. ges. 
Neurol, u. Psych., 1912. Orig., 11. k., 5. f.) a paranoia kór
képét még szükebb határok közé szorította. Jellemző sajátsá
gául emeli ki, hogy a psychopathiás terheltség alapján nem 
annyira kóros, mint inkább az életkörülmények rendes inge
reinek hatása alatt abnormisan, psychikailag ferdén fejlett 
egyénekben belső  okok következtében csak a létért való küz
delem folyamán bontakoznak ki lassanként combinatiós ala
pon kidolgozott, megingathatatlan téves eszmék, az egyéniség 
összhangjának teljes megtartása mellett. Fel kell venni, hogy 
a betegség sajátságos paranoidos hajlamból csírázik ki, a 
mely különben is a mértéktelen öntúlbecsülésben és bizal
matlanságban, gyanakvásban nyer kifejezést. A kórképen 
nagysági vonás uralkodik, a mely a belső  harczok és alaku
lások után mint titkos kívánság, vágy és álom merül fel. 
A betegnek — mondja tovább Kiaepelin — világboldogítók, 
feltalálók, vallásalapítók, államférfiak, trónörökösök, és érde
meik, isteni kiküldetésük, titokban maradt származásuk alap
ján formálják azokhoz való igényüket. Téves eszméjüket in
dokolva, makacs kitartással védik, de nem veszítik el a tár
sadalmi rend, a törvény korlátainak elismerésére való képes
ségüket, daczára annak, hogy életmódjuk gyakran kiilöncz. 
Csak ha leküzdhetetlen akadályokat vélnek felfedezhetni, jön
nek kivételesen összeütközésbe. A sokszoros csalódás és a 
körülményekkel való gyakori súrlódás a befolyásoltatás téves 
eszméjét is kifejleszti, de ez sohasem lesz uralkodó elem a 
betegség keretében. Alapvonásuk a kiválóságukról való teljes 
meggyő ző dés.

A paranoia kórképéhez közelállónak tartja Kraepelin 
a queruláló alakot. Itt is a szellemi élet benső  kapcsa sér
tetlen, a gondolkodás és cselekvés — eltekintve a téves esz
métő l való befolyásra — teljesen rendezett. Érzéki csalódá
sok teljesen hiányoznak, de emlékezetbeliek elő fordulhatnak, 
a téves eszme éveken át rendszeresen megmarad, de a kö
rülmények sajátságos alakulása bizonyos üldöztetéses vonást 
is vegyíthet bele. Csak évek hosszú sora után fejlődik a kép
zeletkor szű külése, a kedélyi élet frisseségének eltompulása 
és az akarat elernyedése. Kraepelin szerint a paranoia azon 
alakjának lehetne nevezni, a mely nem általában az életküz
delmek, hanem csupán csak egyoldalúlag a jogrenddel való 
conflictus alatt fejlő dik ki.

Kraepelin ugyancsak szükebbre szabta az eddig részint 
a paranoiából, részint más paranoidos formákból átvett tünet- 
csoportokból összeállított dementia praecox paranoidest is, a

melynek jellemző  sajátságául a szellemi egyéniség benső  
összefüggésének különös módon való megbontódását és a 
kedélyi élet, valamint az akarat kifejezett sérülését emelte ki, 
vagyis mindazokat az eseteket eliminálta, a melyekben a 
schizophreniás jellemző  sajátságok vagy egyáltalában nem, 
vagy csakis olyan halványabb alakban és kisebb számban 
jelennek meg, a mint azok más elmekórformák (dementia 
paralytica, dementia senilis, syphilises, alkoholos ehnezavar) 
keretében is mint epizódos tünetek felmerülhetnek. Ezeket a 
korcsoportokat a parano idos elbutu lás (paraphrenia) neve alatt 
foglalta össze. Ezekben a kedély és akarat zavara kisebb 
fokú s inkább az értelmi változás lép élesen elő térbe, to
vábbá az egyéniség összhangja inkább csak késő bb, s akkor 
is csekélyebb fokban szenved, mint a dementia praecoxban. 
Közös vonásuk az élénken kidomborodó téves eszméknek 
sajátságos kialakulása, tehát a paranoidos alapszín.

Kraepelin a paraphrenia keretébe iktatja azokat az ese
teket is, a melyekben az üldöztetési és nagysági téves eszmék 
lassan, combinatiós alapon] vagy késő bb a hallucinatiók 
alapján rendszeresen bontakoznak ki, a nélkül, hogy a bete
gek gondolkodásában, cselekvésében a rendezettség szen
vedne. Serény szellemi képességük mellett önálló foglalko
zásra sokáig alkalmasak és csak évtizedek után válik szembe
ötlő vé szellemi magatartásuknak átalakulása, a midőn idő n
ként rendellenes, közveszélyes cselekedeteket is elkövethetnek, 
hangulatuk nyomottá, szorongóvá válhat, bizalmatlan, ellen
séges, fenyegető  jelleget ölthet, míg a nagysági téves esz
mék hatása alatt az önteltség, gúnyoros lekicsinylés nyilvá
nulhat meg s végre szellemi elsatnyulás („psychisches Siech
tum “ Kraepelin szerint) fejlő dhet ki, minden szembeszökő  
akarásbeli zavar és kedélyi eltompulás nélkül. Ezen p a ra 
phren ia system aticának nevezett formán kívül megkülönbözteti 
még azokat az eseteket is, a hol erotikái, vallásos és más 
természetű  nagysági, majd üldöztetéses téves eszmék kevéssé 
vagy éppen nem systematizálódva lassan vagy subacutosan 
keletkeznek hallucinatiók kíséretében s a betegek hangulata 
a derültség, az önteltség, szelesség, humoros, tréfás, pathosos 
vonás révén a maniás-depressiós elmezavarra emlékeztet, 
habár elő fordul idő nként a bizalmatlanság, indulatosság, 
valamint a cselekedetek felett gyakorolt önuralom megcsap
panása is (paraphrenia expansiva). Ugyancsak idesorolja az 
emlékezetbeli csalódás, a confabulatio kapcsán fejlő dő , vala
mint a kalandos, összefüggéstelen, változó, phantasiás téves 
eszmékkel járó alakokat (paraphrenia confabulans és phan- 
tastica). De elkülöníti a paraphreniától az alkoholos, syphi
lises és a praesenilis elváltozásokon alapuló paranoidos 
állapotokat. Az elő bbiekben ugyanis a kóros tünetek gyor
sabban fejlő dnek ki és a kórkép a hallucinatiók uralma alatt 
á l l ; a téves eszmék nem rendszeresülnek és a hangulat élén
kebben változik. Az alkoholos paranoidos alakban továbbá 
kifejezésre jut az alkoholistákat jellemző  humoros vonás is. 
A lueses esetekben az elmegyengeség tünetei korábban nyil
vánulnak meg. A praesenilis paranoidos formát pedig a 
befolyásoltatás bizonytalan és laza, ingadozó téves eszméje 
jellemzi.

Az évekre terjedő  megfigyelés eredménye azt az állás
pontot formálja ki, hogy jogosult a paranoia keretébő l szá
mos, az aetiologia, a tünetek sajátsága, csoportosulása, ki
bontakozása, a lefolyás és kimenetel szempontjából különböző  
esetek kiválasztása és hogy ezeknek a dementia praecox 
paranoidos formáiba való beleolvasztása a klinikai szükség
letet nem elégíti ki. Indokolt a paranoiához hasonló, de azzal 
nem azonos kórképeket a paranoidos elmebajok elnevezése 
alatt külön csoportba összefoglalni, a mint ezt Kraepelin 
a paraphrenia kórformájának felállításával tette. Mivel a para
noiás legjellemző bb tünetekkel, a téves eszmékkel többféle 
elmekórformában találkozunk s az anatómiai lelet részint 
negativ, részint pedig a klinikai észleléssel harmoniás 
differenczálást nem mindig engedhet m eg ; mivel továbbá az 
A bderha lden-tljárásnak elvén megindult serologiai dialyzáló 
és polarizáló kutatás (eltekintve attól, hogy egyes szakemberek 
magát az eljárást sem tartják eléggé megbízhatónak) nem
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produkál általános beigazolást nyert olyan eredményeket, a 
melyek bizonyos kórformák természetére biztos támpontot 
nyújtanának: ezen csoportosítás ezidő szerint csak klinikai 
alapon történhet. De természetesen a tünetcsoportoknak túl
zásba vitt analyzálása, egy-egy hasonló vagy idegenszerünek 
látszó vonásnak a differencziálás szempontjából való kelleténél 
nagyabb súlyú értékelése nem vezethet czélhoz. Nemcsak az 
elme-, de más testi betegségek is hány közös tünetet fej
lesztenek s egy-egy kórformába hány rendellenes sajátság 
vegyülhet. A psychosisokban pedig az egyéni Charakter, az 
agy specialis reactiós képessége sokszorosan kifejezésre jut
hat s a tünetek számos finomabb árnyalatát produkálhatja. 
Az általánosan jellemző  vonásokat lehet és kell tehát irányí
tóul venni.

Túlzottnak tartom Specht azon álláspontját, hogy a 
paranoia, különösen pedig az ennek typusául kiemelkedő  
queruláló forma a mania keretébe tartoznék. Igaz, hogy Specht 
bizonyos rokon vonást emel ki köztük a beszédbeli, cselekvés
beli, írásbeli mohóságban, izgekonyságban, a gondolatmenet
nek gyakori elterelödésében, bizonyos, fő leg az idősült mániá
ban is elő forduló nagysági és a másodlagosan fejlő dő  üldöz- 
tetéses vonásban, a mely a külvilággal való súrlódásokra
disponálhat, de — mint Kraepelin is ellenveti — a paranoiá
ban hiányzik a mániások fáradhatatlansága, izgatottsága és 
a cselekedetek impulsiv jellegű  meggondolatlansága, és 
ezek téves eszméi nem lassan, következetesen bontakoznak 
ki. A téves eszmék itt az első dlegesen fejlő dő  fokozott ön
érzet, emelkedett hangulat következményes tünetei, az érzelem
beli complexumok actualis, erő sebb színező désének epizódos 
termékei, alig vagy éppen nem fixálódnak s a mily gyorsan 
felmerülnek, olyan hirtelen el is tű nhetnek. Sokszor maguk 
a betegek is badar, valótlan gondolatoknak bélyegzik. Leg
feljebb az idő sült mániás állapotokban válnak olykor tartó- 
sabbá, de nélkülözik az egyéniséggel összefű ző  szoros kap
csot. A queralansokon a saját sérelmesen megítélt ügyük 
diadalra juttatására való törekvésük közben megnyilatkozó 
psychés és motoros mohóság még nem a mániás rokonság 
bizonyítéka. Physioiogiai viszonyok között is megtalál
hatjuk ezt az éles viták közben, egy-egy álláspont védel- 
mezése érdekében kifejtett küzdelemben. Ső t tapasztalhat
juk azt is, hogy a kik bizonyos gondolatkörbe beleélik 
magukat, hosszas kutatás és megfontolás után bizonyos 
tényeket vélnek megállapíthatni és törvényeket levezetni, azok 
nézetük kifejtése alkalmával nemcsak bő beszédű séget, lázas 
mohóságot tanúsíthatnak, de egyrészt gondolatmenetük 
a kevéssé lényeges körülményekre is szétterelő dhet, másrészt 
pedig az általánosan ismertnek feltételezett területek elkerü
lésével hézagossá, szökellő vé válhat. De meg hányszor látjuk, 
hogy a hypochondriás érzésekkel saturált, kedvetlen, hallgatag 
neurastheniás alig fékezhető  bő beszédű ségével egyszerre való
ságos ékesszólóvá válik, a mint panaszainak elsorolására alka
lom kínálkozik.

(Folytatása következik.)

K ö z lés  a b u d a p e s t i c s . é s  k ir . XVII. szá m ú  h e ly ő r ség i k ó rh ázn ak  
b e lo r v o s i  o sz tá ly á b ó l. (K ó rh á zp a ra n csn o k  : N o e l J enő  dr., tö r z s 
o r v o s . A b e lo r v o s i  o sz tá ly  o r v c s fő n ö k e  : T o rn a i J ó zse f  d r., e g y e 

tem i m a g á n ta n á r .)

H arcztér i r itk áb b  s e b e sü lé se k  — k om b in á lt  s é 
rü lések  — ese te i.*

Irta : F aragó  K o rn é l dr., a Korányi-klinika tagja, népfelkelő  orvos.

A következő kben egynéhány harcztéri, nem mindennapi 
sérülésrő l, és azonkívül néhány, a háborúval csak távo
labbi vonatkozásban álló esetrő l óhajtok beszámolni ; úgy 
gondolom, hogy azok mindegyike úgy a sebésznek, mint a 
belorvosnak érdeklő désére egyaránt számot tarthat.

* A cs. és kir. XVII. számú helyő rségi kórházban 1915. évi 
április hó 22.-én lefolyt XV. hadsebészeti értekezleten tartott bemutató 
elő adása nyomán.

B. K., 34 éves bosnyák káplárnak mind a két karját a 
déli harcztéren egy és ugyanazon golyó, és pedig hasonló 
magasságban, ütötte át. A behatolási nyílás a bal epicondylus 
szomszédságában van. Ugyanennek a helynek megfelelően a 
másik karon van a lövedék kimeneti pontja. Valószínű , hogy 
a lövedék a bal felső karcsont elkerülésével a hajlító oldal 
felé rézsútosan haladva, útjában megsértette az artéria bra- 
chialist. A könyökárok belső  felső  szélén ugyanis körülbelül 
diónyi, szabályos félgömbalakú kiemelkedés van, melynek a 
legtetején a golyó kihatolási helyét jelezve, egy kis heg még 
ma is látható. A kis daganaton (1. az 1. ábrát), ha közelebb
rő l megtekintjük, erő s, typusosan radiális irányú pulsatiót 
veszünk ész re ; a tumornak felszínes tapintásakor pedig 
systolés surranás érezhető . Auscultáláskor systolés zörej hall
ható rajta. Kétséget nem szenved, hogy ez a pulzáló tumor 
az artéria brachialis aneurysmája. Hogy azonban úgynevezett 
aneurysma verum vagy spurium, azt autopsia (mű tét) nélkül 
nem lehet biztosan eldönteni. Mégis az aneurysma szabályos 
alakja, teljesen idegen test gyanánt való körülfoghatósága, a 
minden irányban egyforma consistentiájú és vékonyságú

1. ábra.

falak, a symmetriás elhelyezkedés az éren, a radiális irányú 
pulsatío, mind olyan körülmények, melyek azon feltevésün
ket, hogy itt aneurysma verummal van dolgunk, igazolják. 
Ebben a kérdésben meglehető s jelentő ségű  az intelligens és 
szavahihető  betegnek ama kijelentése is, hogy ezen kis da
ganat eredetétő l fogva mindig ily szabályos alakú, bárha 
kezdetben valamivel kisebb volt. De azt határozottan említi, 
hogy a daganat körül duzzadás, véraláfutásos, kékesen elszi- 
nező dött udvar sohasem volt. Mindezek alapján felvehetjük, 
hogy a lövedék az artériát csak kívülrő l sérthette, mintegy 
megsodorta és ilyen módon az artéria fala minden irányban 
egyformán gyengült és kitágult. Hogy a lumen csakugyan 
nem sérült, e mellett szól, hogy vérömleny nem volt körülötte.

Egyébiránt azt, hogy ezen aneurysma csakugyan tisztán 
az érfal egyenletes kitágulása, az is igazolja, hogy az artéria 
brachialisnak tartós összenyomásakor nemcsak az aneurysma 
lüktetése szű nik meg, de szelíd nyomással az aneurysma 
zsákja teljesen ki is üríthető . Ha a környező  szövet is bele 
volna vonva, ez a kiürítés, lelapítás nem volna ilyen egy
szerű  fogással elő idézhető . A mi a leírt aneurysma következ
ményeit illeti, leginkább szembetű nő  (eltekintve attól, hogy 
functiozavart okoz a kar használatában), hogy a radiális 
verő ér pulsusa az ellenoldalihoz képest feltű nő en gyenge. 
Azonban nagyfokú keringési zavart a balkaron nem észlel
hetünk. De az artéria brachialis pulsusa a sérült oldalon is
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jól tapintható, ső t egyszerű  tapintással még a túloldalinál is 
teltebbnek találjuk.1

Mint említettük, ugyanazon lövedék átjárta a jobb 
kart is, természetesen fordított irányban. Úgy látszik, itt is 
csak a lágyrészeken szaladt keresztül és leginkább azokban 
okozott laesiót. Szembetű nő  már a kéznek tartása i s; ugyanis 
typusos radialis-bénulásnak felel meg. Az activ extensio 
a kézfő ben s az ujjakban kivihetetlen. A sérülés irányának 
nívója mutatja, hogy a nervus radiális még az elágazódása 
elő tt sérült. Hogy a lövedék direct roncsolta-e az ideget, vagy 
csak a szomszédos szövetek heges elváltozása okozta a sérel
met, azt autopsia (mű tét) nélküt nem lehet eldönteni.

Az érzésvizsgálat nem adott eltérő t. Villamos v izsgálás: 
A jobb nervus radiális által beidegzett izomzatban farádos 
árammal való vizsgáláskor sem direct, sem indirect izgatáskor 
semmiféle rángást sem kaptunk. Galvánárammal való vizs
gáláskor a radiális területén elfajulási reactiót találtunk.

A sérülés már több hóval ezelő tt történt. Különben 
ezen idegsérülések a spontan gyógyulást illető leg jó progno- 
s isúak ; de ezen esetben mégis, tekintetbe véve a hosszú tar
tamot, kimondhatjuk, hogy most már csak mű tét segíthet a 
betegen. Az aneurysmát illető leg a mű téti beavatkozás min
denképpen indokolt. S lehetséges, hogy a mű téti eredmény
rő l is vagy mi fogunk, vagy pedig mások fognak más helyen 
beszámolni.2

V. E., 31 éves kereskedő , póttartalékos; Szerbia mellett 
S. közelében november 26.-án roham alkalmával a bal vál
lán puskagolyó érte. (2. ábra.) Úgy érezte, mintha erő s vil
lanyütést kapott volna, s utána a karja teljesen élettelenül, 
zsibbadtan esett le, elkékült és megduzzadt, de nem volt tel
jesen béna, csak erő tlennek érezte, s ma sem tudja kifogás
talanul használni. Egész karjában, de különösen az ujjaiban, 
mozgatáskor feszülést érez.

2. ábra.

A kissé vérszegény férfi balkarját könyökben behajlítva, 
többnyire felkötve viseli, vagy másik kezével támogatja. Az 
egész bal felső  végtag kissé duzzadt, vastagabb; körfogata 
mindenütt 1—2 cm.-rel nagyobb mint az ép karé. A bőr 
színe, fő képpen az ujjakon, liv id ; az alsókar kissé márvá
nyozott. A vállon és a felső kar elülső  felületén tágult gyű jtő - 
erek rajzolata látszik. A golyó bemeneti nyílása a bal 
sternoclavicularis Ízület alatt, a kimeneti nyílás a spina

1 Azon czélból, hogy az aneurysmát, addig is, a míg mű tét alá 
kerül, külső  insultusok ellen kellő képpen megvédjük, vastag bő rbő l, 
házilag megfelelő  védő t készíttettünk reá, a mely az egész érdaganatot 
körülfogja és nemcsak védelmezi, de ellennyomásával annak növekedé
sét is gátolja. A fényképezéskor a kis védő -karövet a betegnek kezébe 
adtuk. (L. az 1. ábrát.)

2 Idő közben a mű tétet, a melybe csak hosszas rábeszélés után 
egyezett a beteg, 1915 április 28.-án a XVII. számú helyő rségi kórház 
sebészeti osztályának vezető je, P aulikovics dr. ezredorvos végrehajtotta. 
Azon feltevésünket, hogy esetünkben csakugyan tiszta aneurysma arte- 
riosum verum mai volt dolgunk, a mű téti autopsia is teljesen igazolta. 
(1. a 2. ábrát.) A mű tét kitünő en sikerült; köiülményeirő ! az illetékesebb 
Operateur fog beszámolni.

scapulae alatt 4 harántujjuyira, a hátulsó hónaljvonalban; 
mindkettő  lencsénél alig nagyobb, szépen gyógyult. A beme
neti nyílás fölé helyezett tenyerünk alatt meglehető s intenzív, 
nagyobb terjedelemben tapintható, élénk surranást érezünk, 
mely surranás a systoleval rythmusosan még intenzivebbé 
válik. Egyébként a kulcscsont alatti árok a baloldalon jobban 
kitöltött, az említett surranás lefelé, a hónalj felé elég jól 
követhető  s körülbelül egy és fél harántujjal a hónaljredő  
felett ér véget. A kulcscsont feletti árokban gyöngébben érez
hető  és fölfelé a nyakra alig folytatódik. A surranásnak meg
fe le lő ig , de még nagyobb körzetben mint maga a surranás, 
nagyon erő s, folytonosan tartó zörej hallható, mely intenzitá
sából fokozatosan veszítve, a szív közepéig, jobb felé a me- 
dioclavicularis vonalig kísérhető , fölfelé pedig körülbelül a 
nyak közepéig. A jugularison nagyon jól, a carotison alig 
hallható. A hónaljkúpban elég intenzív a zörej, és jól elve
zető dik még a lapoczkára és a felső karcsontra is.

A zörejnek és a surranásnak punctum maximuma kb. 
a kulcscsont felezési pontján van, közvetlenül a kulcscsont 
alatt. A kulcscsont alatti rész nemcsak kitöltött, hanem a 
kulcscsont felezési pontja alatt kissé elő re is domborodik. 
Ezen kis helyen a kopogtatási hang kissé tompa. Az egy
szerű  Röntgen-átvilágításkor biztos adatokat nem nyertünk. 
Az utóbbi idő ben eszközölt Röntgen-felvételen az ezen helyen 
támadt aneurysma belsejében lerakodott és talán némi mész- 
tartalonnnal is biró fibrin-réteg elég éles árnyékvonal képé
ben jól látható.

Az eddigiekbő l is világos, hogy a puskagolyó a kulcs
csont alatti nagy ereket sérthette, és pedig úgy az artéria, 
mint a vena subclaviát. A sérülés nyomán, minden valószí
nű ség szerint, aneurysma arterio-venosum támadt. Minden 
valószínű ség a mellett szólt, hogy a lövés-sérülés az artéria 
és a vena között közvetlen vagy közvetett összeköttetést 
teremtett. Lehetséges, hogy a hegesedés kapcsán közvetlenül 
összetapadt a két érfal, de még valószínű bb, hogy a sérülés 
nyomán haematoma keletkezett, mely késő bbi alakjában a köz
lekedést a két ér közt fentartja. A haematoma mellett szól az emlí
tett elő redomborodás a kulcscsont alatt, a surranásnak nagy 
területre való kiterjedése, a balkaron található, említett pa
resises jelenségek, és még az a körülmény is, hogy nem 
igen lehet elképzelni a két vérér egyidő ben történt sé
rülésének haematoma nélkül való gyógyulását. Az artéria 
subclavia vérének nagy nyomás alatt valótódulása a gyű jtő - 
érbe okozza a surranást, illető leg zörejt. Ezt nem is kell bő 
vebben magyarázni. Ennek bizonyítékát találjuk a vénás 
pangásban a balkaron, azután azon körülményben, hogy a 
zörej a nyakvenák mentén jobban terjed, mint a verőerek 
mentén. Mindenesetre nem lehet nagymennyiségű  az a vér
tömeg, mely az artériából a vénába hatol, mert akkor a meg
lévő nél is nagyobb keringés-zavarokat látnánk a végtagon 
és esetleg lüktetést a v. jugularison vagy a bulbuson.

Karját a beteg egyébiránt a vízszintesig sem tudja 
emelni. Ennek mindenesetre egyik oka az is lehet, hogy a 
tartós tétlenség folytán a felső kar ízületében kisfokú merev
ség támadt. A kéztő , valamint az ujjak ízületében az activ 
mozgások kissé korlátozottak, de a passiv mozgatások eszkö- 
zölhető k; ilyenkor legföljebb az ujjak püffedtsége okoz kis 
akadályt. A balkéz szorító ereje minimális. A míg a bal 
könyökárok vénái, különösen pedig a vena cephalica jól lát
ható és tapintáskor telt, feszes köteg gyanánt érezhető  (olyan 
mintha a karon leszorítással mesterséges gyű jtő eres pangást 
idéztünk volna elő ), addig a radiális pulsusa az elienoldalihoz 
viszonyítva gyönge.

A behatolási nyílás, első  megtekintésre, ugyan nem felel 
meg az említett erek projectiója helyének, de ha összekötjük 
a be- és kihatolási nyílást, úgy ezen összekötő  vonal keresz
tezi útjában az említett nagyereket, de viszont elkerüli a 
plexus brachialist. Ennek következtében felvehetjük, hogy az 
említett plexus-jelenségek a sérülésnek csak indirect követ
kezményei, azok inkább a támadt haematoma nyomásá
ból származnak. Az illető nek különben karfájdalmai is szok
tak lenni, legkifejezettebben a nervus ulnaris területén.
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Érzésvizsgálat: A bal kéznek, különösen a feszítő  oldalán, 
leginkább az ulnaris szélén kisebbfokú hypaesthesiát és hypal- 
gesiát, valamint thermoanaesthesiát találtunk. Ezen utóbbi 
érzés vizsgálásakor ugyanis azt tapasztaltuk, hogy a beteg a 
meleget mindig pontosan jelzi, míg a hideget sokszor meleg
nek tartja.

A villamos vizsgáláskor csak quantitativ eltérést találtunk.
A mi az eset prognosisát illeti, ez természetesen 

leginkább attól függ, indokolt-e a sebészi beavatkozás, vagy 
nem ? Megjegyzem, hogy B ier berlini orvostanár egyik újabb 
közlésében 22 „Kriegsaneurysma“ sorsáról számol be. Termé
szetesen túlnyomó számban a végtagok erein támadt aneu- 
rysmák sorsáról szól. Az esetek közt csak 2—3 volt a most 
említetthez hasonló. Ezen esetekben azonban a mű vi beavat
kozás nem vezetett a remélt sikerre.

A most említetthez sok tekintetben hasonló, de viszont 
más tekintetekben kissé elütő , érdekesebb sérülés a követ
vetkező  : Sch. J., 6. gyalogezredbeli közlegény, a kinek szep
tember 15.-én a déli harcztéren mellkasa jobb felét kézi 
fegyver lövedéke járta át. A golyó a kulcscsont alatt, körül
belül annak közepe táján hatolt be és hátul az V. hátcsigolya 
tövisnyúlványa mellett hagyta el a testet, a nélkül, hogy a 
gerinczvelő t sérthette volna. Az illető  a sebesülés után állí
tólag egy hónapig köpött vért, de haemothoraxa nem volt; 
legalább bejövetelekor, a mi a sérülés után 2 hét múlva tör
tént, vérmellnek semmi nyomát sem találtuk.

A betegen leginkább szembetű nik a kéznek sajátságos 
tartása. Az ujjak ugyanis kifejezett karomtartásban v annak ; 
a mellett a kéz izmain, leginkább az interosseusokon kifeje
zett atrophia látszik. E mellett azonban meglehető s mértékben 
sorvadt úgy a felső karnak, mint az alsókarnak az izomzata. 
A sorvadás foka az ép végtaggal való összehasonlításkor 
különösen szembetű nik. Mérés útján a körfogatban mindenütt 
(akár 4—5 cm.-nyi) különbséget találtunk. Az activ mozga
táskor az egész végtagnak meglehető s mérvű  paresise talál
ható. A kéz valamennyi ujjának akaratlagos hajlítása pedig 
úgyszólván egyáltalán kivihetetlen.

A végtagnak paresisét természetesen a lövéssérülés 
okozta. Ha azonban a lövéscsatornának elhelyező dését és 
irányát figyelembe vesszük, akkor nem igen vehetjük fel, 
hogy a plexus brachialist a lövedék directe roncsolta, mert a 
plexus lefutása a lövés-sérüléstő l mindenesetre kijebb esik. 
Nagyobbfokú idegroncsolás ellen szól, hogy tulajdonképpen 
— nem tekintve a medianus és ulnaris kifejezett bénulását — 
csak paresist konstatálhatunk. Feltű nő  és talán szintén a 
nagyobbfokú idegsebzés ellen bizonyít azon sajátságos körül
mény, hogy a n. medianusnak és n. ulnarisnak említett teljes 
bénulásával szemben a n. radiális functiója részben meg
tartott.

Mi ugyanis feltesszük, hogy jelen esetünkben is a plexus 
brachialis indirecte sérült. Szintén olyanformán, hogy a sérü
léskor támadt vérömleny vagy összenövések, esetleg helybeli 
táplálkozási zavar okozzák az idegek functiójának kiesését, 
illető leg csökkenését. Ezen felvételünknek leghathatósabb argu
mentuma, hogy a sérült végtagon pulsusnak nyoma sincsen. 
De nemcsak az a. radiális és ulnaris, de az a. cubitalis, illetve 
a. brachialis pulsusát is hiába keressük. A mellett az egész 
végtag feltű nő en hű vös tapintású. Egyébként a lövéscsatorna 
kezdeti része körülbelül meg is felelne a kulcscsont alatti 
nagy erek topographiás elhelyező désének. Valószínű  tehát, 
hogy a lövés első sorban ezeket sértette és az érsérüléshez 
társult következményes elváltozások váltották ki a bénulási 
tüneteket. Hogy az érsérülés miben áll, pontosan megítélni 
nem lehet. Physikai vizsgálattal nem tudunk feltű nő elvál
tozást kimutatni. Nem lehetetlen azonban, hogy itt is arterio- 
venosus aneurysma támadt, habár ebben az esetben már nem 
kapunk erre nézve olyan kifejezett támaszpontokat mint az 
elő bbeni esetben. A Röntgen-átvilágítás sem deríti fel a kér
dést. Azonban, tekintettel arra, hogy a bénulás a betegnek 
hosszabb kórházi tartózkodása alatt semmi javulást sem mu
tatott és a villamos vizsgáláskor a jobb medianus és ulnaris 
területén elfajulási reactiót és ezenkívül a jobb kézen és alsó

karon eléggé kifejezett hypaesthesiát, hypalgesiát és thermo
anaesthesiát találtunk, a beteg végtag sorsát meglehető sen 
infaustnak kell tartanunk. Úgy vélem, hogy a különben is 
koczkázatos thoracalis mű tét, még teljes siker esetén is, alig 
változtathatna a beteg sorsán.

(Vége következik.)

N éh án y  sz ó  a  m a g y a r  o r v o s i n yelv rő l.*
Irta : L ö te  J ó z s e f dr., egyet, orvostanár.

A magyar orvosi nyelvrő l akarok tenni egynéhány szót 
az orvosi közönség elő tt. Bizony nem a nyelvész tudományos 
készültségével, hanem csak a gyakorlati szakíró ő szinte ér
deklő désével az ügy iránt. Bátorságot merítek pedig a fel
szólalásra abból, hogy szívesen olvasgatok jeles szépirodalmi 
mű veket, ső t egy-egy általános irányú nyelvészeti munkát is, 
valamint az élő  népies nyelv megfigyelésére is gyakorta van 
módom. így némi biztosságra tettem szert az analógiák meg
érzésében, a mi a nyelvérzék fontos eleme. Tapasztalataimat 
igyekeztem felhasználni a gyakorlatban, elő adásaim alkalmával 
és irataimban. Ső t orvosi nyelvünk magyartalanságát és kirívó 
tarkaságát fájdalommal szemlélvén, valamely irányú közlemény 
írására is gondoltam rég, de a gondolat nem vált elhatáro
zássá, mivel nem volt és most sincs elegendő  szakbeli tudo
mányom hozzá. S hogy most mégis felszólalok, azért történik, 
mivel úgy érzem, hogy tartozom vele a nyilvánosságnak azért 
a bizalomért, a melylyel a Magyar Orvosi Könyvkiadó-Tár
sulat megtisztelt ezelő tt egynéhány évvel a magyar orvosi 
nyelv javítását czélzó intézkedése rendén. 1907 február 11.-én 
ugyanis a Társulat indítványt fogadott el, a mely szerint 
kiadványai nyelvezetének javítása érdekében rövid útmutatót 
bocsát közre, hogy a nyelvfejlesztés erő szakolása nélkül 
figyelmeztesse az orvos-írókat a legelterjedtebb hibákra és 
elkerülésökre tanácsot adjon. Az Igazgató-Tanács engemet 
is megválasztott az Útmutató elkészítésére alakított bizottságba, 
a mirő l a bizottság elnöke, Jendrássik tanár julius 20.-áról 
kelt levélben értesített, felszólítván a megbízás elfogadására. 
Természetesen készséggel vállalkoztam a hazafias munkában 
való részvételre. Csakhogy nem igen tudtam : hol fogjam meg 
a dolgot, noha nagyjában ki volt jelölve az irány, azonban 
személyes megbeszélés híján mégis tájékozatlannak éreztem 
magamat. Az idő  is szű kén volt kiszabva, személyes viszo
nyaim is nagyban gátoltak éppen akkor a munkában. így 
aztán az én közremű ködésem nélkül jelent meg 1908-ban a 
„Nyelvészeti Tanácsadó“ Csapodi István, Im re József, Len- 
hossék M ihály és Székely  Á goston tanárok javaslatai felhasz
nálásával, Jendrássik  E rnő tanár szerkesztésével. Éppenséggel 
nem gondolom, hogy valami számottevő  részem lehetett volna 
a munkában, ső t utólag azt vélem, hogy egyben-másban 
akadályozhattam volna az egyöntetű  megállapodást. Mind
azonáltal élénken sajnáltam, hogy Ígéretem és hajlandóságom 
ellenére kimaradtam a jóczélu munkából. Elhatároztam azért, 
hogy ha külön is, elő bb-utóbb meghozom a magam csekély 
adóját a köznek valamely alakban. Ha sokat nem használhat 
is az ügynek a szóm, a figyelmet legalább felé fordítja egy 
idő re. Úgy is elég kevés figyelemben részesül általában. Az 
Orvosi H etilap-ban pl. tudtommal senki sem ismertette a 
Tanácsadót. A G yógyásza t 1908. évfolyama 30—32. sz.-ában 
S zá szy  István dr. óbecsei orvos ismerteti és bírálgatja csip- 
kedő -adomázó elméskedéssel. A komoly és jóakaratú hozzá
szólás sem hiányzik az élénken és jó magyarsággal irt közle
ményben. Egyik-másik hibásnak Ítélt mű szó helyett népies 
kifejezést javall: ébrény helyeit m éhgyüm ölcs, ha lló járat helyett 
fü ltö lcsér, hörg helyett gégegyökér, látlelet helyett sértéslevél 
stb. A Sym path ikus szemgyuladásra ajánlott közlető szem- 
gyuladás elnevezést éppenséggel helytelennek mondja, a köz- 
letés jelentését tekintve a népies nyelvhasználatban. Alkalma
sabbnak véli az átugró, átter jedő vagy közlö tt jelző t.

* Elő adta az Erdélyi Múzem-Egyesület orvostud. szakosztályának 
1915 május 29.-i ülésén.
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S im o tiy i Z s igm ond a M agyar Nyelvő rben méltányolja a 
Tanácsadó törekvését, de kifogásait sem hallgatja el. „Leg
több kifogás érheti, úgymond, a 111. részt, mely általában is 
egy kissé zavaros és tétovázó.“ Az im m unos, realos, indivi- 
dualos stb. alakot túlzásnak ta rtja : nem szabad csak a szó
gyököt kiszakítani a latin szóból.

Bizonyára nem várja tő lem a T. Szakosztály, hogy 
tüzetesen ismertessem a Tanácsadó tartalmát, hisz mindnyá
jan ismerjük. Csak általánosságban mondom, hogy én is 
vallom azokat a fő elveket, a melyek a Tanácsadót vezérlik. 
Törekedjünk nyelvi tisztaságra ; szabály legyen, hogy ne hasz
náljunk idegen szót, ha van általánosan ismert jó magyar 
szavunk; a ritkábban elő forduló mükifejezések magyarosítását 
ne erő ltessük mindenáron. Ezek azok a vezérelvek, a melye
ket az orvosi nyelvnek szem elő tt kell tartania. Ebben mind
nyájan egyetértünk, a kik igaz barátai vagyunk az ügynek. 
Hanem mikor az elv megvalósítására kerül a sor, én nem 
mindenütt tudok egy úton járni a Tanácsadóval. Én nem 
fogok ilyeneket mondani pl., hogy : normálos, lokálos, aktiv 
im m unozás a tuberculosis-bacilussal, séma, borsópüré, po ly- 
nuklearos leukocyta, a ritkábban elő forduló pyelitist és cysti- 
tist inkább coli bacillus secundaer infectiója okozza stb. Ez 
nekem nem magyar beszéd, ez nekem nem nyelvfejlesztés. 
Én idegen szót véletlenül is ritkán használok, komolyan 
mindenesetre csak végső  szükségben. Természetesen, a végső  
szükség megítélésében támad különbség a felfogásban. Itt 
aztán ízlés, a nyelvnek lehető  terjedelmes ismeretén alapuló 
nyelvérzék a döntő  tényező . Nem szükség bizonyítgatni, hogy 
a nyelvet mentő i tökéletesebben kell tudnia a szakembernek 
is**ha a szakmáját irodalmilag akarja mű velni. A szakmája 
mű nyelvét a szakembernek magának kell megalkotnia és foly
tonosan fejlesztenie. A nyelvtudós csak tanácsadó és útba
igazító lehet. De a szakma keretébe tartozó új fogalmakra a 
szakírónak kell megtalálnia az alkalmas kifejezést, vagy alkotnia 
új nevet, ha nincs, vagy a meglevő  a nyelv szellemétő l ide
gen, vagy ízléstelen, vagy nehézkes, hogy nem lehet bánni 
vele. Látnivaló, hogy a magyar orvosi nyelv ügye szerves 
összefüggésben van az önálló tudományos munkálkodás föl
lendülésével. A ki maga lát meg új jelenségeket, maga fedez 
fel új eszméket, maga von el új fogalmakat, az el is nevezi 
azokat, ha magyar lélekkel dolgozik. Nem egy ember, nem 
is egy nemzedék dolga teljes kifejlő désre juttatni ezt a szer
vezetet, de a nemzeti mű velő dés haladásával ez is folyton 
gyarapodik s a természetes fejlő dés törvényénél fogva eléri 
majd virágzása tökéletes pompáját.

A Tanácsadó is erre az eszményi czélra törekszik. Az ő  
munkája is a haladást czélozza a nyelvhelyesség visszaállí
tásával. Csakhogy az én érzésem szerint egy kissé igenis 
bátortalanul. Nem számítva a fentemlített magyar képző s 
idegen tövű  szók nagy sokaságát, az eredeti mű kifejezések 
közül is egyik-másik igen hosszú s ragozott vagy képző s 
alakban túlságosan elharapozódik. Ott van pl. a használatban 
már egészen meghonosodott vizenyő , a mely a népies nyelv
ben is közkeletű  vizenyő s melléknévbő l elvont fő névi tő . E 
helyett a Tanácsadó vizenyő sség-et ajánl. A széphangzás 
éppenséggel nem nyer vele, azonkívül árnyalati különbséget 
is érzek a kettő  között. Különben sem hiszem, hogy kiszo
ríthatná amazt. Némelyik ajánlott kifejezés mű szónak nem 
alkalmas. Pl. tartam helyett tartás, idötartás, va lam inek az 
ideje, tehát betegség tartam a helyett betegség tartása, ideje 
vagy idő tartása éppen nem nyereség. Részemrő l egyelő re, 
jobb híján, a külső  alak jelölésére még a kiilem szót is szí
vesebben használom, mint a kü lső t, a mi mű szónak egészen 
alkalmatlan. Némely kifejezésre még a nyelvtudósnál is szi
gorúbb mértéket használ a Tanácsadó. Elveti pl. a m ű teni 
igét, a melyet pedig néhai Im re Sándor szükségbő l megtű r- 
hető nek vélt és úgy értelmezte, hogy m ű íten i rövidített 
alakja. Olvastam valahol, bizonyosan a Nyelvő rben, hogy 
Z o lnay G yu la még a gyom orbeteg-nek is megkegyelmez. 
Ütér, visszér már meghonosodott volt, A lany, P ető fi nem 
idegenkedett az ütér használatától. Újabban e helyett verő - 
eret, osztóeret kezdenek írni. A régi nyelvben az ütér-nek

még több mása is v an : életér, élöér, felverő ér, mozgóér. Az 
ütér szót B u g á t alkotta. Ismerte az elevenér, verő ér szókat is. 
De rövidség és szebb hangzás miatt az iitéi  kedvesebb volt 
neki és én ebben tökéletesen igazat adok. Ő  ugyan ü t igető  
és ér fő név összetételével alkotta, de ha mindjárt ütő ér-nek 
született volna, akkor is ütér vált volna belő le a magyar em
ber ajkán az ő kiugratásával. Egészen ilyen alkotás a régi 
irodalmi és az élő  népi nyelvben a harapégés: száraz avar
ban gyorsan harapózó tű z. A visszér-1 újabban úgy kezdik 
értelmezni, hogy az vivő ér. Ez tévedés. A jelentése éppen az 
ellenkező je volna. Vinni távolítást jelent s így vivöér igazán 
artéria volna. B u g á t megmagyarázza a Szóha lm azban, hogy 
vissza és ér összetételébő l származtatta, e szerint a visszér 
olyan ér, a mely a vért visszaszállítja. Szakasztott olyan alko
tás, mint a visszhang, a mit most már még a prózában sem mon
dana senki erdön-m ező n visszaverő dő  h a n g -nak, jóllehet nyil
ván érthető bb. Nekem mindenesetre kedvesebb az ütér és 
visszér, mint az osztóér és gyü jtöér. Régebb idü lt betegségrő l 
beszéltünk, mostanság az idő sü lt betegség a helyes. Pedig a 
népi nyelvbő l egész sereg analógiát lehet felsorolni a rövi- 
debb alak védelmére. Ott van pl. vízül, nyirku l, a mit senki 
sem ért arra, hogy vízzé, nyirokká válik pl. a ruha, liszt. 
Erdélyi P á l szóbeli közlése szerint mondják, hogy m eg izü l a 
répa, megizesül helyett, a mikor a czukor íze megérzik rajta. 
Ső t m egkérgü l a tenyér, m egkára l az égett ember és m eg- 
vem hiil a kancza. Jó s iká -nál „Lassankint a visszaemlékezések 
is elidü lnek.“ Sikerü l, elévül mind ilyen alakok, a melyek a 
rövidségre és széphangzásra való törekvésrő l tanúskodnak a 
népies nyelvben. Elég példát sorolhatnék fel még ennek az 
igazolására. Ebbő l nyilván következik a tanulság, hogy a 
hol a nyelv szelleme megengedi a rövidséget a szép hangzás 
kedviért, ne lapítsuk el az orvosi mű szavainkat.

Még csak egy pár példát arra, minő  körülmények kö
zött leltem én elnevezést bakteriológiai mű veletekre. Mikor 
külföldi tanulmányútra indultam 1888-ban, Réczey tanár, az 
Orvosi H etilap akkori szerkesztő je felszólított, hogy aztán 
holmi úti leveleket küldjék a lap számára. Gondoltam, le
írom a Koch R. intézetében folyó laboratóriumi életet. Min
denütt bakteriológiai munka járta. Nálunk a németből lefor
dított mükifejezéseket használták, ső t volt, a melyiket erede
tiben vettek át a mi íróink. így beszéltek lemezöntésrő l 
(Plattengiessen), K la tspreparatum ról (Klatschpraeparat). Én 
nem akartam ezeket a kifejezéseket használni. De hogy 
mondjam h á t! A mint a nagy német fő város nyüzsgő  utczáin 
ő döngve a hatalmas nemzeti élet megnyilatkozásait szemlél
tem s búsan hasonlítgattam össze velő k a mi viszonyainkat, 
eszméim és érzéseim között állandóan ott hánykódott az a 
g o n d : hogy tudjam én másképpen mondani a P latteng ies- 
sen-1. Egyszerre, mint a sötétben bolyongó vándor elő tt hir
telen kigyuladó fény, az én gondom elő tt is felvillant ez a 
szó: szélesztés. Tehát bakterium szélesztés, éppen a mű velet 
lényegét fejezi ki, igéje is v a n : megnyugodtam benne. A la
kásomra érvén, történetesen észrevettem, hogy a czipő m tal
pába beléfúródott egy rajzszeg. Ezt bizony felnyomtam. így 
lett a Klatspreparatumból fe ln yo m o tt készítmény. Mind a két 
elnevezés már megvolt kifejezéseknek alka lm azása csupán 
különös czélra. Egyszerű  példa, hogyan segít magán az em
ber a szükségben.

Végezetül egy pár ötlet. Egy szemészeti szigorlaton 
jutott eszembe, hogy az iridectomiát iriscsorbítás-nak le
hetne mondani a szolgai fordítású iriskimetszés helyett, a 
mit az egész iris kimetszésére is lehet érteni. Egy alka
lommal a boncztani szigorlaton a platysma myoides a levél 
képzetét ébresztette bennem s azt gondoltam, hogy magyarul 
levélizom nak lehetne nevezni.

Budapesti tanársegéd koromban irás közben intra vitám 
kifejezésére az elevente szót vetettem papírra. A késő bb meg
jelent Nyelvtört, szótárban történetesen láttam meg, hogy a 
régi nyelvben éppen ebben az értelemben használták.

Nemrégiben pedig egyik elő adásom közben a magya
rázat melegében a protoplasma vitalitása nevezésére új szó
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csúszott a nyelvemre: élékenység* Valóságos képzett szó, 
nem összetett, mint az orthologusoktól sokszor meggáncsolt 
életképesség s mint az e helyett ajánlott, de más jelentés
árnyalat kifejezésére lefoglalt életrevalóság. Rövidebb is ezek
nél, van melléknévi és igés alakja (élékeny, élékenyit), ső t 
fosztóképző s alakokat is lehet csinálni belő le (éléketlen, élé- 
ketlenit, éléketlenség). Olyan képzés, mint pl. érzékenység és 
annyi más.

íme, t. Szakosztály, elmondtam, a mit akartam most. 
Legalább ennyit szükségesnek tartottam, hogy megmutassam 
a magam irányát orvosi nyelvünk kérdésében. Én a nyelv 
nemzeti szellemét és szép hangzását mindenek felett tiszte
letben tartó, de különben bátor nyelvtisztítás híve vagyok, 
ső t egy kis okos merénytő l sem riadok vissza, ha idegen 
szót kell elkerülni, ellenben az idegen szók rendszeres fejel- 
getését rossz szemmel nézem. Az idegen szót lefordítom, ha 
az értelme megfelel az én képzetemnek a fogalomról. Ha 
nem egyezik meg, keresek más fogalomjegyet. Ha nem lelek 
s magyaros alakot sem tudok adni neki, úgy hagyom, várom 
a netalán megszálló ihletet. Ha a régi vagy élő  nyelvben ta
lálok alkalmas szót valamely fogalom megjelölésére, felhasz
nálom a müszótárom gyarapítására. Az eredmény megítélését 
pedig a magyar orvosi közönségre bízom.

I R O D A L O M - S Z E M L E .

K ö n y v ism er te tés.

M ü lle r -L yer : S o z io lo g ie  d er  L eiden . München, Langen.
1914. 226 lap. Ára 3 márka.

A szerző  az összes szenvedéseknek és bajoknak socio- 
logiájával kiván foglalkozni, a jelzett czímben azonban csak 
az általános részét adja munkájának, további kötetekben Ígérve 
a folytatást. A conflictusokat ontonomiai, geneonomiai, demo- 
nomiaiakra osztja. Az első  csoport a betegségeket, atypiákat, 
miliosisokat (milieu) tartalmazza, a második a nemieket és csa
ládiakat, a harmadik a személyek között, személy és állam 
közt, osztályok közt, nemzetek között kitörteket stb. A gyó
gyítás és megelő zés a társadalmi szervezés dolga, mert majd
nem minden szenvedés a szervezés hiányából fakad. Érde
mes volna, ha a szerző  a szenvedés elviselésének techniká
jával is foglalkoznék, mert minden bajt megelő zni nem lehet. 
Ugyané keretbe tartoznék a jellem és sorstragédia természet- 
tudományi megvitatása. Azt hiszem, kiderülne, hogy sok lát
szólagos sorstragédia közelebbi vizsgálatra jellem okozta ba
jokból származik. Kollaríts Jenő dr.

L ap szem le .

B elo rv o sta n .

A k iü té se s  ty p h u st  tárgyalták a bécsi orvosegylet 
május 14. és 21.-én tartott ülésén.

A discussiót Wenckebach tanár vezette be, a kinek 
groningeni tanárkodása idején volt alkalma a betegség nagyobb 
számú esetét észlelni. Egy kivételével valamennyiben 40° fölé, 
néha 41 °-ig emelkedett a hő mérsék. A jelzett kivételes eset
ben a legmagasabb hő mérsék 39'5° volt, de azért ez az eset 
halállal végző dött. A hő mérsék többnyire két nap alatt emel
kedett lépcső zetesen 40°-ra; ezt 8— 10 napig tartó continuus 
láz követte, mire ismét lépcső zetesen 2—3 nap alatt normá
lissá vált a hő mérsék. Némi eltérések ettő l a typustól elő 
fordultak ugyan, de azért nagyjában mégis nagyon egyforma 
volt a hő mérsék-görbe. A hő mérsék emelkedésének szaka 
nagyon ritkán volt hosszabb a jelzettnél, a hő mérséknek már 
24 óra alatt a tető pontjára emelkedése ellenben, főleg fiatal

* Zo lna i G yula t. tanártársam  szíves szóbeli közlése szerint 
G e ld  K atona már ajánlotta volt ezt a szót ebben az értelemben, de 
nem ment át a közhasználatba.

gyermekeken, nagyon gyakori. Prodromalis jelenségek arány
lag ritkán fordultak elő ; 57 eset közül csak 10-ben észlelt 
legfeljebb egy hétig tartó általános gyengeséget, fejfájást, 
szaggatást a végtagokban stb. Nagyon sok kortörténetben 
van kiemelve a hirtelen kezdet. Rázóhideget sohasem észlelt, 
ellenben a hányás mint kora tünet csaknem állandóan meg
volt. A continuus láz szaka néha rövidebb, csak 5 napig 
tartó volt. A láztalanodás ritkán kritice állott be, akárcsak 
a pneum oniában; máskor — de szintén ritkán — 5 napig 
elhúzódott. Mások tapasztalataival ellentétben a hőmérsék a 
láztalanná válás után sohasem volt subnormalis. A tulajdon
képpeni recidivák nagyon ritkák. Az érverés szapora, több
nyire 140 körüli, és a mi nagyon feltű nő , rendkívül lágy. A 
szívhangok halkak, néha gyenge fúvózörej hallható a szív 
felett. A betegek rendkívül súlyos állapotban levő k benyo
mását keltik. Az úgynevezett status typhosus csaknem mindig 
megvan, s az esetek felében nagyfokú delirium észlelhető , a 
mely különbözik a typhus abdom inalisban elő fordulótól, a 
mennyiben inkább aggressiv, ső t dühöngő  jellegű . A száj
nyálkahártya és a nyelv száraz, lepedékes, gyakran fuligino- 
sus. Subjective nagyon nyomorultnak érzi magát a beteg, ha 
ugyan öntudatán van. A betegség kezdetén gyakran hallani 
panaszt hasfájásról; néhány esetben, fő leg gyermekeken, 
nagyfokú általános hyperaesthesia van jelen az érintéssel 
szemben. Meglévő  fejfájás mellett néha a koponyának nagy
fokú nyomásérzékenysége volt megállapítható. Legfonto
sabb tünet az exanthema, a mely nagyon korán szokott 
jelentkezni, néha már a betegség 3. napján jól látható. 
Roseolaszerű , sokszor kissé kiemelkedő  foltocskák alakjában 
mutatkozik, a melyek késő bb kékes színű vé, petechialis jel
legű vé válnak az esetek túlnyomó többségében. Néhány napi 
fennállásuk után a foltocskák nyomással már nem tüntethető k 
el teljesen. A continuus láz szakában erő sen megszaporod
nak a foltocskák, a continuus láz szakának vége felé azon
ban erő sen csökken az intenzitásuk, úgy hogy a láztalanodás 
szakában néha már csaknem egészen eltű ntek, csupán sárgás 
foltocskák látszanak még. A foltocskák gombostű fejnyiek- 
kendermagnyiak, szabálytalanok, nem oly kerekek, mint a 
hastyphus roseolái. Az esetek egy részében nagyobb foltú a 
kiütés, úgy hogy kezdetben kanyaróra emlékeztet a kép, 
másik részében pedig csupa kis folt van. Legtöbbször azon
ban keverten vannak apró és nagyobb foltok. Az exanthema 
localisatiója typusos : a törzsön kezdő dik, innen — ellentétben 
a hastyphussal — ráterjed a végtagokra, ső t a kezekre és 
lábakra is, még pedig úgy a feszítő , mint a hajlító oldalon. 
Különösen a tenyér jellem ző : itt gyakran meglehető s mélyen 
feküsznek a foltocskák. Az arczon többnyire nincs kiütés, a 
nyálkahártyákon nincsenek foltok, a mi fontos lehet a kanya
rótól és himlő tő l megkülönböztetés szempontjából. Az iro 
dalomban említett erő sebb, purpuraszerű  vérzéseket az elő adó 
nem látta. A kiütés foka és a betegség súlyossága között nem 
mutatható ki összefüggés. A lép majdnem mindig meg
nagyobbodott, k itap intható; a lépmegnagyobbodás nagyon 
korán áll be, a 3. napon már jelen lehet, de többnyire nem 
nagyfokú s a betegség vége felé már nem igen tapintható 
ki a puha lép. A diazoreactio valamennyi esetben erő sen 
positiv volt; R om kes szerint a reactio a kedvező  lefolyású 
esetekben a betegség vége felé gyorsan gyengül, míg a halá
los esetekben egyforma marad. Nagyon sok esetben a beteg
ség tető pontján fehérje volt kimutatható a vizeletben. Mérsé
kelt conjunctivitis és a cornea homályossága csaknem mindig 
található volt. Száraz ronchusok a betegség tető fokán csak
nem minden esetben voltak. Anginát sohasem észlelt az elő 
adó. Újabban a mérsékelt leukocytosist jellemző nek tartják a 
kiütéses typhusra. A halálozás az elő adó eseteiben csekély 
v o lt: 57 beteg közül csak 4 halt m eg ; a halál többnyire 
szívgyengeség és a vérkeringés megkárosodása folytán áll 
be. A lefolyás a gyermekkorban a legrövidebb és legenyhébb, 
s az erő teljes férfikorban a legsúlyosabb; az öregkor és az 
alkohol-abusus erő sen rosszabbítja a prognosist. Minthogy 
a betegség kórokozóját nem ismerjük, oki gyógyítást nem 
követhetünk. Meg kell elégednünk gondos betegápolás és
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diaetás kezelés mellett a szívmű ködés és a vérkeringés jó 
karban tartásával. Kámfort, digitálist, coffeint, alkoholt bő ven 
használt az e lő adó ; különösen a kámforolaj-befecskendéseket 
d icséri; sokszor napokon át adott 2 —3 óránként in jectió t; 
lehetségesnek tartja, hogy a kámfor nem csupán a szívre hat 
kedvező en, hanem a kórokozóra illetve termékére is befolyás
sal van. Az antipyresis is játszhatik némi szerepet a keze
lésben ; a hideg borogatások és lemosások kedvező en szok
tak hatni, nemkülömben jó hatású a hidegvízágy; pyramidon 
gyakori kis adagai is megkisérelhető k. A végleges gyógyulás 
tekintetében nagyon elő nyös az, hogy a betegség nem tart 
oly sokáig, mint a typhus abdominalis, és hogy szövő d
mények a bél részérő l nincsenek, ennélfogva a láztalanná 
váláskor úgyszólván tüstént csaknem mindent ehetnek a be
tegek. Végül még a betegség diagnosisára vonatkozólag meg
jegyzi az elő adó, hogy a kiütéses typhus diagnosisa nem 
nehéz, ha láttuk már néhány esetét és a betegség kezdetérő l 
megbízható adataink vannak. A hastyphustól való megkülön
böztetésben segítségünkre van az, hogy a lépmegnagyobbodás 
és az exanthema korán jelentkezik, typusos hasmenés pedig 
n incsen ; az exanthema minő sége, fő leg a localisatiója szintén 
segítségünkre van (a foltok nagy száma, fő leg a végtagokon); 
a továbbiakban azután még könnyebbé válik a megkülön
böztetés a W idal-reactio meg nem jelenése alapján.

Tobeitz a gráczi országos kórházban 41 esetet észlelt, 
a melyek közül 8 (19'5°/0) végző dött halálosan. Valamennyi
ben hirtelen, rázóhideg kíséretében, gyorsan emelkedő  láz
zal, hurutos jelenségekkel, fej- és tagfájással állott be a be
tegség ; az arcz többnyire nagyon piros, a conjunctiva erő 
sen belövelt volt. Az exanthema a 3 . - 5 .  napon jelentkezett 
a mellen, a hason, a háton és fő leg a felső  végtagok hajlító 
felületén, sokszor egészen a tenyérig terjedő en; megjelenése 
után rendszerint néhány napig még szaporodott a foltok 
száma, a melyek kölesnyi-kislencsényi nagyságúak, közepü
kön kifejezetten szürkés-pirosak voltak, haloványabb udvartól 
övezve. A foltok sohasem folytak egybe és ellentétben a has- 
typhus roseoláival, tisztán maculosusak, nem kiemelkedő k. 
Nagyobbszámú haemorrhagiás foltot csak egy esetben ész
lelt a hozzászóló. A korpaszerü hámlás a betegség lezajlása 
után többnyire bő séges és néha ismételt fürösztés után is 
fennáll. A hő mérsék rendszerint a 2. hét végén vagy a 3. 
hét elején kritice csökken. Az érverés-szám nem felelt meg a 
hő mérsék fokának; 40° hő mérsék mellett is sokszor 100-on 
alul volt. Tartós 110— 120-as pulsus mindig rossz végző désre 
utalt. Dikrotismust a hozzászóló nem észlelt. Ideges tünetek 
közül gyakori volt az arczizmok rángatódzása, a kezek resz- 
ketése, az ideges süketség; néhány esetben hiányzott a pa
tella-, a cremaster- és a hasreflex. A sensorium csaknem 
mindig zavart volt. Néha már a betegség elején, de több
nyire csak a vége felé diarrhoea mutatkozott. A már a be
tegség kezdetén tetemesen megnagyobbodott lép tájéka né
hány esetben nyomásra érzékeny volt. A vizeletben mindig 
volt kevés fehérje. A vér vizsgálata hyperleukocytosist derített 
ki. Valamennyi esetben már kezdettő l fogva többé-kevésbé ki
fejezett bronchitis volt jelen. A diagnosis nem mindig könnyű , 
fő leg ha nincsenek anamnesises adatok. A hastyphustól el
különítésben segíthet a vérvizsgálat (hastyphusban leukopenia, 
kiütéses typhusban hyperleukocytosis). A therapia lemosá
sokból és borogatásokból, chininum muriaticum vagy uro- 
tropin fokozódó adagainak alkalmazásából (6X0-50 grammig 
s azután vissza) állott. Súlyos esetekben (már kezdetben 
nagy pulsus-szám) minden therapia, a szívszereknek korai 
alkalmazása is hatástalannak bizonyult. A száj ápolására nagy 
gond fordítandó.

G rä m hozzászólásából a következő k emelendő k ki. Az 
ínyvitorlák fölött élénkpiros, l -5—3 mm. átmérő jű , csipkés 
szélű  foltokat látott sokszor már az első  nap végén, több
nyire azonban a második napon; számuk 5—-15 volt; ezek 
a foltok a harmadik napon lividdé váltak s azután feltű nő  
gyorsan elhalványultak. Abortiv lefolyású eseteket is látott a 
hozzászóló. Nagyon meglepő k a hirtelen halálesetek. A láz- 
talanság 10.— 14. napja között több betege halt meg; mint

hogy kiütéses typhusban az erek nagyfokú elváltozásával van 
dolgunk, a hozzászóló azt hiszi, hogy embólia, esetleg vér
zés életfontos idegközpontokban okozza az ilyen váratlan ha
lált. Az erek bántalmazottságával függ össze a gangraena 
gyakorisága is. Egy- és kétoldali parotitisek elég gyakran 
fordultak elő . Vizenyő  az arczon és a lábakon sokszor he
veny vesegyuladás jelenlétére uta lt; fehérjét azonban soha
sem találtak a vizeletben; az egy-két ilyen esetben végzett 
bonczolás is makroskopice normálisnak mutatta a vesét.

Schürer von W aldheim az exanthemát illető leg meg
jegyzi, hogy a kiütés papulás is lehet és hogy sokszor to
vább tart, mint a láz; ha ilyenkor látjuk elő ször a beteget, 
a „typhus“ nélküli kiütéses typhus sajátságos képe tárul 
elénk. Egy esetben a nyakon és az arczon is volt kiütés; 
ez nagyon súlyos recidiva volt halálos végző déssel. A keze
lésre vonatkozó tapasztalatait a hozzászólónak lapunk más 
helyén már ismertettük.

A. M üller feltétlen híve a kiütéses typhus tetű k útján 
való terjedése elméletének; véleménye szerint azonban egy 
tetű  többnyire nem elegendő  a betegség átvitelére, hanem 
nagyobbszámú tetű  okozta csípés után áll csak be a fertő zés. 
A leukocytosis diagnostikai jelentő ségét illető leg felemlíti, 
hogy kiütéses typhusban köbmillimeterenként átlag 12— 14 
ezer a leukocyták száma, a mely szám néha 30 ezerre is 
emelkedik, viszont azonban a betegség első  napjaiban gyak
ran csak 7—8 ezer fehér vérsejtet találunk, úgy hogy ilyen 
esetben nem vehetjük hasznát a hastyphustól elkülönítés 
szempontjából. A lumbalis folyadékot csaknem minden eset
ben megszaporodottnak és nagyobb nyomás alatt állónak ta
lálta, akárcsak meningitis cerebrospinalis epidemica esetei
ben. Ez arra indította, hogy kísérletet tegyen a lumbalis 
punctióval; az eredmény az volt, hogy a betegek sensoriuma 
szabaddá vált, a kínzó álmatlanság és fejfájás megszű nt, a 
minek következtében sokkal könnyebben lehetett a betegeket 
kellő képpen ápolni. Egyebekben megkisérlette a methylenkék- 
ezüstöt, az urotropint, a jodipint és az optochint, a nélkül, 
hogy lényegesebb hasznukat látta volna.

Stoerk felhívja a figyelmet arra, hogy meningitis cerebro
spinalis epidemica eseteiben néha a törzsön és a végtagokon 
nagyszámú bő rvérzés észlelhető , úgy hogy ilyenkor könnyen 
fordulhat elő  a kiütéses typhussal való felcserélés, annyival 
inkább, mert — a mint Gruber is mondja — ezek a bő r- 
vérzéses foltok sokszor már olyankor megvannak, a mikor a 
meningitis tünetei még nem kifejezettek.

Sku te tzky (Marchtrenk) 651 esetet látott, a melyek kö
zül csak 18 végző dött halálosan; a halál többnyire pneu
monia vagy latens gümő kór folytán következett be. A beteg
ség incubatio-tartamára vonatkozólag érdekes az a tapaszta
lat, hogy legkéső bb 16 nappal az egyes barakkok tetfltlení- 
tése után újabb eset nem fordult elő . A betegség kórképét 
röviden következő képpen vázolja: Prodromalis tünetek : erő s 
fejfájás, teljes étvágytalanság, keserű  szájíz, lepedékes nyelv, 
néha orrvérzés. Tünetek: csaknem mindig hidegrázás, 9— 10 
napig continuus láz, körülbelül egyforma gyakran krízis vagy 
lysis; az exanthema a 3.—4. napon jelentkezik, az esetek 
5% -ában petechialis, az egész testre ráterjed az arcz kivéte
lével, a melyen sohasem voltak foltok; az exanthema néha 
csak érákig tart, többnyire azonban átlag 6 napig észlelhető ; 
további tünetek: fejfájás, kivétel nélkül erő s ikrafájdalmak, 
meglehető s gyakran orrvérzés; a lép ritkán erő sen megna
gyobbodott, de azért többnyire tapintható, nyomásra nem ér
zékeny; a pulsus nagyon szapora, kicsiny; gyakori a som
nolentia, ritka a sopor; a reconvalescentia nagyon gyors. 
Szövő dmények: csaknem kivétel nélkül bronchitis, broncho
pneumonia tisztán véres köpettél, többé-kevésbé erős conjunc
tivitis, icterus (fő leg súlyos esetek után és csak lytice láztala- 
nodás esetén); a parotitis r itk a ; gangraenát nem látott a 
hozzászóló. Végül megjegyzi, hogy 14 esetben febris recur- 
renssel szövő dött a kiütéses typhus, és hogy ezekben az ese
tekben a spirochaetákat sajátságosán megváltozottnak találta 
(széttöredezettek, nehezen festhető k voltak).
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K isebb  k ö z lések  az  o rv o sg y a k o r la tra .

A z o r t iz o n -sz á jv íz g o ly ó k a t  dicséri nagyon F tey, mint 
a melyek a fog- és szájápolás terén igen jó szolgálatot tesz
nek, egyrészt bacteriumölő  és fertő tlenítő , másrészt vérzést- 
csillapító és szagtalanító hatásuk folytán. 2—3 golyó egy 
pohár vízben feloldva kitű nő  szájvíz, a mely torokbeli lobos 
folyamatok ellen is jó hatásű . Ha víz nem áll rendelkezésre 
— például úton —, egyszerű en maga a golyó veendő  a 
szájba, a hol a nyálban jól feloldódik. (Medizinische Klinik., 
1915, 14. szám.)

E ry s ip e la s  eseteiben M ünzker szerint abortiv hatás 
érhető  el a következő  kenő cs használatával: Rp. Formalini, 
Thigenoli aa 10 0; Vaselini 30'0. E kenő csöt késfoknyi vas
tagságban hydrophil gaze-ra kenve alkalmazzuk a kóros te
rületre, illetve ezen tú l is 1—2 centimeternyire, 2 4—30 órára; 
a gaze esetleg Billroth-battisttal fedhető . Belső leg 24 órán
ként 3—4 gramm aspirin veendő  be. (Medizinische Klinik, 
1915, 16. szám.)

M agya r  o rv o s i irod a lo m .

G yógyászat, 1915, 24. szám. Révész V idor: Hadi röntgenologiai 
tapasztalatok.

B u d a p es t i o r v o s i ú jság , 1915, 24. szám. P a jzs P á l: Takarékos
kodás a gumrnikeztyükkel.

V e g y e s  h írek.

K in ev ezés . Oláh Ignácz dr. alibunári körorvost tiszteletbeli járás
orvossá nevezték ki.

A b u d a p e s t i ö n k é n te s  m e n tő -e g y e s ü le t  áprilisban 1171 eset
ben nyújtott első  segítséget; ezenkívül 1089 szállítást végzett, 58-szor 
mint mozgóő rség szerepelt és 19-szer vaklárma és téves jelentés 
folytán vonult ki. Az április havi mű ködés fő összege tehát 2337 volt.

A h a rcz té ren  e lh a lt  k a to n a i sz e m é ly e k  h o l t te s té n e k  ex h u m á 
lá sa  é s  e ls z á l l í t á s a  kö rü l k ö v e te n d ő  e l já r á s  tárgyában a belügy- 
minister a következő  rendeletet bocsátotta k i : A harcztéren elesett, ille
tő leg a tábori egészségügyi intézetekben elhalt katonák holttestének 
exhumálása és elszállítása tárgyában a hadtápfő parancsnokság által 
kiadott és a 3,939/1915. B. M. ein. sz. körrendelettel közölt rendelke
zésekkel kapcsolatban az e részben követendő  eljárásra nézve a cs. és 
kir. hadügyminister úr 6,234/1915. szám alatt a következő kben rendel
kezett : A harcztéren elesett vagy a tábori egészségügyi intézetekben 
elhalt katonai személyek holttestének exhumálása és elszállítása iránti 
kérvényt a fo lyam odó ta rtó zkodási helye szerin t illetékes ka tona i parancs
noksághoz kell beadni. Ez a katonai parancsnokság továbbítja a kér
vényt, és pedig a mennyiben valamely a hadsereg hadtápkörletében 
eltemetett holttestrő l van szó, az illető  hadsereg hadtápparancsnok- 
ságához, vagy ha az'illető  hadtápkörlet pontos határa nem volna isme
retes, a hadtápfő parancsnoksághoz. Exhumálások csak külön sírokból 
történhetnek. A 3,969/1915. B. M. ein. sz. körrendelet szerint az exhu
málás e czélra kiküldött katonai képviselő  jelenlétében történik, a ki 
egyúttal a hullaszállítási levelet is aláírja. Ez a rendelkezés csak a 
jelenlegi viszonyok között és csak a hadsereg körzetében nyer alkalma
zást. Az általános leszerelés után az exhumálás a békeidő ben érvényes 
szabályok szerint történik. Errő l oly felhívással értesítem, hogy ezen 
rendelkezéseknek legszélesebb körben való közzététele iránt intézked
jék s ez alkalommal hívja fel a nagyközönség figyelmét arra, hogy 
kívánatos volna a harcztéren elesett vagy a tábori egészségügyi inté
zetekben elhalt katonai személyek exhumálását és hazaszállítását a 
háború befejezése utánra halasztani annál is inkább, mert a vasúti 
igazgatóságok a háború befejezése után történő  hullaszállításoknál 
50°/o-os fuvarkedvezményt helyeztek kilátásba.

Szabolcs vármegye : Nyíregyháza 3 ; Szolnok-Doboka vármegye: Sza- 
mosújvár 1; Tolna vármegye: Gyulaj 1; Torontál vármegye: Török
becse 1; Trencsén vármegye: Zsolna 5, Trencsén 2 ; Ung vármegye: 
Ungvár 10, Ószemere 25; Zemplén vármegye: Takcsány 1, Mező - 
laborcz 8 ; Zólyom várm egye: Beszterczebánya 3. A megbetegedések 
közül 7 a polgári lakosságra esik, 39 a katonaság között fordult elő , a 
többi 87 pedig hadifoglyok közt történt. Utólagosan érkezett jelentés 
szerint egy az elő ző  héten Titelrő l jelentett megbetegedés nem ott, 
hanem Sajkásszentivánon történt.

B e n c z e n c i G á m án B é la  dr. Rohitsch-on fürdő orvosi gyakor
latát újra megkezdette és az ottani Vöröskereszt-kórház belgyógyászati 
osztályának vezetését is átvette.

S z e m é ly i h ír ek  k ü lfö ld rő l. Fr. Q uensel dr.-t az idegkórtanból 
czimz. rk. tanárrá nevezték ki Lipcsében. — B árány tanár, az ismert 
bécsi otologus, orosz fogságba esett; jelenleg Taschkendben van.

E g y  pár  s ta t is z t ik a i  a d a t  a  lu e s  é s  p a r a ly s is  k ö rébő l. Pilcz 
tanárnak M attauschek dr.-ral együtt végzett vizsgálatai szerint, a melyek 
4000 esetre terjednek ki, a lues-szel fertő zött katonatisztek 5% -a esik 
késő bb paralysisbe. A lueshez még valami x-nek kell járulni; ez az 
ismeretlen valami vagy magához az egyénhez fű ző dik külön hajlandó
ság vagy bizonyos külső  behatások alakjában, vagy a lueses fertő zés 
különleges minő ségében áll. Pilcz dr. tapasztalatai arra utalnak, hogy 
a luesfertő zésnek külön alakja az, a mely paralysisra vezet. Összeadva 
a paralysist, a tabest, a lues okozta korai érelmeszesedést és egyéb 
érmegbetegedéseket, a kiessel fertő zöttek 14’64%-a pusztul el e fertő 
zés következtében. (Wiener kiin. Wochenschrift, 1915, 633. oldal.)

O la sz o r sz á g  h iá n y o s  h a d e g é s z s é g ü g y i  fö ls z e r e lé s é r ő l a
trentinói születésű  Voltolini gróf a Neue Zürcher Zeitung-ban a követ
kező ket Írja. Már az első  sebesültek megérkezése megmutatta, hogy a 
hadegészségügyi mobilizálás nem sikerült. A fő papság és a magán
jótékonyság igyekszik a hiányokat betölteni. A baj onnét ered, hogy a 
hadvezető ség teljesen a Máltarendre és a Vöröskeresztre bízta magát, 
holott ezek alapszabályaik szerint csak a mobilizálás napján kezdtek 
szervezkedni. így sem tábori kórház, sem orvos, sem tanult beteg
ápoló személyzet nincs kellő  számban. Most kezdenek berendezni erre a 
czélra egynéhány királyi kastélyt, a pápa castelgandolfoi és subiacoi 
kastélyát, a Santa Marta zarándok-otthont. De ezek elégtelenek. Kibé
reltek egy pár üres szállodát és tárgyalnak a minorita- és francziskánus- 
renddel, hogy kolostoraikat engedjék fölhasználni. A sebesülteket nem 
nagy városokba, hanem félreeső  helyekre akarják küldeni, hogy a nép 
szeme elő l el legyenek rejtve. Itt persze az orvosi ellátás még nehezeb 
lesz. Az Evviva la guerra-kiáltások elnémultak és halkan máris hallat
szik az ő srégi só h a j: A bello, a peste, ab omnibus periculis, libera nos 
Domine 1

H iba igazítás. A 21. számban megjelent a tréfa psychologiájáról 
írt czikk referátumában az utolsó mondat helyesen így hangzik : A czikk 
írójának 2 ilyen „szégyenkező “ neurastheniás patiense végezte öngyil
kossággal életét (tehát nem 7).

Lapunk mai számához Dr. R. és Dr. O. W eil vegyi-gyógysze
részi gyár M .-F rank fu r t „ S p a sm o sa n “ czímű  prospektusa van csatolva.

„Fasor- (Dr. f e ß l - f ß lß j  sanatorium  • gyógyintézet
sebészeti, nő gyógyászati és beibetegek részére, Budapest, VII., Városligeti 
fasor 9. — Állandó orvosi felügyelet. — Gondos ápolás. — Kitű nő  

ellátás. — Mérsékelt árak . — Kívánatra prospektus.

Dr. A p á th y  G yu láné „G on d v ise lő -O tth on “
(L, V á ro sm a jo r -u tcza  45. T e le f o n : 88—44) sa n a to r iu má b a  b e te g e k e t 
f e lv e s z  c sa lá d i á p o lá s r a . Á llan d ó  o rv o s i f e lü g y e le t é s  g y ó g y k e z e lé s .

Ö T  JU S T U S  I T T  b ö r g y ó g y itő  é s  k o s m e t ik a i  in té z e te
Budapest, IV., Ferencz József-rakpart 26. Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia,

forrólégkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Kozmetikai eljárások és mű tétek.

RÖN TGEN- REINIGER
é s  v i l i .  o r v ó s i  k é s z ü l é k e k  G E B B E R T  é s  S C H A L L  R - T .

M eghalt. Ivány i E rnő  ár., az önkéntes mentő egyesület fő orvosa és 
a Teleia-egyesület rendelő orvosa, 47 éves korában e hó 12.-én. K ovalts ik 
A nta l dr. nyugalmazott privigyei járásorvos, 52 éves korában június 9.-én. 
— H. Lüth je, a belorvostan rendes tanára a kiéli egyetemen, 45 éves korá
ban, a fogolytáborban szerzett fertő zés következtében. — G. M atter
stock, a belorvostan rk. tanára W ürzburgban, 57 éves korában. — 
G. v. Z im b ick i dr., a sebészet rk. tanára Lembergben, 65 éves korá
ban. — S ir  W illiam  Gowers, a kiváló idegpathologus, május 4.-én 
70 éves korában Londonban.

s tv á n ú t i san a to r iu m  é s  v íz g y ó g y in té z e t
B u d a p e s t ,V I I .,H u n g á r ia -k ö rú t 9. (István-út végér.) Telefon 120-69, 81-01.
S eb észe ti o sz tá ly  v e z e tő je  : D ap sy  V ik tor, v. egyet, tanársegéd.
B e lg y ó g y á sza t i o sz tá ly  v e ze tő je  : Dr. D o le csk o  J á n o s, fő orvos.
N ő gyógyásza ti o sz tá ly  v e ze tő je  : Dr. S ch m id lech n er  K á ro ly , egyet, magántanár.

Dr. Grünwald sanatoriuma B u d a p e s t ,  V á r o s l i g e t i - f a s o r  1 3 - 1 5 ,
Felvétetnek férfi- és nő betegek 

nő gyógyászati, seb észe ti és be lgyógyászati ba jokka l, valamint szü lő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — Vegyi és Röntgen-laboratorium.

A ch o le r a  á l lá sa  h a zá n k b a n . Magyarország területérő l a május 
31.-étöl június 6.-áig terjedő  héten 133 ázsiai cholerabetegedést jelentettek 
51 halálozással. Az esetek következő képpen oszlanak meg: Törvényható
ság i városok: Budapest 1, Debreczen 7, Kassa 22, Kolozsvár 1, Nagy
várad 1. Várm egyék: Bács-Bodrog várm egye: Kula 1 ; Bereg vármegye: 
Munkács 11, Volócz 23, Tiszaszalka 1 ; Jásznagykúnszolnok vármegye : 
Szolnok 1 ; Nógrád várm egye: Losoncz 1 ; Pest vármegye : Abony 1 ; 
Pozsony várm egye: Dunaszerdahely 1 ; Sáros vármegye : Felső vizköz 1 ;

M ATTON!FÉLE LÁPKIVONATOK
* •; v<\-; -i

:: L Á P S Ó  ::
s z á r a z  k i v o n a t 
ládákban  á l  k ilő
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T U D O M Á N Y O S  T Á R S U L A T O K .

TARTALOM: Hadsebészeti értekezlet. 345. lap.

H a d seb észe t i é r tek ez le t.

Parassin J ó zse f:  A m ellkas lövési sérülései.

A Pénzintézetek hadikórházában és az Új Szent János- 
kórház sebészeti osztályán a mai napig 94 mellkaslövés- 
esetet észleltünk. A sérüléseket 82 esetben gyalogsági, 12 
esetben tüzérségi lövedék okozta. 10 esetben érintő, 58 eset
ben áthatoló, 26 esetben pedig bennrekedt volt a lövés. 
Jobboldali volt a sérülés 56 (59-5% ), baloldali pedig 38 
(40-5%) esetben.

A mi a kórképet illeti, daczára annak, hogy az esetek 
jó részét elég korán, közvetlenül a harcztérrő l kaptuk, álta
lában enyhének találtuk. A míg a harcztéren azt láttam, hogy 
a mellkasán lövött szinte kivétel nélkül összerogy, cyanosi- 
sossá válik, súlyos légszomj, kínzó köhögés és fájdalmak 
gyötrik, addig ide már meglehető s nyugalomban kaptuk a 
betegeket. A lövés után beálló shockszerű  állapot, leszámítva 
a súlyos roncsolásokkal járó eseteket, néhány óra múlva 
szű nik s a betegek subjectiv panaszát itt már többnyire csak 
enyhébb fájdalmak teszik. Verköpés rögtön a sérülés után 
32 betegen jelentkezett, a mi 34-nek felel meg. Ez a vér
köpés a sérülés után közvetlenül erő sebb fokú, később enyhe 
s elhúzódhatik 10— 14 napig a sérülés után. Láttunk azonban 
igen elhúzódó vérzéseket is, a melyek tartama belenyúlt a
4.—5. hétbe is. Vannak esetek, a melyekben csak késő bb, 
napok vagy hetek múlva jelentkezett a vérköpés. Nem az 
eset súlyosságának kifejező je, nagyon sok súlyos eset nem 
vérzik, míg igen sima sérülések vérezhetnek. A vérköpés 
csak a tüdő sérülés megtörténtét igazoló tünet.

B ő ra la tti em physem át csak 6 esetben találtunk, s mind 
a hat nagy kiterjedésű , az egész mellkasfélre kiterjedő  volt. 
Bordatörés nélküli esetben is észleltük s rövid idő múlva 
eltű nt. Egy esetünkben volt megállapítható három héten túl is.

A sérülések faja és klinikai lefolyása alapján az esetek 
így osztályozhatók:

50 esetben (63 1 % ) a tüdő lövés szövő dm ény nélkü l gyó
gyult ; 9 esetben kezdetben a tüdő  és a mellhártya nem adta 
a fertő zés képét, csak késő bb, néhány hét múlva fejlő dött 
pneumonia, bronchopneumonia, putrid bronchitis és empyema 
a sérült o ldalon ; 11 esetben tiszta haem othoraxot ta lá ltam ; 
12 esetben izzadmány fejlő dött; 6 esetben pedig pyo-, vagy 
haem opneum othorax került elénk; ez utóbbiak közül 3  ese
tünk elhalt.

Látjuk tehát, hogy eseteinknek majdnem fele nem szö
vő dmény nélküli lefolyású volt, daczára, hogy túlnyomólag 
gyalogsági lövedék okozta a sérülést. De a szövő dmény nél
küli eseteink sem voltak teljesen szövő dmény nélkül. Az 
esetek jó részében kisebb tompulatokat, körülírt rostonyás 
pleuritiseket észlelhettünk. Ezenkívül a szövő dmény nélküli 
esetekben gyakran találtunk pneumoniás tüneteket utánzó in- 
bibitiókat, melyek rövid idő n belül feltisztultak.

Egyik pneumothorax-esetünk rendkívül súlyos állapot
ban érkezett s ventil pneum othoraxo t állapíthattunk meg, mely 
a rögtön végzett bordaresectio után enyhébb lefolyásúvá vál
tozott. A láz tüdő lövés eseteiben nem sokat mond. A fertő 
zéssel semmiesetre sem azonos jelentő ségű . A legtöbb eset
ben látunk kezdetben lázat, noha a mellkas-tartalom sterilnek 
bizonyul, s ilyenkor a láz néhány napi fennállás után csök
ken és megszű nik.

A mi a mellkas-lövések prognosisá t illeti, csak az ide
került esetekrő l szólok. A fronton egészen más tüdőlövéseket 
láttam, mint itt, de azok nagy része vagy rögtön, vagy pár 
óra múlva halálos volt.

Daczára annak, hogy eseteinknek csak alig fele volt 
szövő dmény nélküli, a gyógyulás szempontjából megnyugtató 
az eredmény. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra, 
hogy a tüdő lövések jóslatát nagyon kedvező nek jelentsük ki.

Nagyon sok haemothoraxot láttunk, s ez mindenesetre a 
fertő zés lehető sége szempontjából nagyon súlyosan mérlege
lendő . Fertő zés társulása rendkívül súlyosbítja a folyamat 
jóslatát.

A kezelés lehető leg conservativ. Az első  két héten, 
esetleg tovább is, ágynyugalom, csillapítók és Priessnitz-boro- 
gatások ; a beteget igyekszünk az állapotnak megfelelő leg jól 
táplálni. Szorgosan ügyelünk a tüdő beli vérfelhalmozódás 
vagy izzadmány magatartására bacteriologiai szempontból, 
genykeltő  és rothasztó csírák jelenléte esetén rögtön operativ 
beavatkozást alkalmazunk; éppen úgy, mint a már fertő zött 
mellkasüreggel érkező  esetekben, rögtön a mellkasüreg meg
nyitását végezzük. Mű tét után drainezzük az üreget; az utó
kezelésben'igen jó hatásúnak láttuk a hydrogensuperoxyd- 
öblítéseket.

Ih r ig  L a jo s : A sebváladék levezetése lövés-sérülések után.

A hadsebészet tapasztalatai nem módosítják a béke
sebészet igazságait. A sebváladék gátolja a gyógyulást, elő 
ször azért, mert elválasztja az összetartozó szövetelemeket, 
másodszor azért, mert a fertő zés csíráit viheti közéjük. Az 
anyagforgalom folytonosságából kiküszöbölt szövetrészlet, 
sebváladék pedig a fertő zés megeredésének termékeny talaja.

Az élő  szövetek közé rekedt lövedék többnyire reactio 
nélkül begyógyul. Ha vérömlenyt okoz, ez kevés kivétellel 
elgenyed azért, mert a kevés belesodort fertő ző  csíra a ter
mékeny talajon megered, noha élő  szövetek között elpusz
tulna. A sebváladék pangását tű rni nem szabad, mert a szer
vezetbe a nyirokréseken át az általános fertő zés veszedelmét 
viszi be. Az esetek egész sorában látszólag gyógyult lövés
sérülések után hetek múlva tályogot kapunk, egyet-kettő t, 
néha többet is, itt-ott, többnyire a kimeneti nyílás szomszéd
ságában. Ez annak a jele, hogy az eddig lappangott fertő zés 
a küzdelemben győ zelemre jutott. Az esetek másik sorában 
viszont olyan paradox irányt követ a fertő zés a csont- és a 
nyirokréseken át, hogy nem tudjuk követni. A sebváladék 
megrekedésének számtalan élet esik áldozatul. Az elő adó 
ennek több példáját sorolja föl a Pénzintézetek hadikórházá
nak anyagából és megállapítja, hogy ha a helyet és lefolyást 
illető leg eltérő k is ezek az esetek, mégis megegyeznek abban, 
hogy az első dleges mechanikai akadály a kiindulása a szer
vezet sepsises intoxicatiójának. A védekezés módjai ezen 
veszedelem ellen három pontba sorolhatók:

1. Nagy föltárások megfeszített figyelemmel az utolsó 
sebzúgig.

2. A sebváladék levezetése a lefolyás útjának biztosí
tásával, gondosan a physika törvényei szerint.

3. Szívó-drainage oly szerkezettel, a melyet W eil aján
latára alkalmazott az elő adó; az instrumentariumot, valamint 
az alkalmazás módját demonstrálja.

A védekezés fölsorolt módjaira az elő adó beteganyagá
ból egy-egy példát említ. Végeredményében odakonkludál, 
hogy a sebváladék levezetése a hadsebészetnek egyik legfon
tosabb gyakorlati kérdése, tekintettel arra, hogy a harcztérrő l 
hozzánk érkezett sebesüléseknek legalább 95% -a fertő zött. 
Az a nézete, hogy a sebváladék problémájának megoldása 
csonttöréssel járó lövési sérülésekben a hadsebészet egyik 
legfontosabb feladata.

M ilkó V ilm os: A  sebek ellátása a harcztéren.

Közel tízezer a harcztéren észlelt és kezelt lövési sérü
lés kapcsán tapasztalatait a következő kben foglalja ö ssze :

1. A sebesülteknek első  kötéssel való ellátása a harcz- 
mező n általában gyorsan és kifogástalanul történik. Átlag 
90%  a sérülés után közvetlenül vagy rövid idő vel fedő 
kötést kap.

2. A segély- és kötöző helyeken ezen első  kötéseket 
csak a feltétlenül szükséges esetekben kell eltávolítani. E té-
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ren még gyakori a polypragmasia, a mi káros, mert elő segíti 
a másodlagos sebfertő zést.

3. Vérzéscsillapításra legtöbbször elég az enyhe nyomó
kötés. _ Érlekötésre a harcztéri sebészetben ritkán van szük
ség. Óvakodni kell a túlszoros kötésektő l és az Esmarch- 
pólya indokolatlan használatától, mi egyaránt káros a végtag 
functiója és a fertő zés szempontjából.

4. Minden sebesültvivő t mastisollal és jodtincturával 
kellene felszerelni.

5. Roncsolt sebzés esetén adjunk már a segélyhelyen 
prophylactice tetanusantitoxint.

6. Csont- és izületi sérülés eseteiben helyén van az 
activebb beavatkozás, a mi megfelelő  fix kötések alkalmazá
sában áll. E czélra legajánlatosabb a D ollinger-féle gipsz
sín. A hadseregben használatos organtin-pólyák, vargakérgek 
és lábvájt-sínek e czélra kevésbé alkalmasak.

A* D ollinger-féle rudakat czélszerű ségüknél fogva a se
besültvivő  osztagok felszerelésében rendszeresíteni kellene.

7. Fejlövés eseteiben, ha kis be- és kimeneti nyílással 
bírnak, conservativ a kezelés; nagy roncsolással járó tangen- 
tialis koponyalövés eseteiben már a segélyhelyen javait a 
radikális feltárás és debridement.

8. Haslövés eseteiben a segélyhelyen szorítkozzunk az 
elő esett bél vagy cseplesz repositiójára, a sérült és elő esett 
bél összevarrására. Kivételes esetben a kötözöhelyen a lapa- 
rotomia is szóba jöhet, ha súlyos belső  vérzés vagy bélsérü
lés forog fenn, a beteg állapota még jó s a kötöző hely be
rendezése a mű tét kivitelét lehető vé teszi.

9. A csapatok és egészségügyi intézetek orvosi felsze
relése sok tekintetben módosításra és kiegészítésre szorul. 
Sürgő sen szükséges a gummikeztyük használatának köte
lező vé tétele, a mivel sok másodlagos fertő zésnek elejét 
vehetjük.

B eck S o m a : A fa g yá so k  legsúlyosabb fo rm á inak  kezelése.

Tapasztalatai szerint még a teljes mumificatióra vezető  
fagyási folyamatokban is a legmesszebbmenő  conservativ el
járás ajánlatos. Csak ha másodlagos fertő zések a környező  
ép szöveteket, ső t esetleg a beteg életét veszélyeztetnék, kell 
a késhez nyúlni. A széteső , illető leg regeneráló folyamat kü
lönböző  szakai szerint kell változtatni a kezelést. Eleinte 
egyszerű  száraz kötés, késő bb a demarcatio és lelökő dés 
idő szakában, különösen ha az elhalt szövetek bű zös szétesése 
következik be, naponta megújítandó jodoformgaze-kötések és 
hydrogenperoxydos leöblítések ajánlatosak. Az elhalt szöve
tek teljes lelökő dése után hámosító kenő csök tesznek jó szol
gálatot s mint ilyet a 2% -os pellidolvaselin alkalmazását 
ajánlja. A kenő csös kötéseket czélszerű  idő nként száraz kö
tésekkel felváltani, máskülönben a sarjak lágyak, petyhüdtek, 
színtelenné válnak. Egyes kiálló ujjperczcsontokat, ha a 
proximalis Ízületük ép, nem kell eltávolítani, mert idő vel a 
sarjak ezeket körülnövik, majd behámosodnak, a mivel a 
végtagnak gyakran nem jelentéktelen része megmenthető . Ha 
a környező  ép lágyrészekben fájdalmas gyuladás, lymphan- 
goitis áll be, híg sublimatos párakötést alkalmazunk, mely
nek hatására a gyuladás 1—2 nap alatt le szokott folyni. A 
megduzzadó tájmirigyek jég alkalmazására gyorsan szoktak 
visszafejlő dni. A pénzintézetek hadikórházában márczius ele
jéig kezelt 205 fagyás-eset között 16 igen súlyos, mumifica- 
tióval és szövetszéteséssel járó volt, mindamellett csak 
6 ízben került gyökeresebb sebészi beavatkozásra a sor. Az 
újabban divatba jött és sokat dicsért quarzlámpa- és forró
légkezelést illető leg az elő adó még kevés tapasztalattal bír, 
úgy látszik, hogy a lelökő dés gyorsítása és a sarjképzés 
élénkítése szempontjából értékes segédeszközök. Az elő 
adó végül néhány súlyos fagyás-eset viaszmoulage-át mu
tatja be.

Gerber L a jo s: A láb használhatósága érdekében feltétlenül szük
ségesnek tartja, hogy a fagyás folytán a lágyrészeitő l lecsupaszított 
csontos porczvégek sebészileg eltávolíttassanak; mert ha — a mint elő 
adó észlelte — reájuk húzódik is a hám, egészen bizonyos, hogy ez a 
vékony hámréteg, a mely a kiálló csontvégeket fedi, már a czipő  
egyszerű  dörzsölése avagy annak legcsekélyebb nyomása következtében

feltörik és így állandó járási nehézségeket okoz. Oda kell tehát ipar
kodnunk, hogy a láb-, illető leg ujjperczcsontok a lehető ség szerint — 
ha szükséges még a conservativismus rovására is — lágyrészréteggel 
boríttassanak. Megjegyzi továbbá, hoky a fagyás okozta nagyobb hám
hiányok behámosítására igen jó eredménynyel használta a M ikulicz- 
féle kenő csöt, de az eredeti elő írás helyett 50%-kal gyengébb össze
tételű t alkalmaz.

(Folytatása következik.)

P Á L Y Á Z A T O K .

3807/1915. ein. szám.
Szatmár-Németi szab. kir. város törvényhatóságánál üresedésbe 

jött szatmárhegyi k e r ü le t i  t is z t i  o r v o s i á l lá s r a  pályázatot hirdetek. 
Ezen állás a IX. fizetési osztálynak megfelelő  évi 2600 korona kezdő 
fizetés és 800 korona lakbérjavadalmazással van egybekötve és az 
1908. évi XXXVIII. t.-cz. 6. §-a értelmében választás útján élethosszig
lan töltetik be. Felhívom mindazokat, a kik a fentnevezett orvosi állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi I. t.-cz. 9. §-ában elő írt minő síté
süket és esetleg eddigi szolgálatukat, igazoló okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvényüket Szatmár-Németi szab. kir. város polgármester; 
hivatalához f. é v i jú l iu s  h ó  10 .-én  d . u . 5 ó rá ig  adják be.

S z a t m á r - N é m e t i , 1915 június hó 4.-én.

Vajay Káro ly dr., kir. tanácsos, polgármester.

1422/1914. szám.
A zalatnai m. kir. fő bányahivatalnál elhalálozás folytán megürült 

b á n y a fő o r v o s i á l lá s r a  a IX. fizetési osztály, elő léptetés esetén a X. 
fizetési osztályban a kincstári bányászatnál bárhol üresedésbe jövő  
b á n y a o r v o s i á l lá s r a , a fő orvosi állással rendszeresített illetményekkel 
ú. m. évi kettő ezerkettő száz (2200) korona alapfizetés természetével 
bíró évi négyszáz (400) korona személyi pótlék, természetbeni, esetleg 
a törvényszerű  lakpénz évi hatvannyolcz ürköbméter tüzifajárandósággal 
és nyolczszáz (800) korona utazási átalánynyal pályázatot hirdetek.

Felhivatnak azon orvostudorok, kik ezen állást elnyerni óhajtják, 
hogy 1 koronás bélyeggel ellátott folyamodványaikat elöljáró hatóságuk, 
vagy ha állami szolgálatban nem állanak az illetékes fő ispán vagy 
polgármester útján jelen hirdetménynek a „Budapesti Közlönyében való 
első  megjelenésétő l számítandó 4 hét alatt a pénzügyministeriumhoz 
czímezve a pályázatot kihirdető  hatósághoz nyújtsák be.

Késő bben beérkező  folyamodványok tekintetbe vétetni nem fognak.
Folyamodók kötelesek hiteles okmányokkal igazolni, illető leg 

mindazon kellékeket kitüntetni, melyek a kiírt állomásra megköveteltet- 
nek, nevezetesen:

1. Családi és keresztnevüket, honosságukat, születési helyüket, 
életkorukat, vallásukat, családi állapotukat,

2. megszakítás nélküli elő élétüket (curriculum vitae),
3. nyelv- és szakismereteiket, netalán klinikai vagy kórházi szol

gálataikat; különösen a szülészetre vonatkozólag,
4. erkölcsi magaviseletüket,
5. hogy katonai kötelezettségüknek miként feleltek meg,
6. hogy oly egészséges állapotban vannak, miszerint a szolgálat

tal egybekötött kötelességek teljesítésére teljesen képesek.
A kinevezés, ha az illető  nem állami alkalmazott, egy év tarta

mára ideiglenesen történik, s a véglegesítés csak egy évi próbaszolgálat 
után következik be, feltéve, hogy az illető  a szolgálat teljesítésével járó 
kötelezettségeknek minden tekintetben megfelel.

Z a 1 a t n a, 1915 június hó 9.-én.
M . kir. fő bányah iva ta l.

A nagyváradi izr. Szent-Egylet nyilvános jellegű  kórházában folyó 
évi július 1.-én egy se g é d o r v o s i  á l lá s  jut üresedésbe. Javadalm azás: 
évi 2200 korona, egy bútorozott szobából álló lakás a kórházban, fű tés, 
világítás és reggeli. Pályázatok fo ly ó  h ó  2 8 .-á ig  a kórház igazgatósá
gához intézendök.

a n a to r iu m  P u r k e r s d o r f  W ien  m e l le t t
Ideg- és belbetegek  számára. 

E lm ebetegek és fe rtő ző  betegségekben szenvedő k k izárva. 

H iz la ló  k ú r á k ,  g y o m o r -  é s  b é lb e t e g e k ,  v a la 
m in t  d i a b e t e s  r é s z é r e  k U lön  o s z t á l y .

Külön osztá ly  sz ívbetegek  ré szé re  Dr. Max H erz m ag án tan á r vezetése a la tt. 
Egész éven át nyitva. — Fő orvos; Dr . L u d w ig  S t e i n ,  császári tanácsos.
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A la p íto tta : M arkusovszky Lajos 1857-ben . Foly ta tta : Antal G éza és  H ő gyes Endre.

SZERKESZTI ÉS K IA D JA :

LENHOSSÉK MIHÁLY EGYET. TANÁR ÉS SZÉKELY ÁGOSTON EGYET. TANÁR

FŐ SZERKESZTŐ . SZERKESZTŐ .

T A R T A L O M .

E R E D E T I  K Ö Z L É S E K .

M arschalkó T a m á s : Közlés a kolozsvári tud.-egyetem bő rklinikájáról. Háború és vene- 
reás bántalmak. 347. lap.

Pau likov ich  E le m ér: A peripheriás idegek sérülésére vonatkozó eddigi tapasztalataink. 
350. lap.

M oravcsik  E rnő  E m il: A paranoiás elmekórformákról. 351. lap.

F aragó  K orné l: Közlés a budapesti cs. és kir. XVII. sz. helyő rségi kórháznak belorvosi 
osztályából. (Kórházparancsnok: Noel Jenő  dr„ cs. és kir. törzsorvos. A belorvosi osz
tály orvosfő nöke: Tornai József dr., egyet, magántanár.) Harcztéri ritkább sebesülések 
— kombinált sérülések — esetei. 354. lap.

E R E D E T I  K Ö Z L E M É N Y E K .

K ö z lé s  a  k o lo z sv á r i tu d .-e g y e te m  b ő rk lin ik á já ró l.

H áború  é s  v e n e r e á s  b án ta lm ak .*
I r ta : M arscha lkó  T am ás dr., egyetemi tanár.

Tisztelt szakosztály!

Ha hadiorvosi üléseinken a háború kezdete óta szak
emberek részérő l itt elhangzott és más kérdések mellett a 
háborús ragályokkal is foglalkozó érdekes elő adások után 
én csak most, ily késő n szólalok fel és veszem igénybe 

.szives figyelmüket: nem azért történik, mintha nem volnék 
meggyő ző dve arról, hogy a kérdés, melyet mai elő adásomban 
fejtegetni akarok, a háború hygienés kérdéseinek Iegfon- 
tosabbjai közé tartozik ; ső t arról is meg vagyok győ ző dve, 
hogy önök, mint modern orvosok, e tekintetben velem szin
tén egy nézeten vannak.

Az ok, a miért ilyen késő n szólalok fel, egyszerű en az, 
hogy a legutolsó évek nagy háborúiban gyű jtött tapasztala
tok azt mutatták, hogy a venereás bántalmak nem szok
tak mindjárt a háború kezdetén annyira elszaporodni, hogy 
azoknak a hadsereg menetelő - és teljesítő képességére, tehát 
magára a harczképességre gyakorolt befolyása érezhető vé is 
váljék; bizonyos ideig várni kellett tehát, a mig mi is bizo
nyos tapasztalásokat tudtunk gyű jteni, a kikre a városunkba 
érkező  és részben itt megbetegedett venereás katonák nem 
jelentéktelen részének a gondozása és gyógyítása bízva van ; 
tapasztalásokat, a melyek ha szerények is, mégis megengedik, 
hogy a kérdés egyik-másik oldalát jobban megvilágíthassuk; 
és várni kellett különösen ebben a háborúban, a mely mére
teiben és borzalmasságában minden idő k összes háborúit 
messze felülmúlja.

* *
*

Hogyha a háború „ragálya iró l“ szólunk, azokról a be
tegségekrő l, a melyek a háború alatt és annak következmé
nyeként jelentkeznek és hurczoltatnak be a háború nyomán 
a polgári lakosság körébe is, rendesen a veszedelmes és 
gyorsan ölő  heveny fertő ző  betegségeket — cholera, pestis, 
kiütéses typhus, vérhas, himlő  stb. — szokta orvos és laikus 
egyaránt érteni.

* Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermészettudományi szakosz
tályának ápr. 17.-i szakülésén tartott elő adás.

Irodalom -szem le. Könyvismertetés. Pels L e u sd e n: Chirurgische Operationslehre für 
Studierende und Aerzte. — Új könyvek. — Lapszem le. Belorvosion. P orges: Dysen- 
teria-reconvalescensek gyógyítása. — U m b er: Diabetes kezelése. — Sebészet. K a tzen
s te in : A narcosis hatása a szívre. — Gyermekorvostan. R eiche: Veleszületett bujakór 
koraszülöttekben. — L anger: A méhcsípés és méhfulánkméreg gyógyhatása. — B ő r- 
kórtan . C. Boeck: Halálos resorcinmérgezés. — Kisebb közlések a z  orvosgyakorla tra. 
Steinbach : Delirium potatorum. — L andow : Albertol. — R ued iger: A hadbavonultak 
diabetesének kezelése. 35V—358. lap.

M agyar orvost irodalom . Gyógyászat. — Budapesti orvosi újság. 358. lap.

Vegyes h írek . 358. lap.

| T udom ányos tá rsu la to k . 359. lap.

Szó sincs róla, ezek a betegségek nagyon veszedelme
sek ; ha a hadsereg ellátása nem megfelelő  és a hygienés 
viszonyok rosszak, úgy hogy nem tudunk elterjedésüknek 
gátat vetni, nagyobb pusztítást végezhetnek magában a had
seregben, mint az ellenség go lyó i; ám láttuk, hogy ezek a 
járványok, ha fel is ütötték fejüket, nálunk eddig nem tudtak 
gyökeret verni még magában a hadseregben sem ; az ország 
népessége jóformán teljesen megkímélve maradt azoktól, 
és remélhető leg megkímélve marad a háború után is ; mert 
hisz azok ellen megfelelő  erélyes óvóintézkedésekkel véde
kezni tudunk, és a hadvezető ség a belügyi kormányzattal 
már jó eleve a legszélesebb körű  és legerélyesebb rend
szabályokat léptette életbe azok elfojtására, s a betartá
sukra szigorúan ügyel i s ; ám  korántsem  szabad  a zoka t a 
veszedelmeket sem lekicsinyelni, a m elyek nem csak a hadse
regre, de az egész ország népességére abból szárm aznak, ha 
a háború következm ényeképp a venereás bánta lm ak — és első 
sóiban a syphilis —, a m elyek m ár béke idején is oly p u sz 
títást végeznek, és a m elyek következm ényei olyan mélyen 
belenyúlnak a népegészségbe, a népjólétbe, az egész társada
lomba, túlságosan elszaporodnak katoná ink körében, és azok 
álta l m ár a háború alatt, de különösen a háború végével 
átv itetnek az egészséges népességre is

Sajátságosképpen azonban a venereás bántalmak prophy- 
laxisa a háborúban is mostoha elbánásban részesül. Nem 
szemrehányásképpen m ondom ; így van ez másutt is, nem
csak ná lunk ; de azért pl. német szövetségesünk eddig sok
kal többet tett, mint mi, mert nálunk eddig úgyszólván semmi 
sem történt.

Hogy ennek az oka miben rejlik, már többször elmon
dottam a nyilvánosság elő tt. Az ok magában az emberi ter
mészetben rejlik, mert annak a sajátsága, hogy a közvetlen 
veszélytő l jobban fél, mint attól, a mely csak a messze távol
ban van. Ha a vérbaj nem volna olyan alattomos betegség, 
m inta milyen napjainkban, a mely pusztító hatását sokszor csak 
évek, ső t évtizedek múlva érezteti, a mely orozva öl és mételyez 
meg és pusztít el egész nemzedékeket, hanem azt a gyorsan 
ölő  veszedelmes jellegét tartotta volna meg, a melyet a régmúlt 
századok nagy syphilisjárványaiból ismerünk, a midőn az em
berek mint valami cholera- vagy pestis-járvány alkalmával 
rakásra hullottak: nyugodtak lehetünk abban, hogy a vérbaj 
elleni védekezés ma már egészen szilárd alapon állna és 
most a hadvezető ség is mindent elkövetne, hogy terjedését 
minden eszközzel meggátolja.
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Pedig — ugyebár — a jövő re is kell gondolnunk, és 
senki sem kételkedik abban, hogy a mikor ebben a rettenetes 
háborúban ifjúságunk legjavából annyi ezren és ezren pusz
tultak már el, mindnyájunknak szent kötelessége minden 
erő nkbő l odahatni, hogy azok, a kik megmaradnak, egészsé
gesek is maradjanak és majdan családot is alapíthassanak; 
hisz sohasem volt nagyobb szükség arra, hogy az egész
séges fa j  szaporodásnak m inden elöföltételét m egterem tsük, 
mint lesz a háború után, melyben a nemzet oly sok nemes 
vért vesztett már eddig is.

De ettő l eltekintve, a venereás bánta lm ak m agának a 
hadseregnek a harczképességét is a legkártékonyabban befo
lyáso lják, a mint ezt igyekezni fogok kifejteni; és ez az a 
közvetlen veszély, a melynek arra kellene indítani a vezető  
köröket, hogy annak már most igyekezzenek elejét venni.

Ha ezt a kettő s veszedelmet tekintjük, különösen pedig 
az egészséges f a j  szaporodásnak a hábo/ú  után a venereás 
bánta lm ak elszaporodása következtében nagym éivü  megcsök- 
kenését, és azoka t a veszedelmes, ső t életveszélyes betegsége
ket, a m elyek úgy a gonorrhoea, m in t különösen a syphilis 
fo lyom ányakén t évekkel, ső t évtizedekkel a fe rtő zés után is 
je len tkezhetnek, első sorban a vérér- és idegrendszer syphi- 
lisét, a tabest és paralysist: bátran m ondhatjuk , hogy azok 
a veszedelmek, a m elyek a háborúva l kapcsolatosan a venereás 
bánta lm ak nagym érvű  elszaporodásából úgy a hadsereg tel
jesítő képességére, m in t a népességre, az egész társadalomra 
háram lónak, egyá lta lában nem á llanak a nagy háborús já r 
ványok, a heveny fe r tő ző  betegségek veszedelmei mögött.

* *
*

Ezzel a fontos kérdéssel, a háború és venereás bántal
mak fontos kérdésével akarok én ma foglalkozni, tisztelt szak
osztály. Igyekeztem azt a nagy irodalmi anyagot, a mely 
újabban összegyű lt, lelkiismeretesen áttanulm ányozni; hiszen 
a németországi és részben osztrák orvosi szaklapokban a 
háború kezdete óta már számos errevonatkozó értékes köz
lemény jelent meg hivatott szerző k tollából. Igyekezni fogok 
önöket lépésröl-lépésre vezetni a szövevényes labyrinthusban, 
és elő ször rövid történeti visszapillantást vetve a háború, 
a prostitutio és a venereás bántalmak közötti viszonyra, va
lamint arra a fontos szerepre, a melyet a venereás bántalmak 
a hadseregre már békében is visznek, a mostani háború
ban gyű jtött tapasztalásokat fogom méltatni, hogy azután 
megmutatni igyekezzem azt az útat, a melyen szerény nézetem 
szerint haladni kellene, hogy nagyobb veszedelemnek elejét 
vehessük.

* *
*

Hogy a gyöngébb nem mindig vonzódott a hadsereghez, 
már akkor is, a mikor annak tagjai talán még egyenruhát 
sem viseltek, arra tulajdonképpen már a történelem elő tti idő k
ben is találunk példát. Hisz tudjuk a mythologiából, hogy 
Venus istenasszony, a szépség és szerelem istennő je és a jó 
öreg tüzistennek, Vulkan apónak hites felesége, alaposan 
összeszű rte a levet a daliás M ars hadistennel, a kihez éppen 
nem plátói kötelékek fű zték, a miért aztán Vulkan apó méltán 
gerjedt rettenetes haragra.

Messze vezetne, és ezért nem is akarom azokat a viszo
nyokat, a melyek ebbő l kifolyólag Venus és M ars között állan
dósultak, ecsetelni az emberiség legrégibb történetétő l kezdve 
napjainkig, bármennyire érdekes volna is a z ; hiszen idő nk 
rövid és fontosabb feladataink vannak. Különben igen érdekesen 
fejtegeti ezt a kérdést H aberling fő törzsorvos legújabban meg
jelent m unkájában: „Das Dirnenwesen im Heere und seine 
Bekämpfung“, a melybő l német szerző k, a kik újabban a 
háború kérdésével foglalkoztak, így Blaschko, Touton, F inger 
stb., szintén merítettek és idézik is.

Én a teljesség kedvéért csak annyit említek meg, hogy 
az a belső  viszony, a mely Venus és M ars között már a 
mythologiában megvan, azóta is minden idő kön keresztül 
megmaradt, csakhogy a dolog természeténél fogva az idő k 
folyamán bizonyos változásokon ment keresztül.

Az ókori ázsiai népek például többnyire feleségeiket 
is elvitték a háborúba, hogy — mint Xenophon említi — 
ily módon annál vitézebbül küzdjenek, mert legdrágább 
kincsüket kell védelmezniük.

Hogy a népvándorlás idején, midő n egész néptörzsek 
hagyták el régi hazájukat, hogy újjat keressenek, az asszo
nyok és gyermekek is együtt voltak a táborban, az ter
mészetes. A mint azonban valamely nép a kultúra bizonyos 
fokát elérte és állandóan letelepedett, az asszony otthon 
maradt a házat és gyermekeket ő rizni, és a feleség helyét 
a harczba vonuló férfilakosság oldalán lassanként kiszorította 
a ledérnő , a szabad szerelem papnő je, a prostituált.

És valóban a legrégibb idő ktő l fogva egészen a leg
újabb korig a hadseregeket a háborúba a ledérnő k egész 
serege kisérle, a keresztesháborúk alatt csakúgy mint a 
harminczéves háborúban; azoknak száma néha oly nagy volt, 
hogy a rendes csapatok számát is m eghaladta; el lehet 
képzelni, hogy a csapatok harczképességét ez az asszony
sereg nem nagyon emelte.

A hygienés veszedelem azonban csak akkor vált érez
hető vé, a midő n a XV. század végén a syphilis elő ször ütötte 
föl fejét Európában V ili. Károly  franczia király seregében 
Nápoly alatt, mint addig ismeretlen veszedelmes járvány; és 
a mit részben addig is a legkeményebb eszközökkel kísérel
tek meg, most már még erő teljesebb módon iparkodtak a 
hadsereget a prostitutiótól megszabadítani. Azonban hiába 
voltak a legmegszégyenítő bb, a legkeményebb büntetések; 
hiába a kegyetlenkedések; hiába vágták le a ledérnők orrát 
és füleit, hiába fojtatott Strozzi franczia marsall egyszerre 
800 örömleányt a Loire hab ja iba: a prostitutio mint százfejü 
hydra mindig felütötte fejét és szabadon burjánzott a had
seregben.

Nem csoda, hogy egyesek már akkor igyekeztek a 
viszonyokkal m egalkudni; így III. K ároly  lotharingiai herczeg 
századonként 8 ledérnő t engedélyezett a hadseregnek, ső t 
belgiumi jámbor A lbert 1580-ban edictumot bocsátott ki, a 
melyben elő ször volt hangoztatva, hogy ezeknek a ledér 
hölgyeknek egészségeseknek kell lenniök. Hogy ennek da
czára a viszonyok a harminczéves háborúban milyenek 
voltak, eléggé ismeretes.

Valóban évszázadok múltakéi, a míg a ledérnő k sere-* 
gét a hadseregbő l, úgy a hogy, kiű zni lehetett, és csak a 
mikor az általános védkötelezettség a hadviselés jellegét egé
szen megváltoztatta, lehetett komolyan gondolni arra, hogy a 
hadseregeket a prostitutiótól egészen megtisztítsák. Hozzá- 
tehetem, hogy ez — sajnos — mindig sisiphusi munka volt. 
Hisz a napóleoni háborúk alatt is egész sereg asszonysze
mély vonult a sereggel úgy Német-, mint Oroszországban i s ; 
ső t ismeretes, hogy Friant tábornok a prostituáltakat a ka
tonai egészségügyi hatóság ellenő rzése alá helyezte.

Hogy az orosz-japán háború alatt a japánok hygienice 
kifogástalan bordélyokat vittek magukkal, az orosz hadsere
get pedig kokottok és más nő személyek egész serege kö
vette, az ism eretes; hogy az orosz tisztek a mostani borzal
mas háborúban is egész sereg „szerető t“ és könnyüvérű  höl
gyet visznek magukkal, már az eddigi hírekbő l is ismert 
dolog, és úgy látszik, hogy ez az orosz hadviseléshez tartozik.

Ső t egészen ő szintén megvallom, hogy nagy a gyanúm, 
hogy az az angol asszonyregiment, a melyrő l a lapok
ban olvastunk, és a melyrő l azt is olvastuk, hogy csakis 
20—40 év közti nő kbő l állhat, nem annyira „könnyebb irodai 
munkákra“, mint inkább az angol katonák szórakoztatására 
fog szolgálni.

Egyszóval az emberiség és az egész hadviselés törté
nete bizonyítja, hogy maga a hadsereg, de különösen a há
ború mindig vonzerő t gyakorolt a prostitutióra; hogy ez min
dig meg tudta találni az utat és módot arra — bármennyire 
üldözték is —, hogy ha nem nyíltan, hát burkoltan furakod- 
jék be a hadseregbe; hogy erő szakos rendszabályok nem sokat 
használnak, még a legbarbárabb intézkedések sem, mert itt 
a kíná la t mindig lépést tartott és lépést fog tartani a keres
lettel, bármit csináljunk is.
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És bármily nagy különbség van is erkölcsi színvonal 
tekintetében egyrészt a német és magyar-osztrák csapatok, 
másrészt meg az orosz hadsereg kozák szotnyái, cseremisz-, 
burját-, kirgiz- és tatárai, valamint többi ellenségeinknek is 
mindenféle tengerentúli egész és félvad népekkel, színes bő - 
rüekkel, indiai gurkákkal és más hasonlókkal megspékelt 
csapatai között: ha nem u tóp iákat ha jszo lunk, azza l a körü l
m énynyel m in t ho lt b izonyossággal ke ll szám olnunk, hogy a 
venereás fertő zések a m ostan i háborúban úgy szövetségesünk 
hadseregében, m in t a m iénkben is, je lentékenyen em elkedni 
fo g n a k , hacsak m ár jó  elő re szembe nem nézünk a veszede
lem m el és nem  igyekszünk  a z t legalább m egcsökkenteni; nem 
azálta l, hogy a p rostitu tió t kiir tan i iparkodunk, mert h isz az 
lehetetlen, hanem  hogy a z t hygienice lehető leg kevésbé vesze
delm essé te g y ü k ; és különösen, hogy vitéz katoná ink körében 
a prostitu tio  u tán i keresletet apaszszuk, m ert csakis ezen az 
úton s ikerü l a kíná la to t csökken ten i; és azálta l, hogy fe lh a sz
n á lju k  a venereás bánta lm ak modern p rophylax isának m inden 
eszközét egyrészt a venereás fe rtő zések megcsökkentésére, m ás
részt m eg  a fertő zések veszedelmes következm ényeinek elhárí
tására, mint erre elő adásom második részében reá fogok térni.

* *
*

Nézzük most már elő bb közelebbrő l a hadsereg és a 
venereás bánta lm ak közti viszonyt.

Azzal kell kezdenem, hogy e bajok már békében is igen 
nagy jelentő séggel bírnak a hadseregre, már csak gyakorisá
guknál fogva is. Hiszen Töply szerint, a ki ennek a kérdés
nek egyik legalaposabb ismerő je, az osztrák-magyar hadse
regben a venereás bántalmak gyógykezelése évenként 638.139 
gyógyítási napot vesz igénybe, úgy hogy naponta átlag 1748 
venereás katona kezeltetik; ezek után Töply méltán jut arra 
a következtetésre, hogy ha a hadseregnek minden évben egy 
csatája lenne, alig veszthetne annyi harczost halottakban és 
sebesültekben, a mennyi évenként a venereás bántalmak kö
vetkeztében válik harczképtelenné. Hogy pedig azok gyógy
kezelése mennyi költséget ró a katonai kincstárra, az köny- 
nyen elképzelhető .

Hogy a háborúban a helyzet még súlyosabbá válik, az 
természetes. Elő ször is a hadsereg létszáma jelentékenyen 
megnagyobbodik, és a mellett a venereás bántalmak is meg
szaporodnak. A német-franczia (1870/71), az orosz-török 
(1877/78) háborúban és a boszniai occupatio alatt szerzett 
tapasztalatok egyaránt bizonyítják, hogy a harcztér kiválóan 
alka lm as ta la j a venereás bánta lm ak szám ára és elő segíti 
azok  terjedését (Töp ly).

E mellett feltű nő , hogy a venereás bánta lm ak szám a a 
háború ta rtam ával szem ben arányta lanu l n ő ; így a német- 
franczia háborúban a venereás bántalmak megbetegedési 
arányszáma az első  bajor hadtestben 1870 október havában 
10'2% 0, 1871 januárban 16'7°/00, áprilisban 41‘8 % 0 és má
jusban 77’7%0-t tett ki.

A mostani háborúban annál is inkább számolni kell 
azzal a lehető séggel, hogy a venereás bántalmak a hadsereg
ben nagy mértékben fognak megszaporodni, mert egyrészt 
ez a háború nemcsak borzalmasságban, hanem — úgy lát
szik — idő tartam tekintetében is minden eddigit felülmúl, 
másrészt meg annak minket érdeklő  színtere — ha Szerbiá
tól egyelő re el is tekintünk, a hol a syphilis tudvalevő leg 
endemiásan pusztít — Galicziában, Bukovinában és Orosz- 
Lengyelországban van, a mely területek a venereás bántalmak 
tekintetében a legfertő zöttebb országokhoz tartoznak.

F inger valóban már november hónapban arról panasz
kodott, hogy azoknak a katonáknak száma, a kik venereás 
infectiék következtében harczképtelenné válva, a harcztérrő l 
visszaküldettek a különböző  kórházakba, éppen nem csekély. 
Hogy azóta a viszonyok hogy alakultak, csak akkor tudhat
nék, ha közelebbi adatok állanának rendelkezésünkre; hogy 
azonban a venerás infectiók száma nagy és folyton szaporo
dik, azt saját tapasztalásainkból is mondhatjuk. A klinikán 
mint tartalékkórházban állandóan 70—80 bennfekvő  venereás 
katonát gyógyítunk, e mellett naponta ugyanannyi vagy még

több jár be ambuláns kezelésre, és feltű nő en sok a friss fer
tő zések száma, nemcsak a gonorrhoeás, hanem a syphilises 
infectióké is; tehát ezek a katonák már valamennyien a há
ború alatt szerezték a nemi betegséget.

N em  szabad azonban gondolni, hogy ezek a venereás 
fe rtő zések kizárólagosan a prostitu tió t m ár add ig  is üzlet
s z e r ű ig  fo ly ta tó  nöszem élyek rovására esnek. B laschko igen he
lyesen figyelmeztet arra, hogy a mostani borzalmas háborúban a 
hadsereget és általa az egész nemzetet nemcsak az üzletszerű  
prostitutio révén fenyegeti a venereás fertő zöttség veszedelme. 
Hiszen a mostani háború, a mely az összes gazdasági vi
szonyokat olyan alaposan fölforgatta, és a melynek éppen 
gazdasági életünket megbénító hatását úgyis oly alaposan 
kezdjük már érezni, a mely az ipar egyes ágait és a keres
kedelmet teljesen m egbénította: száz- és százezer nő t fosz
tott meg keresetétő l különösen a nagyobb városokban. 
Blaschko még ehhez hozzáteszi, hogy „különösen a jobb
módú osztályokhoz tartozó nő k attól a különben dicséretes szán
déktól vezetve, hogy ő k is tegyenek valamit a harczosokért és 
azok családjaiért, minden humánus czélt szolgáló munkát ingyen 
vállalnak magukra, a nélkül, hogy sejtenék, hogy azzal csak 
a munkanélküliek nyomorát növelik.“ És mi történik azok
nak a nő knek nagy számával, a kik eddig nem ű zték olyan 
üzletszerüleg a prostitutiót, a kik nem tisztán abból éltek, de 
mégis volt egy-egy barátjuk, a ki szerényen támogatta ő ket; 
ezek most már megfosztva a támogatástól, a mind nehe
zebbé váló megélhetési viszonyok következtében hovatovább 
egészen elzüllenek, hacsak könnyebb megélhetésükrő l nem 
gondoskodunk.

Látnivaló, hogy a venereás bántalmak prophylaxisának 
kérdése, a háborúban még sokkal inkább, mint a békében, 
első sorban is socialis kérdés, és B lasd iko igen helyesen jegyzi 
meg, hogy azok a rendeletek, a melyeket a berlini rendő r
fő nök és utána a legtöbb német hatóság kibocsátott, és a 
melyek a prostitutio megszorítását czélozzák, bizonynyal a 
legjobb szándékkal bocsáttattak ki, és nemcsak erkölcsi, ha
nem hygienés szempontokat is illetnek; ha azonban kissé 
közelebbrő l nézzük meg ezeket a rendeleteket: az utczák és 
nyilvános helyiségek megtisztítása a prostituáltaktól, az úgy
nevezett „Animierkneipek“-ban a nő i kiszolgálás eltiltása stb., 
úgy azt kell mondani, hogy azok hygienés értéke nem soka t 
fo g  érni addig, a m íg  egyidejű leg  m áskén t nem gondosko
d unk  a kereset né lkü l m aradt nöszem élyek megélhetésérő l. 
Mert azok is csak élni akarnak, és ahhoz utóvégre joguk is 
v a n ; és az egyetlen mesterséget, a melyet megtanultak, ter
mészetesen azután is folytatni fogják, csakhogy most már 
titokban, a hatóság tudta nélkül.

Valóban el lehetünk készülve arra, hogy m in t m inden 
háborúiban, úgy különösen a m ostaniban a prostitu tio  m inden 
szigo iito tt ellenő rzés daczára is óriásilag m eg  fo g növekedni, 
és m egnövekedett m ár eddig is.

* *
*

Az a kérdés most már, hogy a katona ho l és m ikor 
szerzi a háborúban a venereás betegséget ?

Ugyebár azt el sem lehet képzelni, hogy a mostani 
háborúban, mely az állóharcz jellegét öltötte, a midő n a 
legénység és tisztek heteken, ső t hónapokon át fekszenek a 
lövészárkokban, a katonák a szorosabban vett harcztéren, a 
tüzvonalban fertő znék magukat. A rettenetes fáradtság, a nél
külözések, a folytonos életveszély, a minden nap átélt bor
zalmak stb. minden egyébként hathatnak, csak nem stimu
lus sexualisként; és mindenekelő tt hiányzik a nő i partner is.

E tekintetben már saját tapasztalatainkra is hivatkozha
tunk, mert a több száz venereás katonát, a kit a háború kez
dete óta a klinikán gyógyítunk, gondosan kikérdeztük az in- 
fectio helyére és idejére nézve, és én is csak megerő síthetem 
azt, a mit errő l a kérdésrő l különösen Finger, Lesser és 
Touton mond. Valóban, a katonának a lövészárokban és 
egyáltalában a harczvonalban minden egyében járhat az esze, 
csak nem ilyen dolgokon; egyetlen egy katonát sem talál
tunk, a ki baját a lövészárokban, a tüzvonalban szerezte volna.
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Ha ellenben tekintetbe veszszük a háború adta viszo
nyokat, könnyen reájövünk arra, hogy hol és m ikor történik 
a fertő zés.

Eltekintve azoktól az esetektő l, a mikor a katona már a 
mozgósítás elő tt szerezte a venereás betegséget, a syphilist 
vagy a gonorrhoeát, a mely még nem gyógyult ki egészen, 
a háborúval összefüggésben álló venereás fertő zések két cso
portba oszthatók.

A z  első  csoportba azok a fertő zések tartoznak, a m e
lyeket a katona a m ozgósítás, bevonulás és fe lvonu lás a la tt 
szerez m agának. Elő segítő  m om entum ok: az emelkedett, fel
magasztalt hangulat, a lelkesedés, az elő zékenység, a melyet 
a nő i lakosság a bevonuló harczosok iránt a búcsú napjai
ban tanúsít, különösen pedig az alkohol, a mely a legtöbb 
infectio kiindulópontja, úgy hogy nem lehet csodálkozni, hogy 
még az oroszok is szigorú tilalmat bocsátottak ki a katonák 
mértéktelen alkoholélvezete ellen.

F inger említi, hogy azokban a történelmi napokban,augusz
tus első  3 hetében, a mikor az általános mozgósítás végbe
ment, a bécsi Práterben esténként egyebet sem lehetett látni, 
mint szerelmes párokat, a melyeknek férfitagja egy-egy ka
tona volt.

Hogy nemcsak Bécsben volt ez így, hanem a budapesti 
városligetben is, és mindenütt, minden nagyobb góczpontján 
a mozgósításnak, könnyen el lehet képzelni. Az idő tájt a mi 
sétaterünk is Práter volt kicsinyített kiadásban, és búcsúz- 
kodó szerelmes párokon kívül ott sem igen lehetett egyebet 
látni. Hány venereás infectio történhetett a mozgósítás és a 
fölvonulás a la tt! Valóban már szeptember első  felében számos 
„sebesült“ katona érkezett vissza a harcztérrő l a különböző  
tartalékkórházakba, a kik azonban nem M ars, hanem Vénus 
sebesültjei voltak.

Ugyanebbe a kategóriába tartoznak azok a fertő zések, 
a melyek a késő bb behivottak, az u tó lag besorozottak, a nép- 
fö lke lö k  körében fo rd u ln a k  elő , a k ik  nagyobb városokban 
kiképzés czéljából több hétig, esetleg több hónapig maradnak.

A  fertő zések m ásodik csoportjába ped ig  azok az esetek 
ta rtoznak, a m idő n a katona a hadszíntéren szerzi a venereás 
betegséget. Említettem, hogy a szorosabban vett hadszíntéren, 
a tű zvonalban és lövészárkokban, a fertő zés úgyszólván ki 
van zárva, mert ott nemi életrő l szó sem lehet. A nná l vesze
delmesebbek azonban a hadszíntérhez közeleső  nagyobb vidéki 
városok, aká r honi, akár p ed ig  m eghódíto tt helyekről van szó, 
a hol a katonaság hosszabb ideig tanyázik.

Felesleges említenem, hogy a prostitutio a legnagyobb 
in ternationalism ust vallja elvéül, és mindig az erő sebbhez 
csatlakozik; úgy hogy mihelyt az elfoglalt ellenséges város
ban a katonaság hosszabb tartózkodásra berendezkedett és 
kissé kipihente a harczi fáradalmakat, azonnal kezdő dnek a 
csábítások, és pedig — sajnos — a legtöbb esetben nem 
eredmény nélkül. Hogy aztán — mint Touton mondja — ez 
a mostani háború, mint minden háború, arra is alkalmas, 
hogy az emberben a jó tulajdonságok mellett az állatot, a 
a sexua lis perverzitásokat, a sad ism ust is életre keltse, nem 
vitatom, de ennek lehető sége kézenfekvő . Hogy az orosz 
hadseregben erre a mostani háborúban már számos példát 
találunk, mindnyájan tudjuk.

Végül csak azt akarom még megemlíteni, hogy a sebe
sülten valamely tarta lékkórházba szá llíto tt katona a reconvales- 
centia a la tt szintén gyakran  fe r tő z i m agá t venereás bánta lom - 
mal, mint erre mi is láttunk számos példát.

(Folytatása következik.)

A p er ip h er iá s id eg ek  sé r ü lé sé r e  v o n a tk o zó 
ed d ig i tap asz ta la ta in k .

Irta : P au likov ich  E lem ér dr.

A peripheriás idegek sérülésére vonatkozó eddigi tapasz
talatainkat a következő kben foglalhatjuk ö ssze :

Aránylag friss sérülés esetében megesik, hogy bár a 
functionalis vizsgálat is az idegvezetés megszakítását mutatja, 
a mű tét alkalmával az idegen magán semmiféle kóros elvál

tozást sem találunk. Ez esetben feltehető , hogy a golyó mint 
trauma a szomszédos lágyrészek roncsolása útján circulatiós 
zavarokat, nevezetesen hyperaemiát, exsudatiót, infiltratiót, 
ső t esetleg kocsonyaszerü beszürő dést is okoz; ilyképp in
direct úton nyomást gyakorol az idegtörzsekre és kiesési 
tüneteket vált ki. Máskor kifejezett súlyos paresisek, ső t func
tionalis vizsgálattal is beigazolt bénulások esetében a mű tét 
folyamán az idegtörzsön magán kisfokú orsószerű  duzzanaton 
kívül egyéb kóros elváltozást nem találtunk. Ily esetben nyil
ván a löveg által okozott trauma mint zúzó erő  tisztán a 
perineuriumra hatott és ott okozta az elő bb részletezett elvál
tozásokat. A kocsonyaszerü beszürő dés azután késő bb szer
vülve kötő szövetesen át is alakulhat és ilyképp heggé is válhatik.

Más esetben elő fordul, hogy a lövési trauma az idegnek 
csak igen csekély részét sértette és aránylag sok idegrost 
maradt épen. Természetesen minél több az ép rost, annál 
kevesebb a kiesési tünet. Éppen ezt a körülményt igazolták 
S to ffe l vizsgálatai is, aki hangsúlyozta, hogy vizsgálatai alkal
mával directe az izomhoz vezető  legvégső  idegszálakat cen
trálisán, egészen a plexusig követhette. Oly esetekben, midő n 
az idegsérülés szomszédos csontrészletek sérülésével szövő 
dött, igen gyakran a hegben tovasodort, ső t nem ritkán az 
idegbe magába is beékelő dött csontszilánkokat találhatunk. 
Nemkülönben gyakran lelhető k lövegszilánkok, melyek ha
sonlóképp állandó izgalmi momentumként szerepelnek.

Máskor viszont a hypertrophiás callus, avagy az ebbő l 
kiszögelő  sarkantyú nyúlik bele az idegbe és az okozza a 

. kiesési tüneteket. Elő fordulhat az az eset is, hogy az idege
ket kisérő  vérerek fala sérül és tágul ki aneurysmaszerű en 
és az így képző dött aneurysmának nyomása okozza a kiesési 
tüneteket.

A puskalöveg által okozott sérülések igen gyakran mint 
likszerű  sebzések mutatkoznak. Sok esetben ily likszerü seb
zéskor a lő csatorna nem mint rendes lő csatorna, hanem mint 
spiralis alakú lő csatorna nyilvánul meg. Ily esetekben föl
tehető , hogy a löveg ütő dése alkalmával az idegtörzs bizo
nyos helyeken kitér a löveghatás elő l és ezáltal az idegtörzs 
egyes részletei megcsavarodnak úgy, hogy a löveg elő hala- 
dása közben a rostok csavarodása miatt más és más rész
letet talál, mint ha az ideg normális helyzetben maradt 
volna. Ily esetekben támad azután az idegtörzsnek úgyneve
zett contourlövése.

Röviden összefoglalva, a mű tét-autopsia folyamán^talált 
lelet leggyakrabban a következő :

1. Az idegen kóros elváltozás nincs, csupán a környe
zet sérülése által elő idézett circulatiós zavar okoz indirect 
nyomás folytán kiesési tüneteket.

2. A perineurium sérülése folytán elő állott circulatiós 
zavar, esetleg heges elváltozás okozza a functionalis tüneteket.

3. Az ideg maga hegbe van ágyazva.
4. Állományába idegen test jutott, mely mint izgalmi 

momentum szerepel.
5. Rostjai részleges vagy teljes megszakítást szenvedtek 

el, végeiken bunkószerüen vastagodtak és igen gyakran dis- 
lokálódtak is.

A mi a csonkok egyesítését illeti, azt, hacsak a K uhlen
kam pf-, illetve Keppler-féle anaesthesia nem vihető  ki, nar- 
cosisban végezzük fő leg azért, hogy a helybeli érzéstelení
téssel kapcsolatos anaemizálás mint a pontos vérzéscsillapítás 
direct akadálya érvényre ne juthasson. Hisz tudjuk, hogy 
igen gyakran az utóvérzések következtében fejlő dött haema- 
tomák, illetve azok szervülése után képző dött hegek teszik 
tönkre az elért eredményt.

A legfontosabb, hogy az egyesítés alkalmával a con- 
gruentiára nagy figyelmet fordítsunk. Kívánatos volna, ha a 
mű tét folyamán directe az idegrostok villamos ingerlése útján 
tudnók megkülönböztetni, hogy melyek a mozgató és melyek 
az érző  rostok. Ez természetszerű leg azért sem vihető  ki, 
mert a súlyosan sérült peripheriás idegrostok rendesen sem a 
farádos, sem a galván árammal nem izgathatok, a hol pedig 
izgathatok, ott felő lük nem sikerül izgatni a centrális rostokat. 
A villamos vizsgálattal mű tét közben legföljebb annyira me- 

I hetünk, hogy bizonyos fő idegtörzseket ennek segélyével diffe-
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rencziálhatunk és súlyos hegedések esetén meg tudjuk külön
böztetni az összetartozó fő törzseket; illető leg általa meg tudjuk 
állapítani a laesio helyét. Ma durván anatómiai alapon csak 
annyit tudunk kivinni, hogy az idegrostoknak minden forga
tását, illetve csavarodását megakadályozva, a congruálóknak 
látszó rostokat egyesíthetjük. Heile és H ezel-nzk a wiesbadeni 
Paulinenstift-bő l közölt vizsgálataiból kitű nik, hogy igen jól 
beválik a csonkok végeinek az adaptatio elő tt felrostozása, 
illetve a rostoknak elkülönítése, mely mű fogás a functionalis 
eredményt gyorsítja.

A legnagyobb figyelmet a fő törzs perineuriumára kell 
fordítani. Ha ez hegesen elváltozott, önmagában véve 
mint idegen test szerepelhet és nyomást gyakorolhat az ideg
rostokra. Ennek heges részleteit tehát föltétlenül ki kell irta
nunk. Gyakran megesik, hogy a perineurium éppen a fentebb 
említett indirect trauma útján keletkezett gyuladásos jelensé
geket, azaz a hyperaemiát és kocsonyás beszürő dést mutatja, 
különösen oly esetekben, hol súlyos peripheriás neuritis 
tünetei állottak fenn, melyek csak néhány héttel a sérülés 
után nyilvánultak és a beteget erő sen megkinozták. Ezért 
ajánlják az elő bb említett szerző k, hogy ily esetben az ideg
rostokat úgyszólván skelettezzük. Ső t felemlítik, hogy magá
nak az idegvarratnak traumája után keletkezett gyuladásos 
exsudatio is okozhat neuritis descendensts ennek megelő zésére 
azt ajánlják, hogy a varrat befejeztével úgy a centrális, mint a 
peripheriás csonk perineriumát néhány milliméterre hasítsuk 
be, hogy az igy keletkezett hasadékon át tegyük lehető vé 
a gyuladásos termékek levezetését.

Oly esetben, midő n a lő sérülés által okozott defectus 
nem nagy, a csonkoknak direkt egyesítése végezhető , mely 
természetszerű leg a legjobb eredményeket adja. Itt fő leg arra 
kell ügyelnünk, hogy szem elő tt tartva a congruentiát, a 
varratokat jól biztosítsuk. Ez legjobban a szomszédos ép 
izomból vett nyeles lebeny segélyével eszközölhető , mert 
olyan esetekben, hol erre a czélra zsírszövetet avagy szabad 
fasciát használunk fel, igen gyakran ezek szerepeltek mint 
izgalmi okok és okoztak reactiv gyuladás útján újabb loca
lis összenövéseket, a mi viszont a mű téti eredményt tette 
kétségessé.

Sokkal nehezebb a helyzet, ha a sérülés következtében 
nagy diastasis keletkezett, mivel a csonkok erő sen eltávoztak 
egymástól.

Ily esetekben a szomszédos izületekforceirozott behajlítása, 
illetve nyújtása útján eszközölt tehermentesités és megfelelő  
gipszsínekkel hypercorrectiós állásban történt fixálás kecsegtet 
a legjobb eredménynyel. Nevezetesen a nervus radiális sérü
lése esetében láttuk igen sok hasznát a könyökizületben 
derékszögben behajlított, a kéztő izületben pedig 60—80 fokú 
szög alatt kézhát-hajlításba hozott végtagra alkalmazott gipsz
síneknek. Heile és H ezel az idegcsonkok megnyújtása czél- 
jából a perineurium spiralis bemetszését ajánlja. Természet
szerű leg ily esetekben, hogy a varratok kiszakadását meg
akadályozzuk, a szomszédos idegrostokhoz kell a perineuriumot 
ölteni, a mi viszont nem válik a késő bbi functio elő nyére.

Az úgynevezett tubularis varaitól, tudniillik azon eljá
rástól, midő n a csonkokat közbeiktatott decalcinált csontcsö
vecskék (Vanlair), gummidrainek {Ehrm ann), magnesium- 
csövecskék (Payr) vagy formaiinban keményített borjuarteriák 
(Foram itti), esetleg vena saphenadarabok {W rede) közbe
iktatása útján igyekszünk egymáshoz közelíteni s ilyképp az 
idegrostoknak egyesülését lehető vé tenni, legalább eddig nem 
láttunk eredményt.

A ssaky állatkísérletekkel bizonyította be, hogy ha az 
egymástól távolodott csonkokat catgut-fonalak segélyével á t 
hidaljuk, melyek mintegy a centrális csonkból kinövő  ten
gelyfonalak irányítói szerepelnek, nagy diastasisok esetén is 
létrehozhatjuk a csonkok egyesítését. Az eddigi tapasztalatok 
szerint azonban ez az eljárás, tudniillik az „áthidaló varrat“, 
sem vált még be, s ma úgy áll a dolog, hogy nagy diastasi
sok esetén csakis a forceirozott állásban eszközölt varrattól, 
melyet megfelelő  állásban feltett gipszsínekkel biztosítunk, 
várhatunk legtöbb eredményt.

A p a ra n o iá s e lm ek ó r fo rm ák ró l.
I r ta : M o ravcsik  E rn ő  E m il dr., egyetemi tanár.

(Folytatás.)

Paranoiaszerü tünetek — mint ismeretes — többféle 
kórforma keretében fordulhatnak elő , ső t egyes elmebajokat 
(pl. a dementia praecoxot, a dementia paralyticát) olyan jel
lemző  sajátságokkal vezethetik be, hogy szinte kétségessé 
tehetik a diagnosist. A további lefolyás vagy a kisérő  más tü
netek fogják megadni a helyes tájékozásra az alapot. Elte
kintve attól, hogy a dementia paralyticában elő forduló badar 
nagysági vagy hypochondriás és nihilismusos téves eszmék 
teljesen rendszertelenek s a beteg által indokolatlanul jelen
nek meg, hirtelen felmerülhetnek és eltű nhetnek, az elő re
haladó és fokozódó elmegyengülésen kivül a bénulásos és 
egyéb testi jelenségek (nagyságukban megváltozott, differens, 
hiányosan vagy nem reagáló pupillák, facialis-paresis, nyelv- 
és kézreszketés, dysarthria, a térdreflex megváltozása stb.) 
könnyen útba fognak igazítani. Ugyancsak így a tabeses je
lenségek a betegség különféle tünetébő l kicsírázó befolyásol- 
tatásos, üldöztetéses téves eszmék (egyik betegem pl. azt 
panaszolta, hogy ellenségei látóidegét elsorvasztották, tüzes 
drótokkal szurkálják testét, járás közben ide-odarángatják) és 
az agykérgi elváltozás más jeleként nyilvánuló nagyságiak 
megítélésekor. A közvetlen agyi lueses elváltozások (gummák, 
endarteritis syphilitica) — mint ismeretes — sokszor a de
mentia paralyticára emlékeztető  tünetekkel járhatnak. Kétes 
esetekben a sero- és cytologiás vizsgálat útbaigazíthat. Az 
utóbbi legtöbb százalékában úgy a vér, mint a liquor ce
rebrospinalis positiv W assermann-reactiót ad, míg az agy- 
luesben csak az elő bbi. A dementia paralyticában szenve
dő k liquor cerebrospinalisában megszaporodnak a mono- és 
polynuclearis lymphocyták, valamint a fehérje is, a N onne- 
A pelt-féle eljárásra (ammonsulfat hozzáadására) néhány perez 
múlva homályossá, zavarossá válik. Az alkoholos alapon fej
lő dő  paranoiaszerű  tünetek eseteiben tájékoztatást nyújtanak 
a szeszes italok nagyobb mennyiségű  élvezetét kimutató 
elő zmény és az alkoholismus chronikus jellemző  testi tünetei.

Több kórformában azonban a paranoiaszerű  tünetek, a 
téves eszmék csak kisérő , epizódos és nem jellemző  jelensé
gek szoktak lenni és nem dominálnak a kórképen úgy, mint 
a valódi paranoiás alakokban.

A szakemberek jelentékeny része kifogásolja a paranoiá
nak Kraepelin által olyan szű k határok közé szorítását. 
Hösslin pl. hangsúlyozza, hogy 16.000 kórrajzot nézett át 
alaposan és az azokból megállapított körülbelül 1200 para- 
noidos eset közül egyetlen egyet sem talált, a mely a Krae
pelin által körülírt keretbe beilleszthető  lett volna.

Nézetem szerint azokat a kórképeket, a melyekben a 
domináló elemet a téves eszmék alkotják, az ezidő szerint 
való klinikai szükségletnek megfelelő en elég három csoportba 
osztani és a paranoia, a paranoidos elmezavar vagy para
phrenia és a dementia praecox paranoidos formáját külön
választani. De Kraepelin felfogásával szemben az első t tágí
tani, a másodikat pedig némileg szű kíteni kell. A paranoia 
kórképe alá tartoznak ugyanis a hallucinatióval járó azon 
esetek is, a melyek különben ennek charakterét tüntetik fel, 
így tehát a K iaepelin -ié\e paraphrenia, systematica is. Ebben 
szintén megtaláljuk a paranoiát jellemző  endogen alapon 
szerfelett lassan kibontakozó és folyton fejlő dő  téves eszmé
ket, a melyek közül — Kraepelin szerint — elő ször az ül- 
döztetésesek merülnek fel és csak késő bb csatlakoznak hoz
zájuk a nagyságiak, a szellemi egyéniség szétbontódása nél
kül. Az üldöztetéses téves eszméknek első rendű  kibontakozása 
azonban még nem lehet differentialis jel, annál inkább nem, 
mert — a tapasztalat szerint — a nagyságiakkal csaknem 
egyidejű leg coordináltan, egymástól függetlenül is, változó 
sorrendben vagy sokszor kimagyarázás, az ok és okozati vi
szony kutatása, értelmezése közben jelenhetnek meg. Ezen 
alak is — mint Kraepelin tankönyvének 8. kiadásában leírja 
— hosszú idő n, évtizedeken át változatlanul megmaradhat s
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csak késő bb megy át bizonyos psychés elsatnyulásba (psy
chisches Siechtum) az akarat feltű nő  önálló zavara és ke
délybeli eltompulás nélkül. De ezen szellemi körbeli zsugo
rodást a paranoiás tüneteket legtisztábban és legjellemző bben 
feltüntető  queruláló alakban is megengedi, a midő n „Ueber 
paranoide Erkrankungen“ czímü, már elő bb említett czikkében 
felemlíti: „erst nach langjähriger Dauer findet eine Einengung 
der Vorstellungskreise, eine gewisse Abstumpfung der gemüt
lichen Regsamkeit und ein Erlahmen des W illens.“ Mindez 
tulajdonképpen a szellemi erő  fogyatkozásának, decadentiá- 
jának, a tágkeretű , sokféle árnyalatot feltüntető  elmebeli gyen 
gülésnek csak szépített synonymje. Azok a kedélyi hullámzá
sok, cselekvésbeli változó reactiók pedig, a melyeket Kraepe- 
lin  a paraphrenia systematica lefolyása alatt felsorol, min
den paranoiás téves eszme befolyása alatt felmerülhetnek 
idő nként. Teljesen osztom Hösslin abbeli tapasztalatát, hogy 
alig találunk tiszta paranoiás eseteket, a hol az illusiók és 
hallucinatiók többé-kevésbé ne jelennének meg. Még a tör
vényszéki elmeorvosi, hosszú idő re terjedt praxisom alatt elég 
nagy számban és behatóan észlelt querulans alakok egy ré
szében is felfedezhettem a nyomukat.

A parano ia, daczára a kimutatható anatómiai alap 
hiányának, jól körülhatárolható, endogen természetű kórforma. 
Alapja a psychopathiás constitutio, a melynek a normális szellemi 
állapot átlagától eltérő  sajátsága többé-kevésbé már korán 
megnyilatkozhat, de csak a szellemi élet fejlő désének bizo
nyos stádiumában, a midő n a szerzett ismeretek mellett a 
kombináló képesség is élesebbé válik, évek múlva éri el a 
jellemző  tünetekben kifejezést nyerő  pathologiai fokot. A be
teg nem veszíti el ugyan észrevevésének, felfogásának frisse
ségét, de a szerzett benyomások helyes értékelésének ké
pessége szenved, bár ez sem teljesen és minden irányban, 
csupán a saját személyiségét akár negativ, akár positiv for
mában érintő  vonatkozásokban. Az ingereknek azonban kel
leténél több vagy kevesebb subjectiv tartalmat tulajdonít. 
Ezeknek irreális értékelése a körülmények és viszonyok által 
nem indokolt öntúlbecsülés vonását fejleszti ki s ezen hyper- 
trophizált subjectivitás szálait a megengedhető  normális hatá
rokon messzebbre és szélesebb körre terjedtnek látja. Meg
változott egyéniségének érzéseit, gondolatait gyakran a kül
világba vetíti és érdekeinek elő mozdító és akadályozó tényező it 
ott tételezi fel. A paranoia lényege az intellectusos kör első d
leges megváltozásában keresendő , a mely nem a mindennapi 
értelemben vett elmegyengeség kifejező je, mert hiszen a beteg 
szellemi élete fejlő désre, a neveltetés és iskoláztatás fokának 
megfelelő  ismeretek szerzésére és megtartására, újabbak gya
rapítására, szabatos associatiós kapcsolatokra, rendezett 
akaratbeli és cselekvésbeli reactióra képes. Mindez bizonyos 
munkakör betöltésére, a társadalmi rendbe való beilleszke
désre sokáig alkalmassá teheti. Az érzelembeli, az affectusos 
tényező  csak másodlagos ugyan, de a kialakult képzethez 
szorosan tapad. A physiologiai és pathologiai tévedés alap- 
feltételei különböző k ugyan, de mechanismusa hasonló. Az 
elő bbiben az élettani határok közt levő  egyéni disponáltság 
(charakterbeli érzékenység, elfogultság, elő ítélet stb.), az 
utóbbiban a speciálisán elő készült kóros talaj segíti elő . A 
physiologiaiban rendesen az associatiós lánczolathoz vezető  
inger valamely belső  vagy külső  rokonságot, hasonlóságot 
feltüntető  reális képzethez kapcsolódik, de a hamis itéletbeli 
productum a késő bb felmerülő  érvek súlya alatt korrigálódhat; 
míg az utóbbiban az alap vagy teljesen irreális, vagy nagyon 
homályos és a levont következtetés megváltozhatatlan végér
vényes értéket nyer. A társaságban valami testi vagy modor
beli hibára ártatlanul vagy legalább is a jelenlevőkre nem 
tett élezés megjegyzést a hasonlóban szenvedő  önmagára 
vonatkozó ezélzásnak és persiflálásnak tekintheti. Ezen első d
leges intellectusos mű velethez nyomban kapcsolódik másod
lagosan a negativ érzelem, a mely az egyéni temperamentum 
szerint az affectusbeli árnyalatok különféle fokáig emelkedhet, 
különösen akkor, ha a tévedés alapján a hallott megjegyzés 
forrása, hozzá való viszonya, a szándék, az oki összefüggés 
s egyéb következmények behatóbb mérlegelés tárgyát te

szik. Mihelyt azonban a megfelelő  okok miatt a tévedés alapját 
veszti, a korrigálódott képzetsorozat eltű nik az öntudat kü
szöbérő l. A rendellenesen konstruált és reagáló psychéjü 
paranoiás a saját személyével semmi összefüggésben sem 
levő , reá nézve teljesen közönyös ingerekbő l, tüneményekbő l, 
eseményekbő l is ő t érdeklő  vonatkozásokat vezet le és téve
déseit korrigálni nem tudja. A paranoiás az actualis észre- 
vevés adta, tévesen értelmezett benyomásokra éppen úgy 
adaequált hangulattal reagál, mint a physiologiai állapotban 
levő  a helyesen felfogottakra, csakhogy intenzivebben, minek 
következtében azok erő sebben tapadnak meg az emlékezet
ben és nagyobb energiával tolakodnak az öntudat küszöbére. 
A tapasztalat azt bizonyítja ugyanis, hogy azok az ingerek 
hagynak élesebb nyomokat az agyban, a melyeket élénkebb 
affectus szokott kisérni. A paranoiásban több az érzelemmel 
erő sebben színezett benyomás, mint a normális egyénben, 
tehát hangulatbeli reactiós képessége fokozott. Ezen alapon 
az ő t érő  ingerek jelentő ségének reálisabb mérlegelésre való 
képessége csökkent.

A betegségnek a téves eszmék tartalma szerint kibon
takozó irányára első sorban az egyéni sajátságok szoktak 
befolyással lenni. Az akadékoskodó, békéden, rabulistikus, 
sző rszálhasogató, érvek elő tt meg nem hajló, praepotens ter
mészetű  charaktervonások alakjában elő készített paranoiás 
alkat alapján leginkább a perlekedő  forma szokott kifejlő dni, 
a mire természetesen legkiválóbb alkalmat a pereskedés kü
lönféle phasisa adja meg. Mint H itz ig helyesen megjegyzi, a 
kifejlő dő  betegségnek nem az igazságszolgáltatás folyamán 
keletkezhető  súrlódás, az egyéni érdek érvényesülése elé gör
dülő  akadály az oka, hanem az endogen dispositio, a mely
nek alapján az agy már pathologiásan elő készült úgy, hogy az 
alkalmi tényező  kipattantja és sajátságos színnel, tartalommal 
látja el a jogsérelmi téves eszméket. A gyermekkorától fogva 
bizalmatlan, gyanakvó, zárkózott természetű  egyénben késő bb 
az üldöztetés, az ábrándozó, légvárakat építő , az uralkodó 
társadalmi, erkölcsi renddel, a vallásos felfogással elégedet
len és ennek a terjengő sen szerkesztett iratokban is kifejezést 
nyerő  nagyzó Charakter talaján a nagysági téves eszmék 
szoktak kibontakozni, a mint ezt az elő zményi adatok beható 
kutatása számtalanszor bizonyítja. De néha mindkét árnyalat 
coordináltan vagy logikai kapocs, kimagyarázás (pl. az üldö
zés okának keresése) útján együtt jelentkezhet. A rendellenes 
psychés alkatú paranoiások sokszor ábrándos kívánságai, vágyai, 
törekvései lassanként átalakuló lelki világában mint realizá
lódott képzetek szű rő dnek le és hamisítják meg az öntudatot. 
Ezeknek megfelelő en értékelik a külvilág tüneményeit s vo
natkoztatják önmagukra kedvező  vagy kedvező tlen formában 
és tartalomban. Az itélő -következtetés realitásának meglazu- 
lását elő segítik még különös értékre emelkedhető  élénk álom
képek, a melyek a való eseményeibe beleszövő dhetnek. A 
paranoiás téves eszmék combinatiós úton, lassanként fejlő d
nek, minden részletükben kidolgozva, rendszeresen alakulnak 
ki s a beteg azokat elő életével, körülményeivel, jövő beli 
reményével összhangzásba igyekszik hozni. Egyéniségével 
szorosan összeforrnak, lelki küzdelmei, vágyai, törekvései tel
jesülésének feltételei és akadályai kifejezést nyernek bennük, 
gondolkodását, akaratát, cselekedeteit egyre jobban irányítják. 
De a megváltozó világnézlet daczára a szellemi egyéniség 
nem bomlik szét, az ép és pathologiai sajátságok egymásba 
olvadva tartják össze s az egyén rendezett, czéltudatos 
psychés és motoros mű ködésre képes. A téves eszmék ren
desen az egész életen át megingathatatlan makacssággal 
változatlanul megmaradnak, legfeljebb évek hosszú sora után 
színtelenednek el kissé, a midő n a betegek gondolatköre 
megszükül és psychés termékenységük csökken. A paranoia 
lefolyása chronikus. A téves eszmék itt első dlegesen fejlő d
nek, legfeljebb az illusiók és emlékezetcsalódások támogat
ják. A hallucinatiók egyes esetekben éppen nem, vagy csak 
ritkábban, halványabban jelentkeznek, míg máskor élénken 
és a téves eszméket színezik, tartalomban gazdagabbá teszik. 
A paranoiásokon a degeneratio külső  jeleit alkotó testi fejlő 
désbeli sajátságokon kívül motoros és sensusos (bénulásos,
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reflexbeli, érzésbeli stb.) zavarok nem szoktak előfordulni 
vagy legfeljebb csak mint accidentalis jelenségek merülnek fel.

A paranoiához hasonló, de tő le úgy az aetiologiai 
alapja, mint a tünetek sajátságos kibontakozása, természete 
és kimenetele miatt különbözik a paranoidos elm ezavar vagy 
paraphrenia. A betegség többnyire praedisponált, sérülékenyebb 
agyban, olykor a szellemi defectus (elmegyengeség) alapján, 
vagy a senilises visszafejlő désbeli, climacteriumos, tehát in- 
volutiós, továbbá az arteriosclerosis, a syphilis, a mérgező  
szerek (különösen az alkohol, morphin és cocain) okozta 
átalakulások, elváltozások, psychés behatások alapján fejlő 
dik. A kórformát jellemző  téves eszmék nem olyan lassan, 
kimért következetességgel és biztossággal bontakoznak ki, 
mint a paranoiában, hanem gyakran minden elő készítő sta
dium nélkül hirtelen keletkeznek és eltű nnek, s ha fixálód
nak is, csak kevéssé vagy éppen nincsenek rendszeresen ki
dolgozva, az egyéniséggel nem forrnak össze harmoniásan, 
csak könnyen felbontódó szálak fű zik hozzá. Rendesen 
emlékezetbeli csalódásokkal, hallucinatiókkal és illusiókkal 
függnek össze s a hallucinatiók és az actualis észrevevés 
ébresztik fel, irányítják (pl. egyik betegem az orvos czipő jének 
erő sebben kidomborodó orrára pillantván, nyomban meg
jegyezte, hogy az odarejtette a tő le ellopott aranyakat; egy 
másik pedig a klinikán leánya szavát és sírását hallotta s 
ebbő l nyomban azt a téves eszmét fejlesztette, hogy azt ott 
tartják elzárva, sanyargatják, verik), többnyire sokszerüek, ba- 
darak, kalandosak, phantasiások, mystikusak, de néha izolált 
formában és tartalomban maradnak meg a betegség egész 
lefolyása alatt. De a betegek, téves eszméjüktő l eltekintve, 
elég hosszú idő n át megtarthatják a gondolkodásnak normális
ként imponáló alaki zavartalanságát és cselekvésbeli rende
zettségüket, s felfogásuk, valamint emlékező  képességük 
sem szenved szembeötlő  változást. A míg a paranoiás a téves 
eszméjébő l kifolyó nézetét, cselekedeteit álláspontjának meg
felelő  elfogadható módon tudja megokolni, addig a para
noidos ezt csak tökéletlenül, illogikusan, badarul, valószínű t- 
lenül vagy éppen nem teszi. A paranoiás sokáig megtartja 
önfegyelmező  képességét s a saját személyének és a kül
világnak ehhez való viszonyának vélt megváltozását sokáig 
csupán figyeli, legfeljebb csupán bizalmatlansággal, zárkó
zottsággal reagál és csak a betegség késő bbi szakában kelet
keznek benne élénkebb affectusos, védő  és támadó cseleke
detbeli kitörések. A paranoidos betegekben azonban a felmerülő  
hallucinatiók és téves eszmék nyomban élénk hangulatbeli és 
mótoros reactiókat váltanak ki, azok hatása alatt izgatottá, 
deprimálttá, emelkedett hangulatúvá válnak, panaszkod
nak, követelő dznek, elégtételt kívánnak. Érzéseiket, gondo
lataikat, tervüket nem titkolják s erő szakosan is megvaló
sítani törekednek; hiányzik bennök a körülményeket és 
viszonyokat mérlegelő  paranoiás megfontoltság, bizalmatlan 
tartózkodás. Csak a betegség késő bbi szakában esnek a 
passivitás állapotába s közönyösen jelentik ki, hogy a kelle
metlen megjegyzésekre már semmit sem adnak. De e mellett, 
különösen a dementiás tünetek kibontakozásakor, gyakran 
tapasztalható az is, hogy a hangulat nem harmoniás a hallu
cinatiók és téves eszmék tartalmával, a midő n a betegek a 
kellemetlen érzékcsalódásokat, az üldöztetés különféle alakjait 
derült arczkifejezéssel, mosolyogva beszélik el. A paranoiás 
expressiós reactiója ellenben az actualis psychés tartalommal 
adaequált szokott lenni. A betegség hevenyen is lefolyhat és 
gyógyulással végző dhet, de többnyire chronikus lefolyású, 
gyakori ingadozásokat, alábbhagyásokat vagy subacut kiéle
sedéseket mutathat és többé-kevésbé kifejezett dementiában 
végző dik.

A dem entia praecox paranoidos formája úgy a kibonta
kozás módja, mint a változó, phantasiás téves eszmék alakja 
és a dementiás végső  stadium miatt nagyon hasonlít a para
noidos elmezavarhoz, de itt gyorsabban következik be a szel
lemi hanyatlás, a dementia sajátságos, a dementia praecoxot 
jellemző  alakja, a mely az érzelem, a kedélyi élet eltompu- 
lásában, a részvét, a socialis illem- és szeméremérzés, a 
kötelességtudat, az egyéniség kellő  érvényesülése érdekében

szükséges czéltudatos, harmoniás cselekvés iránt való fogé
konyság elhomályosodásában, valamint a szellemi élet tartal
mával összhangzásban nem levő  czélszerütlen és alkalom- 
szerű den, motiválatlan, váratlanul fellobbanó gondolkodásbeli 
és cselekvésbeli mű veletekben, kitörésekben nyer kifejezést. A 
beteg azonban szerzett ismereteinek nagyobb mennyiségét 
megtarthatja, ső t újabbakkal gyarapíthatja, elég jó a megjegyző  
és tájékozó képessége, e mellett egyes értelmes nyilatkozatok 
és cselekedetek közé a legbadarabbakat vegyíti. Csak a beteg
ség hosszú lefolyásának utolsó szakában lesz a szellemi 
fogyatkozás általánosabb jellegű  és nagyobb fokú. A dementia 
praecox többnyire a fiatal korban, a 25. év elő tt, míg a para
phrenia inkább az elő bbre haladt korban fejlő dik, s az elő bbit 
sokszor viharosabb, más elmekórformára (pl. a maniás-depres- 
siós elmezavarra) emlékeztető  tünetek vezetik be. Kifejlő dé
sére első  sorban az örökléses terheltség endogen talaja, 
szellemi gyengeségben kifejezést nyerő  agydefectus, továbbá 
különféle külső  okok (koponyasérülés, lues, infectio stb.) 
szolgáltatják az alapot. A téves eszmék sokszerüek, tarkák, 
rhapsodiásan változók, phantasiásak, badarak, bizarrak, 
hypochondriás, üldöztetéses, nagysági, erotikái, főleg sexualis 
tartalmúak, csak lazán kapcsolódnak. De különösen saját
ságosán rí ki a gyakori sexualis vonás, a mely ugyan más 
és az elő bb említett elmekórformákban is megnyilvánul, azon
ban sohasem olyan bizarr, visszataszító cynikus szemérmet
lenséggel, mint itt. Egyik férfi betegem pl. társai szemelát- 
tára onanizált s ezen cselekedetét minden szégyenérzés, visz- 
szahatás nélkül mosolyogva azzal okolta meg, hogy környe
zetét mulattatni akarta. Másik (nő ) betegem pedig társnő i 
elő tt férfi nemző részeket horgolt.

A paranoiától már a fentebb említett sajátságok alapján 
is, de különösen a hozzá inkább hasonló paraphreniától a 
betegség különféle stádiumában elég vastagon megnyilvá
nuló schizophreniás (dementia praecoxos) tünetek által 
különböztethető  meg. Ilyenek: a psychés egyéniséget alkotó 
tényező k összhangjának önként vagy a különféle ingerek 
hatására való felbomlása, széthasadása, a legszabatosabb 
psychés és motoros associatiós mű veletek közé a legbadarab- 
baknak és indokolatlanoknak vegyülése, a gondolatmenetnek 
váratlan idő leges szétfoszlódása, az akaratnak megrekedése, 
a túlhajtott modorosság, bizarrság, az idő nként felmerülő  asso
ciatiós, beszédbeli, cselekvésbeli stereotypiák, az indokolatlan 
hallgatagságban, az étkezési ellenkezésben, a makacs ágyban- 
maradásban, a kívánt mozgások véghezvitelének megtagadá
sában nyilvánuló negativismus, a flexibilitás cereatól az ato- 
nitás fokáig emelkedhető  izomtonusbeli fokozódottság, a szel
lemi és mozgási mű veleteknek szakaszokra bontása ( logo-és 
ergoschizis), befejezés elő tt való teljes megszakítása (ergo- 
dialeipsis), az idő legesen megnyilatkozó zavart beszéd, az 
echolalia és echopraxia. Különösen élesen domborodik ki 
már a betegség korai szakában is a kedélyi eltompulás, a 
részvétlenség, az illem-, a szemérem- és undorérzés meg
fogyatkozása vagy teljes eltű nése. A betegek részvétlenek 
lesznek sorsuk, hozzátartozóik iránt, elhanyagolják magukat, 
a szoba közepére ürítik vizeletüket, bélsárral összekenik 
magukat, ágyukat, a falat (egyik betegem megitta a köpő 
csésze tartalmát). Ezen sajátságok daczára észrevevésük, 
megjegyző , megtartó és reprodukáló képességük, tájékozó
dásuk mélyebben nem szenved. Kétes esetekben elkülönítő  
diagnosisos értékű nek tartják egyes szakemberek (Fauser, 
K affka stb.) a nemi szerveknek (herék és ovariumok), vala
mint a gland, thyreoideának a dementia praecox okaként 
feltételezett dysfunctiójából eredő  anyagcserebeli zavarok ténye
ző inek az Abderhalden-ié\e dialyzáló és poralizáló módszerrel 
való kimutatását. Ezen szakemberek szerint ugyanis itt a 
herék és ovariumok megváltozott, hiányos mű ködése (dys- 
functiója), részeinek szétesése következtében a vérben idegen 
(fehérje) anyag kering, a mi a vért védő  s ezen anyag fel
oldására alkalmas fermentumok készítésére sarkalja. Egyes 
illetékes szakemberek azonban nemcsak az Abderha lden-féle 
eljárást magát tartják nehezen kivihető nek és eléggé meg nem 
bizhatónak, de az eredmény specialis értékét is kétségbe vonják.
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Lényeges különbséget tüntethet fel fő leg a paranoia és 
a másik két kórforma között az associatiós vizsgálatok ered
ménye. A paranoiások ezek alapján nyert reactiói nagyon 
hasonlítanak a normális egyénekéihez. Úgy mások (főleg 
A schaffenburg, J u n g és R iklin ), mint a saját magam vizsgálata 
kimutatta, hogy a rendes, ép szellemi állapotú egyén asso- 
ciatiói változnak az individuumos sajátságok, a disponáltság, 
képzettség és figyelem minő sége és foka szerint. A kevéssé 
mű velt egyéneken az ingerlő  és reactiós szavaknak nyelvtani 
formában és betű számban való egyezése jelentékenyen nagyobb, 
a mi arra mutat, hogy ezek inkább kapaszkodnak az inger
szó alakjába és ez jobban befolyásolja ő ket, mint a mű vel
tebbeket. Ugyancsak azokban az értelem nélküli reactiók száma 
kisebb és inkább irányulnak a coordinatióhoz és a coéxisten- 
tiához, mert jobban alkalmazkodnak az inger-szó értelméhez 
és tulajdonságaihoz. Ezekben továbbá kevesebb az egocen- 
trumos reactio. A mű veletlenebbekben nagyobb a hangreactio 
és lazább associatiós kapcsolatot tüntetnek fel. Általában a 
normális elméjű  egyéneket jellemzi a rövid szavakkal való 
reagálás és ez átlag 0 '5— L5 másodpercz alatt szokott be
következni.

A paranoidos elmezavarban (paraphreniában) szenvedők 
(az általam elő bb kifejtett értelemben és határok közt véve a 
kórformát) a többnyire terjedelmesebb reactiós válaszokba 
gyakran beleszövik a hallucinatiókat és a téves eszméket, 
figyelmük az elő bbiek befolyása alatt könnyen elterelő dik. 
Úgy ennek, mint az idő nként élesebb érzelmi, affectusos 
színező désnek következménye a reactiós idő nek olykor ész
lelhető  meghosszabbodása. Az elő rehaladottabb stádiumban, 
a szellemi hanyatlás esetében a képzettartalom szű külése és 
a gyorsabb kifáradás kifejező jeként gyakori az echos (a hallott 
szóval való válasz), a perseveráló (ugyanazon szó ismétlése) 
és az igenlő  vagy tagadó (igen vagy nem), esetleg az üres 
(a beteg semmit sem válaszol) reactio. A schizophreniás ala
kokban, tehát a dementia praecox paranoides alkalmával is az 
értelmes szavaknak értelmetlenekkel való váltakozását, a 
grammatikai és mondattani variatiókat, a bizarr fordulatokat, 
a szójátékot, a szókiegészítést, a mesterkéltséget, a humoros 
és szemérmetlen vonást, valamint olykor más nyelven való 
választ találjuk, az idő nként felcsillámló hallucinatiókra és 
téves eszmékre való vonatkozásokkal. Az elbutulás magasabb 
fokán sok az üres, igenlő  vagy tagadó reactio.

(Vége következik.)

K ö z lés  a  b u d a p es t i c s . é s  k ir . XVII. szá m ú  h e ly ő r ség i k ó rh á zn a k  
b e lo r v o s i  o sz tá ly á b ó l. (K ó rh á zp a ra n csn o k  : N o e l J enő  d r., tö r z s 
o rv o s. A b e lo r v o s i  o sz tá ly  o r v o s fő n ö k e  : T o rn a i J ó zse f  d r ., e g y e 

tem i m a g á n ta n á r .)

H arcztér i r itkább  s e b e sü lé se k  — k om b in á lt  s é 
rü lések  —  e se te i.

Irta : F aragó  K o rn é l dr., a Korányi-klinika tagja, népfelkelő  orvos.

(Vége.)

A kombinált sérülésnek elő bb említett alakjához bi
zonyos tekintetben hasonló a következő  eset, a melyben a 
lövés a két alsó végtagot sértette: B. F., 23 éves lengyel 
katonát a szerb határon 1914 október 20.-a körül, vissza
vonulás közben, ellenséges gépfegyvernek egy lövege érte. 
A golyó a bal czomb alsó és középső  harmadának határán, 
a külső  felszínen hatolt be, s a bal czomb belső  felszínének 
közepe táján kijutva, a jobb czombot is átjárta, miközben 
körülbelül hasonló magasságban hatolva be a czomb belső  
felszínén, külső  felszínén a térd felett körülbelül 3 haránt
ujjnyira hagyta el a végtagot. A bal czombon a czombcsont 
mögött vonult el, s a czomb belső  részén a nagyereket találta 
útjában. A lő seb nyoma a bő rön igazán jelentéktelennek 
látszik, de a mélyebb részekben a lövedék már jelentékeny, 
ső t nagyon is számottevő  károkat okozott. A bal czomb belső  
felszínének közepe táján, körülbelül jókora gyermektenyérnyi 
területen szokatlanul erő s, feltű nő  surranás tapasztalható, a 
nélkül azonban, hogy valami rendellenes kidomborodás vagy

resistentia volna érezhető . A surranás folytonosan érezhető , 
mégis minden systoleval intenzivebbé válik. A surranásnak 
megfelelő , de még nagyobb területen nagyon intenzív zörejt 
hallunk, a melyen a systolés megerő södés még jobban érez
hető , mint a tapintáskor a surranásé.

A zörejnek punctum maximuma a bő rhegecske alatt 
mintegy 2 harántujjnyira van. A surranás és zörej egyébként 
jól felvezető dik az art. cruralis mentén egészen a lágyéktájig, 
ső t azon túl is a bal art. iliaca alsó része felé. A bal cru
ralis pulsusa egyébiránt teltebb, feszesebb mint a jobbé. Az 
art. cruralisnak ujjal való mesterséges összeszorításakor a 
zörej és surranás nyomtalanul eltű nik.

A jobb czombon a golyó a csontot is átütötte, ső t ketté 
törte. A törésvégek egymás mellett eltolódtak, és pedig az 
alsó törésvégek befelé, a külső  kifelé. A kettő  között meg
lehető s nagyterjedelmű  callustömeg tapintható a lágyrésze
ken keresztül. Az eltolódás a jobb alsó végtagnak meglehe
tő sen kifejezett, szemmel is látható megrövidülését okozta. 
De a megrövidülésen kívül egyéb károkat is okozott. Ha 
összehasonlítjuk a két lábnak a tartását, feltű nő  különbséget 
vehetünk észre, a jobb láb úgynevezett typusos kampós láb- 
(Hackenfuss-)tartásban van. A míg elég gyakran találkozunk 
a felső  végtagon traumás vagy más alapon támadt kampós 
vagy karom-kéz eseteivel, addig az ilyen kampós láb alakja 
ritkán kerül szemünk elé. Az ilyen lábtartás, mint tudjuk, a 
n. tibialis sérelmét szokta jelezni. A lövés a bal czomb alsó 
harmadán hatolt át, ott a hol a n. ischiadicus ugyan már 
ketté oszlik, de a peroneus és a tibialis még meglehető s közel 
fut egymás mellett. A tartásból kitű nik, hogy a lövedék a 
kettő  közül fő képpen az utóbbit, t. i. a tibialist sértette. Az 
sem lehetetlen azonban, hogy nem a golyó, hanem a csont 
törésvégei sérelmezték a ideget. Teljes motoros bénulás azon
ban nem állott be, csak paresis, a mennyiben a mozgás a 
sértett ideg területén is eléggé megtartott. A kóros tartáson 
kívül nagyon heves fájdalomról panaszkodik a beteg, a mit 
leginkább a sarkában érez. Ezen területhez közeledni sem 
enged senkit. Nagyon valószínű  azonban, hogy a beteg ki
jelentései túlzottak. Az érzésvizsgálat, már a mennyire a beteg 
intelligentiája annak eszközlését megengedte, a jobb lábon 
kisebbfokú hypaesthesia mellett feltű nő en fokozott hyperal- 
gesiát derített ki. A villamos vizsgálat elfajulási reactiót mu
tatott.

A másik végtag sérülésére visszatérve, teljesen kétség
telennek látszik, hogy a lövedék úgy az art., mint a vena 
cruralist sértette s a kettő  között direct, vagy a mi valószí
nű bb, indirect összeköttetést terem tett; egyszóval aneurysma 
arterio-venosumot okozott, mindenesetre a nélkül, hogy a 
végtag táplálkozása nagyobb zavart szenvedne. Legfeljebb 
annyiban látszik a végtag vérkeringésében elváltozás, hogy 
kissé livid a színe, de egyébként bő rvizenyő nek semmi nyoma. 
Azonban míg az art. femoralis pulsusa teltebb, erő sebb, 
addig a dorsalis pedis-é és art. tibialis-é csak alig tapint
ható. A betegnek további sorsa felett természetesen a sebé
szek döntenek. Mindenesetre indokolt az aneurysmák radikális 
orvoslása, valamint az eltolódással járó czombtörésnek mű vi 
korrigálása és egyúttal a sérelmezett idegnek felszabadítása.

H=

A ritkább mellkas-lövéssérüléseknek érdekes esetét adja 
J. J., a 32. gyalogezredhez tartozó közlegény. A mint elő 
adja, augusztus 19.-én sebesült meg Sabác elő tt. Sebesülése 
után összeesett, legurult a dombtető rő l, majd eszméletre 
térve, még pár lépést tudott tenni. A bemondott adatok közül 
legfontosabb az elég intelligens katonának azon kijelentése, 
hogy ő t az ellenséges lövedék térdkönyök-helyzetben érte, 
abban a pillanatban, a m ik o ra  „Vorwärts! “ - re a lövészárok
ból elő ugrani akart. A lövedék a jobb felső kar külső  oldalán, 
a deltoideus tapadása mellett hatolt be és a felső karcsontot 
hátul megkerülve, a felső kar belső  felén, a biceps és a coraco- 
brachialis közt jött ki. Majd útját tovább folytatva az V. borda
közben az elülső  és középső  hónaljvonal között hatolt a mell
üregbe. A mellkasból kivezető  pontot sehol sem látunk.
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Röntgen-átvilágításkor, meglepetésünkre, a jól felismerhető , 
szerb kézifegyverbő l származó lövedék közvetlenül a szívcsúcs 
szomszédságában volt látható, még pedig az első  pillanatra 
szinte megfejthetetlen helyzetben: t. i. tökéletesen megfor
dítva, oly módon, hogy a kúpalakú hegye egyenesen szembe
fordult a szívcsúcscsal. Az első  átvilágításkor talált elhelye- 
ző dése kissé eltérő  volt a képen láthatótól (1. a 3. ábrát), 
mert a golyó hegye akkor határozottan felfelé nézett. Érdekes 
jelenség volt az is, hogy a mellüregben szabadon úszni látszó 
lövedéket a szív rythmusosan oldalt lökdöste. Egyébként 
a mellkas átvilágításakor sem a tüdő mező kön, sem a közép
árnyékon semmi eltváltozást sem láttunk. Már azon körül
mény is, hogy, a mint említettük, minden systole a lövedéket 
oldalt lökte, és pedig úgy, hogy egyszer kisebb, máskor 
nagyobb kitéréseket végezett, azt igazolta, hogy a lövedék 
minden bizonynyal a szívburkon kívül foglal helyet. De vilá
gosan kitű nik ez a fényképfelvételbő l is, a mely a lövedék
nek a sinus phrenicocostalis elülső  részében való elhelyező - 
dését mutatja. Természetesen a képen úgy látszik, mintha a 
golyó a rekesz alatt a gyomorhólyagban foglalna helyet, 
mivelhogy a rekesz domborulatának árnyéka, mint ismeretes, 
magasabb színvonalon van, mint az említett sinus alsó pontja.

Felmerül a kérdés, hogyan jutott a lövedék a jobb 
mellkasfélbő l a balba ? A behatolási nyílás sebe, illetve hege 
első  pillanatra olyan, mintha a lövedék lapjával csapódott 
volna a felső karhoz. De a karon levő  kihatolási nyílás, vala
mint a jobb mellkasfélen levő  második behatolási helyen tá
madt heg azt igazolja, hogy a lövedék a hegyével haladt 
elő re. Nagyon valószínű  azonban, hogy a felső karcsont külső  
felszínét szelidebb ívalakban körülfutotta és eredeti irányától 
maga a csont kissé eltérítette. (Röntgen-átvilágításkor ugyan 
a csonton sérülésnek semminemű  nyoma sem látszik.) Azt is 
kimondhatjuk mindjárt, hogy ezen irányváltoztatásnak köszön
hető , hogy a golyó a veszedelmes utat a testen keresztül 
szinte csodás szerencsével tette meg. Kétségtelennek látszik 
ugyanis, hogy a lövedék az elü lső mediastinumon keresztül 
jutott át jobbról a bal mellkasfélbe. Útjában a jobb tüdő t 
minden valószínű ség szerint sértette. Erre vall a 14 napig 
tartó haemoptoé. A valószínű ség továbbá a mellett szól, hogy 
a pericardiumot átütötte a golyó, de elvégre nem zárható ki, 
hogy a pericardium és az elülső  mellkasfal között csúszott 
át. Mert tudvalevő leg az érintkezés a most említett képletek 
között, éppen abban a magasságban, a melyben a lövedék 
útjának tengelyét meghúzhatjuk, aránylag nem oly intenzív, 
mint följebb vagy lejebb, illető leg ezen a helyen a golyó a 
pericardium legkisebb sérülésével tehette meg az útját a bal 
mellkasfélbe. Fel kell tennünk ugyanis, hogy a golyó szoro

san a mellkasfal belső  felszínén siklott el, valószínű leg erő 
sebben sértve a mellkas-mellhártyát, mint a szívburkot. Hogy 
miképpen végezte a teljes megfordulását, vagyis hogy mi
képpen jutott a hegye egyenesen szembe a szívcsúcscsal, 
annak más magyarázatát nem adhatjuk, mint azt, hogy for
dulását vagy a saját súlya okozta a sülyedése közben, vagy 
a szívmunka folytonos lökdösése. Legvalószínű bb azonban, 
hogy az említett tényező k együttmű ködésének hatása alatt 
tette meg teljes fordulását haránt tengelye körül.

A beteg további sorsát illető leg, véleményem szerint a 
míg a golyó nem okoz nagyobb kellemetlenséget, a noli me 
tangere elvét kövessük.

*

4. ábra
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Inkább mint érdekességrő l és a háborúval oki össze
függésben nem lévő  esetrő l: a situs viscerum inversusnak 
egy, úgy mondhatnám „ideális“ képérő l óhajtok beszámolni.

R. S., 23 éves bosnyák katonában a belső  szervek el- 
helyező dése a legtökéletesebb negativját, tükörképét adja a 
normálisnak.

Az egyén oldalszúrás és köhögés miatt jelentkezett 
annak idején kórházunkban és a vizsgálat alkalmával kitű nt, 
hogy a szív jobboldali elhelyező désben, a gyomor fundusa 
a jobb oldalon, a máj a bal oldalon foglal helyet. A Rönt
gen-átvilágításkor a mellkasban levő  typusos középárnyéknak 
(Mittelschatten) éppen megfordítottját kapjuk. (L. a 4. ábrát.) 
Ebben az esetben a rekesznek bal fele áll magasabban, holott 
mint tudjuk, rendes viszonyok közt a jobboldali szokott ma
gasabb positióban lenni. Ugyancsak jobb oldalon kapjuk a 
gyomorhólyag képét és az átvilágítás közben itatott acidum 
tartaricum és szódaoldat okozta szénsavképző dés is tisztán 
láthatóan a jobb oldalon talált gyomorhólyagot növelte. A 
bismutos táplálékkal megtöltött gyomor árnyékképe szintén 
hű  negativja a normális alaknak. (L. a 4. ábrát.)

A beleknek bismuttal való megtöltésekor a colon lefu
tása is a mindennapi képnek ellenkező jét mutatja: esetünk
ben a coecum (C) természetesen baloldalt foglal helyet, míg 
a sigmabél (S) a jobb oldalon.

Egyébként mint curiosumot felemlítem, hogy esetünkben 
a jobb here áll mélyebben és a vasa spermatica a jobb 
oldalon tömegesebbek, holott tudvalevő leg rendes körülmé
nyek közt ennek fordítottja áll, aminek oka, mint ismeretes, 
a gyüjtő ereknek sajátságos lefutásával van összefüggésben. 
Ebben az esetben az erek fordított anatómiai elrendező dése 
az oka az említett fordított állapotnak.

Ez a körülmény talán mégsem olyan curiosum, ha te
kintetbe veszszük, hogy egyszerű  megtekintéskor a situs 
viscerum inversusnak ez volna az egyedüli objectiv, illetve sza
bad szemmel látható jele. Ezen alapszik egyes régi sorozó
orvosoknak híressé, ső t szinte meseszerüvé vált éleslátása, a 
mikor ugyanis volt rá eset, hogy az orvos a sorozáson a 
sok ezer újoncz közül első  tekintetre felismerte a situs in- 
versust. Egyébként felemlítjük, hogy az illető  az ő situs v. 
inversusával ellentmondóan jobbkezes. Máskülönben a kö
zepesnél kissé alacsonyabb férfi jól fejlett, jól táplált, inkább 
csak subjectiv panaszai vannak.

Az esetet leginkább érdekessége miatt ismertettem. Közte 
és a háború közt csak annyiban lehet kapcsolat, hogy meg
vitatásra érdemes az a kérdés, vájjon a különben életerő s, 
harczképes „tauglich“ katona csakugyan a harcztérre küld- 
hető -e vagy sem ? Nagyon megfontolandó ugyanis, hogy ezt 
az anatómiai és fejlő déstani szempontból valóban érdekes, 
ritka individuumot kitegyük-e a háború nagyon is komoly 
esélyeinek? (Szerény nézetem szerint a tudomány érdekében 
usque ad finem vitae, ső t azután sem szabad nyomtalanul 
elengedni szemeink elő l ezt az érdekes esetet).

*

Végül még egy olyan esetet óhajtok röviden ismer
tetni, a mely szintén csak félig-meddig áll vonatkozásban a 
háborúval.

M. J., 25 éves katona, a ki annak idején békében, mint 
póttartalékos, katonai szolgálatának eleget tett, az aggraválás - 
nak nem mindennapi formájával áll elénk. Ő  ugyanis azt 
mondja, hogy jobb karja állítólag a háború idejében elszen
vedett trauma következtében „megbénult“. Elő adása szerint 
ugyanis szeptemberben (a napra nem emlékszik pontosan) a 
galicziai harcztéren közelében egy gránát csapódott le és ő t 
a felcsapódó földtömeg a jobb oldalán hatalmas erő vel mellbe
vágta. Azóta nem tudja a jobb karját használni. És csak
ugyan a kórházban való tartózkodása alatt is állandóan, 
szinte élettelenül lógatja le jobb felső  végtagját és alig akar 
vele valamit dolgozni.

A mellkason meglehető sen feltű nő  asymmetria látszik. 
(Lásd az 5. ábrát.) A jobb mellkasfél ugyanis a kulcs alatt

egészen a bimbó környékéig lelapult. A jobb bimbó szín
vonala is hátrább esik. A váll mélyebben áll, de ez a mé
lyebb elhelyező dés nagyobbrészt mesterkéltnek látszik, ellen
ben a hónaljredő nek rézsútos le- és behúzódása már nem 
mesterkélt.

Szóval, az első  pillanatban azt hiszszük, hogy a jobb 
mellkasfél retractiójával van dolgunk, de ha jobban megnéz
zük az esetet, akkor azt a benyomást nyerjük, hogy a mell
kas külső  képleteibő l a jobb oldalon valami hiányzik. És 
csakugyan, tapintásra még inkább feltű nik, hogy a bordák 
és bordaközök a szegycsont szomszédságában feltű nő en, 
szinte szokatlanul jól kitapinthatok, annak ellenére, hogy elég 
jól táplált egyénrő l van szó. Még inkább feltű nik az asym
metria, ha a karokat oldalt a vízszintesig felemeljük. (L. az 
5. ábrát.) Ilyenkor azután világosan látjuk a hiányt, t. i. a 
jobb pectoralis major hiányát. Ilyenkor legszembetűnő bb, 
hogy a hónaljredő t, nem mint az ép oldalon a vaskos izom, 
hanem a pergament vékonyságú bő r alkotja. Ha közelebbrő l 
vizsgáljuk az esetet, az is kitű nik, hogy a pectoralis majornak 
csak a nagyobbik, úgynevezett sternocostalis portiója hiányzik, 
míg a clavicularis portio elég jól megtartott. (Elég feltű nő  
jelenség és nem egészen érdektelen, hogy a hiányzó izomköteg

5. ábra.

helyén kopogtatáskor sajátságosán tiszta, teljesen éles hangot 
kapunk, összehasonlítva az ép oldalival, a hol már a vaskos 
izomkötegnek hangot tompító hatása érvényesül.) Összegezve 
a dolgokat, egészen nyugodt lélekkel kimondhatjuk, hogy a 
pectoralisnak említett hiánya és az állítólag elszenvedett 
trauma között semmi összefüggés sincsen. Nem képzelhető , 
hogy valamely trauma izoláltan egyetlen izomnak vagy izom
kötegnek teljes, nyom ta lan eltű nését okozná. Mivel pedig vi
szont általánosan ismert dolog, hogy egyes családoknak 
egyes tagjain, a mely családokban az izomdystrophia ottho
nos, az ilyen izomaplasia veleszületetten nem éppen ritkaság, 
annyival inkább feltehetjük, hogy a baj veleszületett, mivel 
az ilyenféle izomaplasia gyakran éppen a vállkörüli izomzatot 
(cucullarist, pectoralis majort, serratust) szokta érni és ezek 
közül is a leggyakoribb a pectoralis major aplasiájának a mi 
esetünkben is konstatálható typusos alakja, a mikor ugyanis 
nem az egész izom, hanem — mint említve volt — ennek 
csupán sternocostalis portiója hiányzik. Az a körülmény pe
dig, hogy nem annyira nem tudja, mint inkább nem akarja 
használni a karját, világosan kitű nik, hogy a kar és váll többi 
izomzata nemcsak hogy nem hiányzik, hanem mondhatnók, 
szinte kompenzáló módon hypertrophiás. Ilyen, szinte atlétá
nak való izomzat láttára nem igen hihetjük, hogy ő  eddig 
otthon ölbe tett kezekkel üldögélt, hanem valószínű, hogy a 
kapálás és kaszálás alkalmával épp úgy kitett magáért, mint 
a többi legény.
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I R O D A L O M - S Z E M L E .

K ö n yv ism er te tés.
P e ls  L e u s d e n : C h iru rg isch e O p era tio n s leh re  fü r  S tu die 
ren d e  und  A erz te . Zweite, wesentlich verbesserte Auflage. 
Urban und Schwarzenberg, Wien-Berlin, 1915. Ära 22 márka.

Nem könnyű  dolog orvostanhallgatók és gyakorlóorvo
sok igényeihez mért mű téttant írni s az anyagot úgy meg
válogatni, hogy a mütéttan ne sorvadjon hullagyakorlatokban 
való útmutatóvá s ne dagadjon meg sebészeti kézikönyvvé. 
A technika aprólékos részleteibe való belémerülés épp oly 
használhatatlanná teszi a könyvet, mint a gyakorlatilag fontos 
mű téti módok feletti áttekintés hiányossága vagy tökéletlen
sége. Az indicatiók, várható eredmények, az utókezelés kérdései 
helyesen csak klinikai alapon világíthatok meg és így első 
sorban a klinikai tanítás körébe tartoznak, viszont azonban 
e kérdések mellő zésével vagy ki nem elégítő  tárgyalásával 
a mű téttan elveszti legfő bb érdekét, melyet éppen a sebészi 
gyakorlattal való összefüggés nyú jt; hiszen a gyakorló orvosra 
s az azzá lenni akaró orvostanhallgatóra a mütéttan első 
sorban mint a sebészi therapia leghathatósabb eszköze bír 
fontossággal. Pels Leusden elég jó érzékkel válogatta össze 
a tárgyalásra alkalmas anyagot és elég jó általános képét 
adja a sebészi technika mai állásának, bár nem egy kérdés
ben kimerítő bb és rendszeresebb összeállítását vártuk volna 
a különböző  mű téti methodusoknak. Az sem vált volna a 
könyv hátrányára, ha az indicatiókkal, az eredményekkel, 
complicatiókkal stb. behatóbban foglalkoznék, mint a hogy 
azt a legtöbb helyen teszi. Általában véve azonban, mint már 
az első  kiadás ismertetése alkalmával hangsúlyoztam (Orvosi 
Hetilap 1910, 567. 1.), jó és használható tankönyv, s a II. 
kiadás, mely az ábrák számát körülbelül százzal megszapo
rította s a szövegben is több helyt szükséges bő vítéseket 
eszközölt, az első nek felette áll. Pólya.

Üj k ö n y v ek .

H. S ch irm er : Die Landpraxis. Eindrücke eines österreichischen 
Gemeindearztes. Wien, M. Perles. 4'40 K. — H. G o ch t: Anleitung zur 
Anfertigung von Schienenverbänden. Stuttgart, F. Enke. 120 m. — 
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schaft. Berlin, S. Karger. 2‘50 m. — K. S u d h o ff: Pagel’s Einführung in 
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L a p s z e m l e .

B elo rv o sta n .

D y se n te r ia - r e c o n v a le s c e n se k  sokszor szenvednek 
hosszasan elhúzódó hasmenésben. Porges docens szerint ez 
a hasmenés többnyire gastrogen eredetű , az illető knek ana- 
ciditásuk van. Ennek megfelelő en az észszerű  gyógyítás só
sav adagolásában kell hogy álljon. Némely esetben azonban 
az anaciditásos dyspepsia mellett a vastagbél hurutja is fenn
állott; ezekben az esetekben természetesen külön kell gyó
gyítani az utóbbit s erre a czélra a szerző  szerint 
legjobbak a magas beöntések állati szén suspensiójával víz
ben vagy physiologiai konyhasóoldatban, váltakozva 2% 0-s 
tanninoldat-beöntésekkel. (W iener mediz. Wochenschrift, 1915, 
17. szám.)

D ia b e tes  eseteiben Um ber tanár néha nagyon kedvező  
eredményt látott a karámosé használatától. A karámosé ma
gas hő mérsék útján létesített polymerisatiós czukortermék; 
Merck gyára állítja elő . Könnyebb esetekben szénhydratmen- 
tes diaeta mellett 150 gr. használata után sem jelenik meg 
czukor a vizeletben. Szénhydrátok iránt nagyon érzékeny

egyik betegének a czukorkiválasztása nem fokozódott 50 gr. 
karámosé használata után. Ha acidosis van, meg kell vizs
gálni, tű ri-e a beteg a karámosét, avagy n em ; némelyik jól 
tű ri, másik nem. Végül megjegyzi a szerző , hogy a gyer
mekkorban is jó szolgálatot tehet a karámosé 5 gr.-os adag
ban mint enyhe laxans. (Deutsche mediz. Wochenschrift, 
1915, 7. sz.)

S e b é sz e t .

A n a rco sisn a k  a  sz ív re  va ló  h a tá sá ró l ír Katzenstein 
tanár tíz éves vizsgálatai alapján. Már fiatal sebész korában 
feltű nt, hogy egyrészrő l a mű tét alatt vagy után néha szív
bénulás állott be, holott elő zetes klinikai vizsgálattal semmi 
eltérést sem lehetett kimutatni, másrészrő l pedig szervi szív
bajban szenvedő k sokszor a legnagyobb beavatkozásokat is 
kibírták. Ez bírta rá ő t arra már sok év elő tt, hogy módszert 
dolgozzon ki, a melylyel meg lehet állapítani a szív munka
bírását, illetve azt, vájjon ki fogja-e bírni a narcosis okozta 
megkárosodását. Eljárására, a melyet azóta nagyszámú eset
ben kipróbált, most újból felhívja a figyelmet. Lényege a 
következő  : Miután a vérnyomást az egyén felső karján Gürtner- 
féle tonometerrel meghatározta és a pulsust is megszámolta, 
a Poupart-szalag alatt mindkét femoralist 2 perczig össze
nyomja, s ekkor újból meghatározza a vérnyomást és a 
pulsus-számot. Egészséges szívben a vérnyomás emelkedik, 
de a pulsus-szám kisebb lesz. A vérnyomás abnormális emel
kedése arteriosclerosis és szívtúltengés esetén áll elő . Ha a 
vérnyomás és a pulsus-szám változatlan marad, a szív csak 
kis mértékben beteg. A vérnyomás csökkenése a pulsus-szám 
szaporodásával súlyos szívelégtelenségre enged következtetni, 
melynek foka a vérnyomás-sülyedés és a pulsus-szaporodás 
fokával van arányban. Beteg szívre a chloroform sokkal 
intenzivebben hat, úgy hogy a létrejött zsíros degeneratiót a 
szív csak körülbelül 3 hét múlva heveri ki, a korai felkelés 
tehát a szív részérő l kellemetlen tüneteket válthat ki. Ez ok
ból is szükséges a narcosis elő tt a szív munkaképességének 
a jelzett egyszerű  módon való meghatározása, a melyet a 
szerző  eddig 3000 esetben végzett. Módszerének tudja be, 
hogy synkopét egy esetben sem látott. (Deutsche med. W ochen
schrift, 1915, 16. szám.) M.

G yerm ek orvosta n .

A k o ra szü lö ttek  v e lesz ü le te t t  b u ja k ó r já n ak  kérdését 
tárgyalja Reiche, s vizsgálatai alapján a következő khöz jut :

1. A veleszületett bujakór sokkal gyakoribb koraszülöt
teken, mint kiviselt gyermekeken és a koraszülöttek nagy 
halandóságát idézi elő .

2. Az életkilátások annál rosszabbak, minél korábban 
mutatkoznak manifest bujakóros tünetek.

3. A koraszülött életkilátása annál kedvező tlenebb, 
minél több koraszülés, vagy abortus fordult elő  az anyán. 
(Zeitschrift für Kinderheilkunde, 1915, XII. kötet, 402. lap.)

Fle sch.
A m é h c s íp é s  é s  m éh fu lá n k m éreg  g y ó g y h a tá sá r ó l

a gyermekek idő sült izületi rheumás megbetegedéseiben ír 
Langer (Grácz). Tere 1888-ban már 173 ily módon kezelt 
esetrő l számolt be, a kiken 7 év alatt 39.000 méhcsípést 
alkalmazott. Tanítványa Kreiter most folytatja az eljárást és 
szintén meg van győ ző dve ezen gyógymód megbízható voltá
ról. A szerző  szintén kipróbálta ezen kezelésmódot s a 
következő  eredményre jutott:

1. A méhcsípéstherapia oly fájdalmas kezelés, hogy 
alkalmazása gyermekeken nehézségbe ütközik.

2. A méhcsípés helybeli kedvező  hatása rheumás Izületi 
bántalmakban nem egy esetben valóban mutatkozik.

3. Tere-nek azon észleletét, hogy a rheumás ember már 
az első  méhcsípésre is másként reagál, mint az egészséges, 
a szerző  is megerő sítheti.

4. Terc-nek azon tapasztalatára vonatkozólag, hogy a 
méhfulánkméreg elleni immunitás elérésével a rheumatismus 
is gyógyul, a szerző  nem nyilatkozhatik, mert immunitást 
nem ért el.
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5. A méhfulánktnéreg befecskendése, úgy látszik, ked
vező en befolyásolja a rheumás gyuladást, a nélkül, hogy a 
szervezetre károsan hatna.

6. A fájdalmas méhcsípések helyett hígított fulánkméreg
befecskendezése sokkal kevésbé fájdalmas és azért a további 
kísérletezésre ezen eljárást ajánlja. (Jahrbuch für Kinderheil
kunde, 1915, márcz.) Vas Jakab dr.

B ő rk ór tan .

M agya r  o rv o si irod a lo m .

G y ó g y á sz a t , 1915, 25. szám. Schein M ór: Csont-, ízület-, mirigy- 
és bő rtuberculosis kezelése ultraibolya fénysugarakkal. Révész V idor: 
Hadi röntgenologiai tapasztalatok.

B u d a p est i o r v o s i ú jsá g , 1915, 25. szám. Torday Á rp á d : A tüdő - 
gümő kór prognosisa.

V e g y e s  h írek .

H a lá lo s r eso rc in m érg ezés t , m e ly  a  sze rn ek  k ü lső 
a lk a lm a zá sa  n yom án  jö t t  lé tre, ír le C. Boeck (Christiania). 
A resorcinnak külső  használata csak igen ritkán okoz súlyos 
mérgezési tüneteket. Alig néhány ilyen eset ismeretes az iro
dalomból s ezek közül csak egy tizenegy esztendő s gyermek 
esete az, a melyben a mérgezés (3% -os resorcinvaselin) ha
lált idézett elő . A szerző  esete 16 éves gyöngén fejlett fiúra 
vonatkozik, a ki az egész jobb felső  és alsó végtagra ki
terjedő  lupus vulgárisban szenvedett. A beteg lupusos láb
szárának nagy részére 25% -os resorcinkenő csöt alkalmaztak, 
a mi nem okozott nagyobb fájdalmat, mert a bő r e terüle
ten nagyrészben be volt hámosodva. Félórával a kenőcs reá- 
tétele után erő s nyugtalanság fogta el a beteget, majd cya
nosis, szapora pulsus és görcs-roham állott be. A görcsök 
egyre fokozódtak s rángó jellegű ek voltak. Teljes eszmélet
lenség. A halál a resorcin alkalmazását követő  9. órában 
állott be. A bonczolás régi és frissebb tüdő beli gümő s gó- 
czokon kívül igen erő sen kifejezett agyvelő vizenyő t derített 
ki. A hevenyés lefolyás s az egész tünetcsoport a resorcin- 
mérgezés jellegzetes képét mutatta. Úgy ez az eset, mint 
Andeer kísérletei azt bizonyítják, hogy a sértetlen hám egy
magában nem védi meg a szervezetet a resorcinmérgezéstő l, 
ha az irha szövete beteg. A védelem csak akkor van meg, 
ha az irha is tökéletesen ép. A leírt esetben ez a körülmény 
természetesen nem állott fönn, hiszen az irha lupusos be- 
szű rő dése miatt történt a resorcinnel való gyógyító kísérlet. 
A jövő ben tehát még nagyobb figyelemmel kell lennünk s a 
resorcint csak gyengébb töménységben és kisebb területen 
alkalmazzuk. De nem szabad túlmennünk a czélon. Tudni
való ugyanis, hogy éppen a legsúlyosabb lupus-esetekben 
csaknem nélkülözhetetlenek a chemiai szerek. Eczélból azon
ban helyénvalóbb lesz salicylsavat és pyrogallus-savat igénybe 
venni, a melyet azonban szintén nem tanácsos nagyobb fe
lületen alkalmazni. A nyálkahártyák lupusa ellen azonban 
Boeck tapasztalása szerint továbbra is a resorcint kell sou- 
verain szernek elismernünk. (Dermatologische Wochenschrift, 
60. köt., 19. sz.) G uszm an.

K isebb  k ö z lések  az  o rv o sg y a k o r la tra .

D elir ium  po ta to ru m  ellen Steinbach a lumbalis punc- 
tiót használta igen jó eredménynyel, a mennyiben ez az eljá
rás a delirium tartamát tetemesen megrövidítette és a lefolyását 
is nagyon enyhítette. Ez a kedvező  hatás részben a nyomás
csökkenés eredménye, részben pedig a cerebrospinalis folya
dékban levő  méregnek megkevesbedésével magyarázható. 
(Deutsche mediz. Wochenschrift, 1915, 13. szám).

A lb er to l néven a mastisol egy pótszere jött forgalomba. 
Ugyanúgy alkalmazandó mint a mastisol. Landow már 6 hó
nap óta használja. Szerinte csaknem oly erő sen tapad mint 
a mastisol, a bő rt azonban kevésbé izgatja és könnyebben 
távolítható e l ; ezenkívül lényegesen olcsóbb is. (Zentralblatt 
für Chirurgie, 1915, 19. szám.)

A lia d b a v o n u lta k  d ia b e te sé n e k  k e z e lé sé r ő l írott 
rövid czikkében Ruediger fő leg az opium használatát ajánlja. 
Nem szükséges nagy adagokat használni, 2 centigramm na
ponként háromszor többnyire elegendő . Az opium haszná
latát idő nként brom adásával (3—5 gramm naponként) sza
kítjuk félbe. Ezt a kezelésmódot nem csupán a hadbavonul- 
takon használhatjuk, a kik természetszerű leg nem követhetik 
a diaetás kezelést, hanem olyanokon is, a kikrő l tudatlansá
guk miatt eleve kizárható, hogy a diaetás utasításokat be
tartják. (Münchener mediz. Wochenschrift, 1915, 15. szám.)

K itü n te tés . A király Verebély László dr. czímzetes egyetemi rend
kívüli tanárnak a Ferencz József-rend tiszti keresztjét adományozta.

K inevezés. H in ts E lek dr.-t a marosvásárhelyi állami kórház 
igazgatójává nevezték ki.

V á la sz tá s . C sák Béla dr.-t Szentes város fő orvosává választották.

A z o r s z á g o s  k ö z e g é s z s é g ü g y i  ta n á c s  tagjává nevezte ki a 
belügyminister K ra jcsik  R u d o lf dr.-t, Pest vármegye tiszti fő orvosát, és 
M atolcsy M iklós dr.-t, a budapesti egyetemi gyógyszertár vezető jét.

M eghalt. Kohn E m il dr. verseczi orvos június 19.-én. — Schöntag 
La jos dr. 27 éves korában, a kassai járványkórházban szerzett fertő zés 
következtében, június 20.-án.

A S te fá n ia  g y e r m e k k ó r h á z -e g y le t  f. hó 20.-án tartotta 76. évi 
közgyű lését. A kórház újabban egy önálló tuberculosus-osztály létesíté
sével ismét kibő vítést nyert, s ágyainak száma 177-re emelkedett. A 
gyönyörű  osztály, mely k irá lyku ti Bachruch Káro lyné 68.000 koronás 
nagyszabású alapítványából létesült, még a nyár folyamán megnyílik. 
A kórház az elmúlt évben 25.507 ambuláns beteget látott el s 1777 
beteget kezelt ágyain. Az egyesület legközelebbi programmja a vörheny- 
pavillon újraépítése, melyet lehető vé tesz néhai H atvány J ó zse f báró
nak 50.000 koronás alapítványa.

A b u d a p est i o r v o s i kö r o r s z á g o s  s e g é ly e g y le té b e  befizettek: 
Riedler Zsigmond, Rosenthal Bertalan, Wagner Károly, Tartoll János, 
Somló Adolf, Vass Jakab, Stricker Péter, Bolgár Lő rincz, Kovách Géza, 
Freund Márk, Braun Gyula, Papp Nándor, Görgényi Károly, Láng Ja
kab, Hültl Hümér, Balázs Márton, Kiss Gyula, Ferenczi Ignácz, Grauer 
Adolf, Kremmer György, Balkányi Vilmos, Bergsmann Ignácz, Reitzer 
Mór, Borbély László, Bojtha József, Fábry Ágoston, Fejér Sándor, 
Finály György, Födi Emil, Gmelin Ottó, Schrodt Antal, Schwarz Nán
dor, Stáhly Ignácz, Göllner Aladár, Gussmann József, Mutschenbacher 
Tivadar, Papp Károly, Winternitz Arnold, Kubinyi Pál, Kratochwilla 
János, Körmöczi Zoltán, Sturm József, Kétly László, Káldor Bertalan, 
Kammer Manó, Kanitzer Ignácz, Hegedű s Pál, Horváth Ferencz, Steiner 
Simon, Stössel Lipót, Abt Jenő , Bonyhárdt Mór, Botár Samu, Baczoni 
Albert, Klementis Géza, Czilczer Benedek, Dusnitz Emil, Erdő s János, 
G ross Menyhért, Gyárfás Ferencz, Gelléri Soma, Friedler Ernő , Fuchs 
Ignácz, Frommer Ignácz, Fehér Manó, Faragó Andor, Gál Adolf, Ha- 
serberg Károly, Halász Henrik, Klein Jakab, Kanócz János, Kriser 
Arnold, Katona József, Kovách József, Kaiser József, Hunwald Tóbiás, 
Jaksics Lajos, Kicska Emil, Kovách Lajos, Kerekes Gyula, Halle Hen
rik, László Kálmán, Lányi Benedek, Lencsó Ferencz, Maybaum Sándor, 
Neuwirth Mór, Lechner Károly, Magyar Károly, Molnár Hugó, Mikolai 
István, Perl Antal, Rózsa Zsigmond, Reiner Miksa, Varga István, Varga 
Samu, Urbanetz Ede, Vizteleki Frigyes, Zakariás Simon, Steiner Károly, 
Steinfeld Frigyes, Sző llő si Móricz, Strömpel István, Stehló Aurél, 
Schmideg Zsigmond, Singer Henrik, Spatz Adolf, Stangl Gyula, Seliga 
János, Székely József, Szkirpán Áinbrus, Genersich Antal, Kreichel 
Artur Kellner Mór, Ostatea Valér, Décsi Pál, Pozsgay Lajos, Matolcsi 
Kálmán, Hochfelder Adolf, Kirchner József, Edelmann Menyhért, Rosen
berg Jenő , Sommer Adolf, Magas Árpád, Bineth Manó, Gusbeth Ede, 
Gyémánt Jakab, Sző ke Gyula, Brösszel János, Blumberger Simon, 
Steiner József, Schwarz József, Haas Simon, Hammer Dezső , Keményffy 
Gyula, Királyfi Ármin, Leichtmann József, Propper Miksa, Weisz G, S., 
4—4 koronát.

Lapunk mai számához a Q uarzlam pen-G ese llschaft m. b. H ., H anau, 
prospectusa van mellékelve, melyre t. olvasóink szíves figyelmét ezennel 
felhívjuk.

Kopits Jenő  dr. jgSgjj"
O rvosi lab ora tó r ium : VII., K lrá ly -u tcza 51. T elefon  157-71.

Dr. J U S T U S  “  b ö r g y ó g y itó  é s  k o s m e t ik a i  in t é z e t e
B u d a p e s t ,  IV., F e r e n c z  J ó z s e f - r a k p a r t  2 6 .  Sugaras gyógyítás. Röntgen. Aniontherapia, 

forrólégkészülékek, frigoritherapia, fürdő k. Kozmetikai eljárások és mű tétek.

DOLLinQER BÉIH dr. T est e g y  e n é sz e t i  in té z e te  vl " á3ria

D= RéhE lek trom ágneses gyógy in tézete , Ilii., I lá ro s lig e tl fa so r  Iá. sz.
Az összes modern villamos gyógymódok. Röntgen-laborato- 
rium. Á lm atlanság , neurosisok, neura lg iák, tabes dorsalis, 
=  bénulások, rheum ás bajok, ar teriosk lerosis stb. ellen. =

Dr. Grünwald sanatoriuma ?u,dT f ’r rf?riifletÍ'faŝ \3“15’Felvétetnek férfi- és nő betegek 
nő gyógyászati, seb észe ti és be lgyógyászati ba jokka l, valamint szü lő nő k. A betegek 
kezelő orvosukat maguk választhatják. — Vegyi é s  Röntgen-laboratorium.
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T U D O M Á N Y O S  T Á R S U L A T O K .

TARTALO M : Budapesti Kir. Orvosegyesület (IV. rendes tudományos ülés 1915 febr. hó 27^én). 359. 1. — Hadsebészeti értekezlet. 395. lap.

B u d a p esti Kir. O rv o seg y esü le t .
(IV. rendes tudományos ülés 1915 február 27.-én.)

E lnök: T er ra y  P á l. Jegyző : D o ll in g e r  B é la .
(Vége.)

A k a to n a i s z o lg á la t  b e fo ly á sa  a  g ü m ő k ó r o s  m e g b e te g ed é s r e 
b é k é b e n  é s  h á b o rú b a n .

S ch a r l P á l. Eredeti közléseink során egész terjedelmében 
hoztuk.

O k o licsá n y i-K u th y  D e z s ő: Az aciivitás megállapításának kérdé
séhez szól első sorban.

Egyetért az elő adóval abban, hogy a 37-5° mint lázküszöb elfo
gadhatatlan ; még akkor is ez volna, ha mindig sublingualis volna a 
mérés, pedig sokszor csak axillaris az. A katonaorvosi gyakorlat is el kell 
hogy fogadja elő bb-utóbb a 37'0°-ot a  teljesen lázmentes állapot felső  
határértékéül.

Minthogy a kezdeti tüdő gümő kór-esetek physikalis activitási tü
netei nem nagy számmal vannak, ismételten rámutat az általa 1908-ban 
leírt és a washingtoni tuberculosis-congressuson elő ször ismertetett 
symptomára, az acrom ialis tünetre, a melynek újabb tapasztalatai sze
rint hasznát vehetjük az activitás megállapítására is, és nem csak dia- 
gnostikai tekintetben. A vállcsúcs hiányos inspiratorius kimozdulása 
ugyanis rendesen az activ folyamat oldalán van meg. Sokszor tapasz
talta, hogy a tompa csúcs fölött, melyen egy már lezajlott gümő s cirrho
sis okozta a tompulatot, negatív, a másik még csak rövidült, de a többi 
klinikai symptoma szerint frissen megbetegedett csúcs fölött pedig 
positiv volt az acromialis tünet. Ajánlja a jelenség értékesítését a ka
tonaorvosi gyakorlatban is.

A mi a háború viszontagsága inak befolyását a ka tona la tens tu - 
berculosisára illeti, erre nézve van némi tapasztalata, a mennyiben 
Irsay igazgató megbízásából közel 5 hónap óta vezeti az új Szent Já- 
nos-közkórház két katonai osztályát (quarantaine és III. fertő ző  osztály).

A quarantaine-osztályra 5 napi megfigyelésre felvett sebesültek 
közül azoknak a tüdejét is megvizsgálta, a kik teljesen láztalanul, 
a belorvosi érdekelhető  minden panasz nélkül vétettek fel.

Elég számos esetben talált az egyik vagy másik, ső t mindkét 
tüdő csúcson percutorius elváltozást, a nélkül, hogy — bár a katonák 
legtöbbje nagy testi megerő ltetéseknek és sanyarúságoknak volt kitéve 
(10— 12 napos tartózkodás a beázott lövészárokban, nedves árok
parton hálás, éjjel-nappal nyirkos-hideg ruházat s tb ) — activitási 
jelenségek mutatkoztak volna. Ezek a régi lokalizált csúcstuberculosi- 
sok tehát oly tökéletesen meggyógyultak, hogy a háború okozta legked
vező tlenebb életviszonyok sem kelthették újból életre a folyamatot. Ez 
volt az érem világos oldala. A sötét oldalon a reactiválódásoknak leg
különböző bb fokai szerepelnek. Látott könnyű  reactiválódási jelensége
ket és látott viszont esetet, a melyben az osztályára (III. katonai fer
tő ző ) typhus abdominalis diagnosissal beküldött beteg, a ki jactáló de- 
liriuma miatt már úgyszólván vizsgálhatatlan volt, órák alatt elhalt s a 
sectio a halál okául meningitis tuberculosát állapított m eg ; és tudomása 
van az új Szent János-közkórház IV. katonai fertő ző osztályán (Koszper 
fő orvos) elő fordult esetrő l, a melyben a katonát nem a hastyphusa 
ölte meg, hanem az azzal egyidejű leg benne fellobbant és elhatalmaso
dott tuberculosis miliaris.

K o v á cs J ó z s e f :  Mintegy 3 hét elő tt került a vezetése alatt álló 
osztályról egy beteg bonczolásra, kit typhus abdom ina lis kórjelzéssel 
küldöttek a harcztérrő l h a z a ; a klinikai észlelés és a bakteriológiai 
lelet igazolta a diagnosist, de midő n a beteg pár nappal kórházi föl
vétele után meghalt, a kórbonczoláskor a tüdő k részérő l ulcerosus phthisis, 
gümő s bélfekélyesedés és hashártyagyuladás és a mesenterialis mirigyek 
nagyfokú elsajtosodása is kiderült. Tegnap egy másik pavillonban (meg
figyelő  osztály) ugyancsak egy éppen a harcztérrő l hazakerült katona 
halt el, kit hasmenése miatt küldtek haza és a kin a halál-ok elő re
haladt cavernosus phthisis volt.

Ebbő l a két esetbő l igen világosan kiderül, hogy sú lyos progre- 
diáló p h th is iku so k ott küzdenek a legnagyobb szenvedések közepette a 
harcztéren. Másrészrő l azonban tagadhatatlan, hogy latens vagy gyó- 
gyulóban levő  tuberculosus katonák, kiket mi — úgy látszik — túlsá
gosan féltettünk, a harcztéri nélkülözésekkel és fáradalmakkal szemben 
néha várakozásunk ellenére jól és károsodás nélkül állották meg a 
helyöket.

Ezen kétirányú tapasztalat szerint kell már most álláspontunkat 
ebben a nagy gyakorlati jelentő ségű  kérdésben elfoglalnunk, nehogy 
szélső ségekbe sodródjunk.

H a d seb észe t i é r tek ez le t.

H olzw arth J e n ő: A z  arteiia temporalis lövés okozta 
aneurysm ája .

Bemutat egy beteget az egyetemi I. sz. sebészeti klini
káról, a kinek baloldali artéria temporalisán fegyverlövés

folytán aneurysma keletkezett. A tiszt 1914 augusztus hó 
végén áthatoló lövést szenvedett, a lövedék a bal járomív 
elülső  részének megfelelő en hatolt be, a kimeneti nyílás a 
hallójárat magasságában a fülkagyló mögött lévő  redő ben 
volt. Sebesülésekor sok vért veszített, s utána nagy haema- 
tomája volt a bal fül elő tti tájon, míg körülbelül 4 héttel 
késő bb a haematoma a külső  hallójáraton keresztül kiürült. 
Attól fogva állandóan fúvó zörejeket hallott, melyek mozgás
kor, lehajláskor erő sen fokozódtak, s mintegy három hónap 
óta észleli, hogy halánték-verő ere és annak ágai erő sen tágul
tak. Az artéria temporalis superficialis törzse a fül elő tt erő 
sen tágult és a tágulat felfelé folytatódik az ágakba is. A 
törzsnek hengeres tágulata felett a pulzálással synchron fúvó
zörej hallható. Azért mutatja be az esetet, mert az artéria 
temporalis lövés okozta aneurysmája elég ritka, különösen 
pedig az ilyen, az aneurysma arteriovenosum csoportjába 
osztható aneurysma.

H iitll T ivadar:  A véletlen úgy hozta magával, hogy ugyancsak 
az artéria temporalis aneurysmájával beteget mutathat be, a ki a dél
elő tt folyamán jelent meg a III. sz. sebészeti klinika am bulantiáján; 
egy önkéntest, a ki 6 hét elő tt gyakorlat alkalmával elesett és fejét 
sziklába ütötte. Abban az idő ben a klinikán járt halántéktáji haema- 
tomával, valamint felületes zúzott sebbel a felső  szemgödör-szélnek 
megfelelő leg, mely utóbbi jelentéktelen sebzés annak idején néhány 
öltéssel egyesíttetett. 6 héttel ezen sérülés után a külső  szemzúg 
felett kb. 5 cm. távolságban a halánték táján növekedő  daganat hozta 
vissza, mely rugalmas tapintatú, nyomással megkisebbíthető , fluctuál és 
pu lzá l; ennek következtében az érfal intimájának sérülésébő l keletke
zett és az érfal ellentállóképességének csökkenésével magyarázott 
aneurysma verum traumaticumnak felel meg. Megjegyzi, hogy az ily 
érdaganatok eléggé ritkák.

Holzwarth J e n ő: Pankreascysta  lövés következtében.
A bemutatott beteg 1914 augusztus hó 28.-án sebesült 

meg, és pedig úgy, hogy a lövedék a szegycsont kardnyújt- 
ványa alatt hatolt be, s a hason keresztül menve, hátul a 
jobb lumbalis tájon a gerinczoszlop mellett jött ki. Az első  
napokban peritonealis tünetek voltak, melyek azonban 6 napi 
absolut diaetára visszafejlő dtek. A sebek zavar nélkül begyó
gyultak. Egy hónappal a sebzés után a lumbalis tájékon a 
lövedék kihatolási helyén lúdtojás nagyságú daganat kelet
kezett, a melylyel az egyetemi I. sz. sebészeti klinikára szál
lították 1914 október 18.-án. A daganat ekkor tályognak 
látszott, azonban a mű tét alkalmával megejtett próbapunctio 
világossárga, kissé nyálkás folyadékot eredményezett, a mely
ben semmiféle vizeletalkotórész nem volt, ellenben fehérje 
bő ven ; a pancreas-fermentumok egyike sem volt kimutat
ható. A pancreas-fermentumok hiánya ellenére a pancreas- 
cysta diagnosisa állapíttatott meg és D ollinger tanár meg
bízásából a beteget rögtön megoperálta. A tömlő  kivarrása 
a lumbalis tájékon történt; megnyitása után kb. 600 cm3, a 
próbacsapolás alkalmával nyert folyadékkal azonos tartalom 
ürü lt; a tömlő bő l egy szű k járat a gerinczoszlop mellett a 
retroperitonealis térhez vezetett. A beteg másnap hányni kez
dett, harmadnapra már kisökölnyi nagyságú daganat volt 
tapintható, mely negyednapra emberfej nagyságot ért el, s a 
beteg annyira elgyöngült, hogy állapota aggasztóvá vált.

A vizsgálatkor a daganat a gyomor és a colon között 
foglalt helyet, úgy hogy kétségtelen volt, hogy jelenleg vala
miképpen a lumbalis tájékra való közlekedés elzáródott és a 
cysta a hasüreg felé növekedett. Október 25.-én helyi érzés
telenítésben laparotomia történt, mely alkalommal a klinikai 
diagnosis beigazolódott. Most a tömlő t a hasseb alsó részébe 
varrtuk ki és megnyitása után ismét 800 cm3 folyadékot bo
csátottunk ki. A hányás rögtön megszű nt, de a beteg sehogy 
sem tudott erő höz ju tn i; ekkor pankreont adagoltak belső leg, 
mire gyorsan kezdett erő södni, mindkét pancreas-sipolya 
erő sen szű kült és a bemutatás elő tt 2 héttel teljesen be is 
gyógyult. Az esetet azért mutatta be, mert lövés után fejlő 
dött pancreascysta-esetek az irodalomban csak nagyon gyér 
számmal fordulnak elő .
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P Á L Y Á Z A T O K .

2059/1915. kórh. szám.
A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. Ferencz József-közkórház- 

ban katonai szolgálatra behívás folytán megürült k é t  se g é d o r v o s i 
á llá s r a  pályázatot hirdetek. Javadalom : 133 korona havi fizetés, teljes 
e llá tás; az alkalmazás egyelő re ideiglenes.

Pályázhat orvosnövendék i s ; a kötelező  kórházi gyakorlat itt tel
jesíthető  (kivéve a szülészetet), illetve az itteni szolgálat beszámíttatik.

A kérvényt legkéső bb jú l iu s  1 5 .-é ig  kell hozzám küldeni, de a 
korábban érkező  pályázat esetleg elő nyben részesül.

S z o l n o k , 1915 június 20.
P app Gábor dr., igazgató-fő orvos.

3807/1915. ein. szám.
Szatmár-Németi szab. kir. város törvényhatóságánál üresedésbe 

jött szatmárhegyi k e rü le t i t is z t i  o r v o s i á l lá s r a  pályázatot hirdetek. 
Ezen állás a IX. fizetési osztálynak megfelelő  évi 26C0 korona kezdő 
fizetés és 800 korona lakbérjavadalmazással van egybekötve és az 
1908. évi XXXV111. t.-cz. 6. § -a értelmében választás útján élethosszig
lan töltetik be. Felhívom mindazokat, a kik a fentnevezett orvosi állást 
elnyerni óhajtják, hogy az 1883. évi 1. t.-cz. 9. §-ában elő írt m inő síté
süket és esetleg eddigi szolgálatukat, igazoló okmányokkal felszerelt 
pályázati kérvényüket Szatmár-Németi szab. kir. város polgármesteri j 
hivatalához f. év i jú l iu s  h ó  10 .-én  d . u . 5 ó rá ig  adják be.

S z a t m á r - N é m e t i , 1915 június hó 4.-én.

Vajay K áro ly dr., kir. tanácsos, polgármester.

M E D IC . UNIV . D r . PETŐ  JÁNOS
ftirdöorvos BALATONFÜREDEN

rheumás, Izületi betegségek, gyógygymnastika, massage s szívbántalmak kezelése.
Budapest, VI., V ilm o s c sá sz á r -ú t  31., I. em .

D r. EGGER-féle készítmények külföldi szerek pótlására:

" S y ru p  H y p o p h o s p h i t  c o m p .  O r. I g g e r .  ~
H a t r .  K a k o J v l  i n j e c l i e  D r. t i m e r ._ _ _ _ _ _ ’

~ S l r o n l ia o l in  P s  S t f o p h a n l ü s - T a h l e t t a  D r. j e r .
K o la  B r a n É e  ü t .  j e r ._ _ _ _ _ _ _ _ _ ’
t a t a i  D r. i s s e t .
C o r r o s o l . I n j e c t ,  i n t r a m u s c .  a n t i l u e t i c .

Dr. EGGER az angol tabletták helyettesítésére.

Mintákkal és irodalommal az orvos urak részére szivesen szo lgál:

Dr. EGGER LEÓ és EGGER J.
Gyógyszerészeti és vegyészeti ezikkek gyára

B U D A P E S T , V I., R é v a y - u t c z a  12. s z á m .

s  “  E l s ő r a n g ú jó d b ro m fü rd ő . 1

Bad
hali

V .
O ber-O sterr

Európa legrégibb és leggyógyhatásosabb 
jodos forrása.

K ülönösen k ö s z v é n y  és r h e u m a ,
isch ias, nő i bajok, exsudatum ok, idő 
sü lt gyu lladások, a rte r io sc le ro s is , 
gö rvé lykór, szerzett és öröklött syph i
l is  és annak következményei stb. ellen. 
— Idény m ájustó l ok tóberig . — Fel- 
világításokkal és prospektusokkal szol
gál; D irek tion  d e r L an d esk u ran sta l

ten  in Bad Hall. 
Sanatorium Dr. v. Gerstel. 

Télen át is nyitva.
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Nyomatott Pápai Ernő  müintézetében, Budapest VI., Szerecsen-utcza 65 (Liszt Ferencz-tér sarok).
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