A törvényszéki orvostani intézet gyakorlatában
előfordult és fényképekkel rögzített esetek
ismertetése*
KENYERES BALÁZS dr. egyet, tanártól.

A törvényszéki orvosi gyakorlatban vizsgálatok végozésénél
képezze azok tárgyát akár egy holttest, akár egy élőlény, vagy
egy bűnjel, az eljáró orvosszakértőnek egyik lényeges feladatát
képezi azt az állapotot, — a melyben éppen akkor az illető tárgy
leledzik, lehetőleg — híven rögzíteni oly módon, hogy az esetleg
később felmerülő kérdésekre is bármikor feleletet lehessen találni.
A rögzítésnek — mondjuk megörökítésnek — szokott, azonban
sok tekintetben tökéletlen eszköze a leírás. Leírni valamit olyan
módon, hogy a leírásból más is tökéletesen ugyanazt lássa, a
mit a leíró látott, nagyon nehéz. A helyes felismerés nemcsak
a leíró, hanem a leírást használó képességétől is lényegesen
függ. Éppen a törvényszéki orvosi gyakorlatban nagy mérték
ben fokozódnak a nehézségek az által, hogy bár néha jegyző
könyveinket más orvosok is használják, pl. felülvéleményezések
alkalmával, azok végeredményben mégis orvosi dolgokhoz nem
értő laicusoknak vannak szánva. Hiába fordítjuk legjobb igye
kezetünket arra, hogy orvosi kifejezéseket kerülve, a laicus
számára is hozzáférhető szókat, esetleg körülírást alkalmazzunk;
hiába igyekszünk a jegyzőkönyv szokásos, chablonos, a fenn
forgó esetben azonban nem lényeges megállapításainak elhagyá
sával, illetve elbeszélő forma választásával, a vizsgálat mene
tének ismertetésével azt élvezhetővé tenni, többnyire csak
áltatjuk magunkat azzal, hogy tökéleteset alkottunk, s hamar
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belátjuk erőlködésünk hiába való voltát, ha a főtárgyaláson azt
halljuk, hogy a törvényszék jegyzője teljes lelki nyugalommal
olvas véralvadék helyett olvadékot, nyákhártya helyett nyak
hártyát, nevezi el az agyburkot agyhuroknak, s épp oly lelki
nyugalommal hallgatják előadását felek, esküdtek és bírák.
Akárhányszor tapasztaltam főtárgyaiások alkalmával, hogy
a mikor az orvosszakértői jegyzőkönyvek felolvasására kerül a
sor, az esküdtek megmozdulnak helyeiken, mintegy érdeklődés
sel hozzákészülnek a figyeléshez, de ha a jegyzőkönyv hosszúra
nyúlik, pedig szükségképpen hosszúra nyuhk, ha mindent igye
keztünk részletesen felvenni és ezzel a jövendőbeli esetleges
követeléseknek is eleget tenni — az érdeklődés lassanként alább
száll, a,figyelem kimerül. Ha egy sértés leírását követi egy
másik-, harmadik-, tizedik-, huszadiknak a leírása, a hallgató
megzavarodik, s a végén azt sem tudja tulajdonképpen, hogy
hány sértés volt és ezek mely testrészeken voltak elhelyezve.
Ezeken a nehézségeken sokat segíthetünk rajzok, fényké])ek bemutatásával.
A fénykép leghívebben j'ögzíti mindazt, a mi a megvizs
gált tárgyon jelen volt; rögzít olyat is, a mit a jegyzőkönyv
esetleg csak futólag említene fel, mivel annak akkor jelentősé
get nem tidajdonítottunk, egyszerre szembetűnővé teszi a hely
színén levő összes tárgyakat, a sértések számát, azok terjedelmét,
egymáshoz való viszonyát, stb. Erre való tekintettel igyekezünk
lehetőleg minden egyes esetben jegyzőkönyveinket rajzokkal,
fényképekkel felszerelni, sőt ezen a téren szorosan vett köte
lességeink határain túl is megyünk, a midőn pl. vidéki kiszál
lások alkalmával a fényképező gépet mindig magunkkal visszük
és ott nemcsak a holttestet, hanem az ezzel vonatkozásban álló
tárgyakat, egyszóval a hely színét is felvesszük. Ezek a képek
különben az orvosi véleménynél is, nem egyszer értékesíthetők,
a mennyiben a halott helyzete és a körülötte levő tárgyak álla
pota olyan következtetésekre jogosíthat, a melyeket egyedül a
holttest vizsgálatából levonni nem lehetne.
Az idők folyamán — ilyen eljárás mellett — eléggé szép
gyűjteményt tudtunk intézetünkben létesíteni, s ezt óhajtanám
a tisztelt szakosztálylyal lassanként megismertetni olyan módon,
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hogy olyankor, a mikor üléseink tárgy hiányában szűkölködnek,
mutatnám be sorjában azok egy-egy csoportját.
Az ismertetést a jelen alkalommal Röntgen-felvételeink
bemutatásával kezdem meg, azzal az igyekezettel, hogy a bemu
tatással párhuzamosan jelezzem ezen vizsgáló eszköznek törv.
orvosi jelentőségét, vázoljam, hogy milyen esetekre ajánlották
annak igénybe vételét, milyen esetekben és milyen mértékben
használható az tényleg.
A) A R ö n t g e n - s u g a r a k a l k a l m a z á s a a t ö r v é n y s z é k i o r v o s i
gyakorlatban.
Ajánlották a Röntgen-készülék igénybe vételét.
1. Elve és halva születés elkülönítésére.
2. A halál beálltának megállapítására.
3. Testi sértések és következményeik megítélésére, külö
nösen csont és izületi sértések esetében.
4. A kor meghatározására.
5. Idegen testek felkutatása czéljából.
6. Betegségek felismerésére, simulatio leleplezésére.
7. Terhesség körüli vizsgálatokra.
8. Személy azonosság megállapítására.
1. A z é l v e é s h a l v a s z ü l e t é s

elkülönítése.

(I. és I I . sz. táblával.)

A Röntgen-sugarak alkalmazásának tudvalevően az képezi
alapját, hogy azok kisebb sűrűségű testeken könnyebben hatol
nak át, sűrűbb testek áthatolásukat akadályozzák, s ennek követ
keztében az előbbiek világosabb, az utóbbiak sűrűbb árnyékot
vetnek. Ha egy sűrűbb testet levegővel töltünk meg és ez által
annak tömegét nagyobb területre osztjuk el, a kereszt-metszet
ellentállását csökkentjük és a sugarak áthatolását megkönynyítjük. Ez történik, ha egy légtelen (nem légzett) tüdőt felfuvunk, s magától értetődik, hogy ennek R képe a feltuvás után
sokkal világosabb kell hogy legyen, mint a milyen volt azelőtt.
Ennek a ténynek alajiján, már a Röntgen-sugarak felfede
zését követő esztendőben 1896-ban BOIUJAS, a midőn azok tör-

