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A Ill-ik o s z t á l y 1870. f e b r u á r 7-én ta r to tt ü l é s e .
i ) H i r s c h l e r I g n á c z 1. tag most sincs a bebizonyított té
székfoglalóul „tapasztalatait a nyek rangjára emelve , úgy
szeszes italokkal, valamint a do hogy a legjelesebb szemészek
hánynyal való visszaélésekről, között is akadnak olyanok, kik
m int a láttom pulat (Amblyopia kétségbe vonják.
A kórjeltant előadó főleg
amaurotica) okárólu — adta elő.
Előadó bevezetésében azon saját tapasztalatára fekteti, me
nehézségeket számlálja el, me lyet 20 év alatti gyakorlatában
lyekkel az orvosi tudományban előfordult 151 eset észlelése ál
a kór-oktan terén találkozunk; tal gyűjtött. Ezen eseteknél elő
minthogy a betegséget okozó fordult tünetek rovatozott táb
befolyások ismerete nagyrészt lákban vannak összeállítva és
nem képezi a kisérleteknek köz az értekezéshez csatolva. Csak
vetlen folyományát, sőt ellen öt eset vonatkozik dohánynyal
kezőleg a legtöbb esetben hi- való visszaélésre kizárólag, míg
hetlen sok, ellenőrízhetlen mel a többi szeszmérgezésből vette
lékkörülmény működik , közre, eredetét. Megjegyzendő azon
melyek merőben lehetlenné te ban, hogy a kétféle visszaélés
szik, bizonyos betegséget bizo leggyakrabban együttesen for
nyos befolyástól akárcsak meg dul elő ugyanazon egyénnél.
közelítő biztossággal is leszár Az eseteknek huzamosb észle
maztatni. Ezzel mintegy rámu léséről, valamint kezeléséről alig
tat azon álláspontra, melyet az lehet szó, minthogy a betegek
értekezés alapját képező kérdé legnagyobb száma csak egy
sek körüli birálatnál elfoglalni szer jelenik meg ugyanazon
törekszik. A történeti és irodal szemorvosnál; mert az ezen első
mi részben kiemeli, hogy a sze látogatásnál hallott őszinte nyi
mészek csak az utolsó évtize latkozat bajuk természete felől
dekben foglalkoztak tüzetesen visszaijeszti őket, vagy mert
aszesz-senyvi láttompulattal, míg nincs elég lelki erejök az ivása dohánynyal való visszaélés által ról lemondani, vagy akár azért
előidézett látfogyatkozás még is, mivel egyátalában nem hi-
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Szik, hogy betegségük ivástól
veszi eredetét és ezért más or
vosnál keresnek segedelmet. —
Szóval csak ritkán van az or
vosnak alkalma a borszeszi láttompulatot kivált első szakaiban
huzamosb ideig észlelni, és épen
innen eredhet, hogy a szemészek
részéről ezen láttompulat oly
kevéssé van tanulmányozva. A
láttompulat későbbi szakai pe
dig oly nagyfokú testi hanyat
lással esnek egybe, hogy most
meg e miatt alkalmatlanok járólagos kezelésre, és így leg
gyakrabban nem szemgyógyin
tézetekben , hanem közkórhá
zakban, aggápoldákban és té
bolydákban fordulnak elő, de a
hol aztán külön szemészi ta
nulmányozásnak nem vettethet
nek alá.
A mily hézagos maradt te
hát az érintett körülményeknél
fogva eddigelé az előhirnöki
szakaszok ismerete, oly hiányo
sak a következő táblákon levő
adatok is, és csak azért érde
mesek némi tekintetre, mert
aránylag nagy számuk által
hézagosságuk daczára is arra
képesítenek, hogy bizonyos meg
egyező feljegyzésekről Ítéletet
hozhassunk.
Előadó a tünetek tárgyalása
után, azokat a következő kór
képpé foglalja Össze. A beteg gyakran változó kődről pa
naszkodik , mely a tárgyakat
tÖbbé-kevésbbé elfátyolozza, és
melyet többnyire, midőn a sza
badba lépett k i, rögtön vett
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észre. A tárgyak el vannak mo
sódva, gyakran rezegni és inga
dozni látszanak, a mellette elme
nők arcza kékes vagy sárgás,
különösen a fém ek fé n y lő színét
tökéletlenül különbözteti meg, és
csak igen nagy nyomtatványt, és
ezt is csak nagynehezen bír elol
vasni. Első pillanatban még
meglehetősen lát, de fo ly ta to tt
rögzítésnél látása beködösödik és
a tárgyak elmosódnak; ezzel
együtt pedig mintegy látási szé
dülés áll be. Csaknem kivétel
nélkül sokkal jobban érzi magát
alkonyatkor,néha. a reggeli órák
ban is, délben mindig legroszszabbul.
Külsőleg a köthártya mér
sékelt visszeres lövelletén és cse
kély hurutján kívül mitsem
venni észre. A láta (pupilla) nagy
lomhasága, sőt gyakran az öszszehúzódásnak merő hiánya a
láterő fogyatkozásával lépést
tart; de feltűnő, hogy a láta
gyakran nincs tágulva , sőt
inkább szűkültnek tűnik f e l . A
láttér tökéletesnek bizonyul, soha
sincs szükülve vagy megsza
kadva. A láterő hanyatlása az
egész láttérre egyaránt van f e l 
osztva, központi folt csak nagy
ritkán fordul elő, mert az, mit
futólagos vizsgálatnál, annak vé
lünk tarthatni, tüzetes puhato
lásnál a közvetlen látás helyé
nek koronkénti elsötétüléseül
bizonyul. A szemtükörrel való
vizsgálatnál az idegdombcsát
kissé vörösnek, talán piszkos
szürke színbe vegyülőnek talál
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juk, de a betegség- későbbi sza
kaiban mérsékelten fehér, a mi
kezdődő sorvadási folyamatra
enged következtetni. Ha még
hozzá teszszük, hogy az alanyi
tünetek nagyon változékonyak
és sokszor napokig alábbhagy
nak, hogy a láterő eleintén ro
hamosan hanyatlik bizonyos
fokig, a melyen azonban sokáig
megállapodik — akkor ezzel a
tapasztalatból merített kórkép
le van írva, a mint ez, eltekintve
a ritkább szövevényektől, ma
gán a szemen mutatkozni szo
kott. Ezen kórképet, kevés ki
vétellel, azoknál is találni, kik
nél nem volt ok a bajt borszeszszelvaló visszaéléstől származtat
ni, de igenis volt ok a dohánymér
gezést gyanítani.. Ezen esetek
eg y ik e, mely különösen szűk
lát a á lta l tű n t k i , nevezetes
magatartást mutatott az atropin
irányában. Még erősebb oldat
nak ismételt becseppentésére is
csak némileg tágult ki a láta
és ezen tágulat nehány nap
múlva nyom nélkül eltűnt.
A szembaj lényege a f é n y érző készlet túlérzékenységében
áll, mely az agy izgatottságától
származik. Előadó fejtegeti az
idillt szesz-senyvet mint mérge
zési kórállapotot, mire az általa
észlelt esetek statistikai adatai
val befejezi az értekezést. Ezek
ből kiemelendő, hogy betegei
között nőszemély nem volt; hogy
a 40 és 50-ik évkor közöttiek
legszámosabbak (67), hogy a
foglalkozásra nézve első helyet

foglaltak el a mesteremberek
(16), azokra következnek korcsmárosok (11), birtokosok (10),
papok (7), falusi jegyzők (6) stb.
2)

S z a b ó József jelenti, hogy

gyém ántot találtak Csehország

ban, gróf Schönborn birtokán,
Dlazskovic-on, az ott előforduló
pyropok között. Ezek azon vér
piros gránátok, melyekből a
gránátgyöngyök állanak. Közöttök a múlt őszszel egy igen
nagy keménységű, zöldes-sárga
szem jött elő, melyet Prágában
Krejci és Safarik tanároknak
adtak át megvizsgálni. A vizs
gálat eredménye az volt, hogy
valódi gyém ánt. Súlya csak 27
milligramm. Az uradalmi főpénztárnok állítása szerint, több
ízben fordultak elő ilyenek, de
nem vétettek figyelembe. Ez
volna tehát az első lelhely
Európában, hol a gyémánt elő
jötté jól van constatálva.
Honunkban szintén nem hiá
nyoznak olyan körülmények,
melyek a gyémánt előjöttét ki
zárnák; ilyen hely például Oláh
pián Erdélyben, s ennek azon
negyedkori kavics s homokkép
lete , melyben arany, platina,
czirkon stb. találtatott; de mind
eddig senki sem volt szeren
csés gyémántra akadni.
3) S z i l y K a i m á.n 1. tag elő
terjeszti R o l l e r M á t y á s , mű
egyetemi tanársegéd dolgozatát
„0 bolygók befolyásáról az üstö
kösök j á r ás ár a.u
Ismeretes, hogy a naprend-
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Szerünkhöz tartozó üstökösök
száma nem állandó. Ha tudjuk
is, hogy ma ennyi és ennyi üstö
kös kering a nap körül elliptikus
pályában, e szám holnapig megváltozhatik. A mint ugyanis
a világtérben nagy számmal
vándorló üstökösök kqzül va
lamelyik rendkívül hosszúra
nyúlt pályájában naprendszerünk
vonzási körébe ér, már a nap be
folyása alatt eltérül eredeti irá
nyától, s módosított pályában
jut vissza a világűrbe; de ha
azon a tájon, hol az üstökös nap
rendszerünk felé közeledik, épen
valamelyik nagyobb bolygónk,
péld. Jupiter tartózkodik, ennek
és a napnak egyesített vonzása
egészen kisodorhatja az üstököst
eredeti pályájából s arra kény
szerítheti, hogy a nap körül ke
ringjen s így a nap körül ellip
tikus pályában járó üstökösök
számát szaporítsa. De viszont
megtörténhetik az is, hogy egyik
másik nagyobb bolygó a már na
punk körül keringő üstököst kité
ríti elliptikuspályájából,és vissza
lódítja a világtérbe, honnan évek
előtt naprendszerünkhöz érkezett.
Hogy a nagyobb bolygók
az üstökösök pályáját mennyire
megháboríthatják, arra legföltunőbb példa a következő. Messie r 1770 juniusban felfedez
egy üstököst; L e x e l l kiszá
mítja, hogy ezen égi test ellipti
kus pályában jár és keringési
ideje 5 év és 7 hónap. Ámde
ezen üstököst se előbb, se utóbb
nem látták többé, a mi annál
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inkább meglepő, minthogy az
üstökös eléggé fényes volt, s
így bízni lehetett, hogy vissza
térésekor nem fog észrevétlenül
elvonulni. A rejtélyes esetet
Burckhardt-nak későbbi számi
tásai derítették föl, ő t. i. kimu
tatta, hogy ezen üstökös 1767ben Jupiterhez oly közel jött,
hogy ez vezette őt az elliptikus
pályába, és viszont 1779-ben e
hatalmas bolygó sodorta ki a
12 évig követett ideiglenes pá
lyából.
R o l l e r úr összehasonlít
ván a nap körül ellipsisben járó
és járt üstökösök pályaelemeit
a nagyobb bolygók középtávo
lával a naptól, feltűnő szabályszerűséget vett észre, mely ha
sonlókép arra látszik utalni, hogy
az üstökösök pályájára a na
gyobb bolygók jelentékeny be
folyással vannak.
Az eddig felfedezett és ki
számított üstökösök közül 56 jár
vagy járt a nap körül elliptikus
pályában; 22-nek aphéliuma(leg
nagyobb távolsága a naptól) nap
rendszerünk határán belül vagy
a körül esik, 34-é pedig messze
túl jár még Neptun középtávo
lán is. A naprendszerünk hatá
rain belől járó 22 üstökös 4 cso
portra oszlik, úgy hogy az egyes
csoportokban levő üstökösök
aphéliumai naprendszerünk négy
nagy bolygójának pálya-félátmérőjétől csak kevéssé külön
böznek, a mint ezt az észlelő
által összeállított táblázat (lásd
az Akadémiai Értesítőt) mutatja.
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A III-ik o s z t á l y 1870. f e b r u á r 2 8 - á n t a r t o t t ü l é s e ,

S z a b ó J ó z s e f az 1869.
szeptember és októberben Olasz
országban tett földtani utazásá
ról ad jelentést, megemlítvén
azon pontokat, melyeken ezen
szempontból időzött, s ilyet né
gyet emelt ki.
Északi OlaszországbanPádua
mellett az Eugenei hegységbe
tett kirándulást, mely vidéket
1865-ben már huzamosb ideig
vizsgált volt és akkori tanul
mányai folytán némely póta
nyagok megszerzésének szük
sége mutatta ki mag*át.
Róma vidéke volt a máso
dik, honnét az ettől északra eső
Tolfára ment, az ottani timsógyárakat, valamint ennek előjövési körülményeit,vizsgálandó;
megemlítette, hogy ámbár ho
nunkban Beregszász táján a timsó-gyártás Tolfáról hozatott be
körülbelől egy század előtt, és
Beregszászon most is csak úgy
járnak el mint kezdetben, Tol
fáról sem mondhatja, hogy ott
valami javítás történt volna.
A másik kirándulást Rómából
keletre Traxati és Albanó vidé
kére tette, hol jelenkori, ámbár
a történelem által nem említett
vulkáni hatásnak müvei látha
tók. — Láva-ömlések és szépen
megtartott kráterek vannak itt
olyan kőzet által képezve, amely
eddig más világrészekben nem
ismeretes és Európában is csak
kicsiben lép fel Rajna vidékén,
míg Olaszországban Róma és
Nápoly között erősen van kifej-

lődve. Ezen kőzet a Leucitophyr.
Rómában említést tett a csil
lagdáról , hol annak vezetője
Padre Secchi a spectrometria
segítségével a csillagok vegyi
alkatrészeinek tanulmányozásá
val foglalkozik, s a hol a kísér
letek ezen nemének kiviteli mód
ját is látta.
Nápoly vagy a Vezúv kör
nyéke volt a harmadik pont,
mely a vulkáni tüneményekre
nézve az egész földtekén párját
ritkítja. Itt megtette legelőször
is a főkirándulást a Vezuvra,
mely 1868. novembertől kezdve
1869. februárig láva-árt bocsá
tott, s ezen anyagnak ömlése
ámbár azóta nem ismétlődött,
de a gőzanyagok tódulása még
mindig erősen tartott s oly sürü
füstöt képezett, hogy a merre a
szél fújta, ott a hegyen mitsem
lehetett látni, de a kráterben
sem, kivéve midőn a szeren
csénkre erősen dühöngő szél azt
el-elkapta. Megnézte a vezuvi
észleidét is s ott épen akkor
egy igen finom rengésmérő
egy földrengést jelzett. A ve
zuvi ásványokból és lávákból
sok jellemző példányt gyűjtött
és vásárolt az egyetemi gyűjte
mény számára.
Egy második kirándulást
Pompéjibe tett, mélynek párat
lan történelmi érdeke mellett
nagy geológiai jelentősége is van.
Nápoly tói nyugatra az úgy
nevezett Campi flegrei terült
nek el dombvidék alakjában*
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Ezen dombok trachytvulkánokból állanak, melyeknek első
képződése ugyan valószínűleg
még a harmadkorban történt,
de alattok a földmélyében a vul
káni tényezők működése maiglan
sem szűnt meg s most is vannak
nyílások, melyek felső vége az
alsó laboratoriumnak kürtje gya
nánt tekinthető, melynek ren
deltetése az ott fejlődött gőzne
meket elvezetni. Ez nevezetesen
a Solfatara név alatt ismeretes
kráterszerü mélyedményről áll.
Itt e tájon van a minden elemi
természettanból ismeretes Grotta
dél cane, bő szénsavfejlődéssel;
itt a Montenuovo,mely csakugyan
egy új kráterhegy, minthogy
az emberek szeme láttára kép
ződött, 1538-ban. Itt vannak Pozzuoli városkában az egykori Serapis templomnak azon oszlopai,
melyek a földtani munkákban
lerajzolva annyiszor láthatók, s
kétségbe vonhatlan bizonyítékai
annak, hogy a föld szintje ismé
telve sülyedett s emelkedett.
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A gyönyörű Ischia szigeten
is volt, hol csupa trachytvulkánok vannak s ezek között egy
a históriai időben tört ki.
Etna vidéke volt az utolsó,
melyen földtani tanulmányozá
sokat tett s itt azon véletlen ked
vezésben részesült, hogy a vul
kán óriás, a mely megérkezése
kor teljes nyugalomban volt,
úgy hogy még legkevesebb füs
töt sem eresztett, másnap kitört,
nagy terjedelmű felhőzetet ké
pezvén és lávát bocsátván, mely
nek folyása négy óra hosszáig
tartott. A felhőzettel vulkáni
hamu is kapatott fel s a merre
a szél a felhőt irányozta, ott ez
leszállóit s látható volt a tár
gyak felületén. A kitörés utáni
napon felment az Etnára s ott
ezen*tüneménynek közelebbi kö
rülményeiről alkalma volt meg
győződni, valamint magát ezen
hegynek földtani szerkezetére
vonatkozó alkalmas példányok
kal is ellátni.
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