
A  g y ó g y ítá s  határáról*

Halál, betegség, fájdalom, a külön
féle szenvedés, mind megannyi öröksége 
és útravalója a tűrő emberi nemnek. 
Ezekkel pedig szemben áll az élet hatal
mas ösztöne, a szenvedéstől ment létre 
való törekvés és tökéletes egészségre 
való forró vágy. E két ellentét lété
nek köszönheti az orvosi tudomány 
eredetét.

Magával a halállal, mint elkerülhe
tetlen valósággal az emberiség már szá
molt. Mai nap már senki sem követeli a 
orvoslattól, hogy ennek is útját állja. 
Persze az, hogy miért kell meghalnunk, 
hogy 80 vagy 100 esztendő múlva miért 
szünteti meg szervezetünk gépezete még 
a legegészségesebb szervezetű ember mű
ködését is, olyan kérdés, melyre a tudo
mány csak tökéletlenül válaszolhat. Az 
anyagcserének valamely neme ennek az 
oka, a mely a sejteknek, a szerveknek 
az életre szükséges tevékenységében 
gyengítő változásokat eredményez. Ha
nem a megsemmisítő belejátszásnak tu- 
lajdonképeni »miként«-je és utolsó 
»miért«-je még magyarázatra szorul.

Midőn így a halállal, mint a termé
szet változhatatlan törvényével szemben 
tehetetlenül állunk, annál érthetőbb 
ama kivánság, hogy az egyéni lét be
következő végét, a mennyire lehetséges, 
a legszélső határig nyújtsuk. Az orvosi 
tudomány iránt csak azt a követelményt 
szokás támasztani, hogy a betegség ne 
semmisítse meg idő előtt az életet, hogy 
a betegséggel járó, vagy a betegséget*

* N o t h n a g e l  Á r m i n  bécsi egye
temi tanárnak a német természetvizsgálók 
és orvosok f. é. haliéi gyűlésén tartott elő
adása.

követő bántalom és háborítás elhárít
ható, vagy enyhíthető legyen.

»A mikro- s makrokozmust jól beverve, 
A többit bízza azután 
A jó Istenre.«*

így jellemezte a mefisztói gúny az 
orvosi tudományt. És a jelenkor leg- 
ünnepeltebb természetbúvárának »igno- 
ramus«-a, melyet az anyagi világ végső 
rejtvényével szemben mondunk, még 
mai nap is érvényes az elméleti orvostan 
legszámosabb kérdésének tudományos 
megoldására nézve. De hát az életnek 
ezernyi ezer alakban jelenkező nyomora 
itt van, a veszély órájában segítségért 
esd a beteg, enyhítést kiván a szenvedő!

Mennyire tehet itt eleget az orvosi 
tudomány az iránta támasztott követe
léseknek ? Meddig terjednek a gyógyítás 
határai, és mi tételezi fel e határokat?

Miféle kilátása van tevékenysége 
mezejének tökéletesedő szélesbülésére ?

Tény, hogy a gyakorlati orvoslat 
az utolsó évszázad alatt, kivált e század 
utolsó felében, örvendetes és nagy hala
dást tett. A bőr-orvoslat átalakulása, 
a szemészet nagyszerű föllendülése, a 
torok-orvoslat újjáteremtése, a gyakor
lati sebészet és nő-orvoslat bámulatot 
keltő fejlődése és a bel-orvoslat terére be
vezetett hathatós gyógyító anyagoknak 
nagy sora, valamint a gyógyítás fizikai 
módjai, továbbá a különféle élettani, diae- 
tetikai és egészségtani tényezők hang- 
súlyozása, mindez ebben az időszakban, 
részben kortársaink szemeláttára kelet
kezett. És midőn L i s t e r-nek hírnevet 
biztosító tettéhez még P a s t e u r-nek a 
borzasztó veszettség gyógyítása módjá-

* Dóczy Faust fordítása.
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nak fölfedezése is hozzájárult és midőn
—  ép egy év előtt —  K o c h  közlemé
nye majdnem általános és megmérhetet
len lelkesedést keltett, könnyen fölmerül
hetett ama kérdés: hol vannak hát a 
gyógyítás határai ? A mily üdvös az 
emberiségre, hogy a gyógyítás határa 
jobban és jobban tágíttassék, ép oly 
kötelességünk is az, hogy kiterjesztésén 
fáradozzunk. De a kutatóhoz az illik, 
hogy az érzelmek befolyásától menten, 
egyedül csak a tényeket tartsa szem 
előtt s nyugodt megfontolással adjon 
számot nemcsak az elértről, hanem az 
elérhetőről is.

»Betegnek lenni annyit jelent, mint 
élni változott föltételek alatt«; így 
mondta azt az orvosi tudomány nagy 
reformátora, mesterünk és vezérünk, 
V i r c h o w.

Mit jelent akkor gyógyítani ? A 
szervezetben végbemenő kóros folyama
tokra —  legyenek azok chemiai vagy 
fizikai természetűek, legyen okuk érzé
keinkkel látható változás, avagy legyenek 
olyan zavarok, * a mélyeket jelenleg még 
működésbeli, dinamikai folyamatoknak 
kell tartanunk —  szóval a kóros folya
matok mivoltára olyan módon hatni, 
hogy fejlődésökben megakadjanak s az 
elváltozott szövet normális szövetté ala
kuljon, a megzavart élettevékenység pe
dig rendes fiziológiai állapotába kerüljön 
vissza, hogy az egyes szövetek, folyama
tok és egész szervrendszerek között meg
zavart kölcsönös viszony ismét egészsé
ges állapotba jusson : ezt teszen gyógyí
tani!

Mennyire áll a tudománynak módjá
ban ennek megfelelni? Midőn e kér
désre a tények alapján akarunk vála
szolni, tekintve az orvosi tudomány tág 
mezejét, az előadás szűkre szabott órája 
csak töredékeket enged meg felhoznunk. 
De ezek is elégségesek lesznek, hogy 
ítéletet hozhassunk.

Vegyünk például olyan esetet, mely 
a leggyakrabban szokott előfordulni: 
ilyen a szövetek folytonosságának kül- 
erő okozta esetleges, vagy műtéti meg
szakítása. Ez —  mint általánosan isme

retes —  gyógyítható, legyen az bár
mely szövetben, akár a bőrben, akár 
az izmokban, csontban, idegtörzsekben, 
vagy belső szervekben. De az orvosi tu
domány itt egyedül csak arra szorítko
zik, hogy a mennyire mesterséges úton 
lehetséges, legügyesebben közel hozza 
egymáshoz az elvált felületeket és távol 
tartsa tőlök mindazt, a mi a gyógyu
lásra károsan hathatna: a gyógyulásra 
magára azonban, az elvált részeknek 
újra való szerves egyesülésére, nincs be
folyása. A plazmatikus nyiroknak kivá
lása és a megsérült szövet sejtjeinek nö
vekedése, regenerácziója hozzájárulá
sunk nélkül történik.

Valóban és méltán bámulunk ama 
mezőnek óriás terjedelmén, a melyet 
a műtéti sebészet L i s t e r óta meg
hódított és áldjuk e férfiú ama nagy 
gondolatát, mely lehetségessé teszi, hogy 
a műtéti beavatkozással számos ember
társunknak megtarthatjuk életét, vissza
adhatjuk egészségét. És mégis be kell 
ismernünk, hogy az ez által való haladás 
egyedül abban áll, hogy most az antisep- 
sis védelme alatt álló sebészi műtét, a 
nélkül, hogy veszélytől kellene tarta
nunk, lehetővé teszi, hogy a kóros fo
lyamat meggyógyulhat. De maga a gyó
gyítás folyamata már a hatalmunk kö
rén kivül esik. Magától értetődik, hogy 
e kijelentéssel nem akarom kisebbí
teni a műtő mesteri ügyességnek érté
két, és azután ez a betegre nézve is 
alapjában véve jelentéktelen, de nem 
jelentéktelen a dolog tudományos fel
fogására nézve. Hangsúlyoznom kell, 
hogy a gyógyítást olyan értelemben, 
hogy hatalmunkban állana a gyógyulást 
létesítő szerves folyamatok fölött ural
kodni, még az antisepsis alkalmazásával 
járó hatalmas gyakorlati előrehaladás 
sem fejlesztette tovább. Mert a dagana
tot, a kelevényt ma ép oly kevéssé tud
juk fejlődésében megakasztani, mint 
hajdanában. Felvágásuk vagy megnyi
tásuk nem egy jelentőségű valóságos 
meggyógyításukkal. És a mint bármely 
erő okozta külső sérülésekkel, ép úgy 
áll a dolog azokkal, a melyek bármely
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oknál fogva a belső szerveken létrejön
nek. A gyomor vagy a belek fekély ese- 
désének gyógyulását megfelelő orvosi 
intézkedéseinkkel csak annyiban segít
jük elő, a mennyiben távol tartjuk mind 
azt, a mi káros lehetne: a szétroncsolt 
szövetet ezzel nem pótoljuk. Mikor egy 
ér megreped és az agyvelő állománya 
szétroncsolódik, minden bizonnyal szük
séges, hogy kellő eljárással az agyhoz 
való vértorlódást apasszuk: de a meg
aludt vért onnan semmiféle intézkedé
sünkkel el nem távolíthatjuk, s az elvált 
idegállományt vissza nem rakhatjuk . . .

Valamely kóros folyamat általá
ban csak addig gyógyítható, míg fej
lődésben van ; ha már bizonyos befeje
zést ért el, többé nem. Ekkor már el
torzulás, atrophia, hypertrophia és a 
legkülönböző utókövetkezmények ma
radnak fenn. Ezek a legtöbb esetben 
már nem gyógyíthatók, nem fejlődhet
nek vissza s. legfeljebb a kés segíthet 
még egyes esetekben a bajon. Az akút 
mellhártyagyuladás gyógyítható, de ma
radványa, a kérges izzadmányhártya 
már nem. A szív belső hártyájának 
akut gyuladása még visszafejlődhetik, 
de a szívbillentyű hibája, a melyet oko
zott, soha többé. Az anyagcsere ama 
rendellenességeire, a melyek veseföveny 
képződését okozzák, kezdetben még 
hathatunk, a kifejlett követ azonban 
már csak a sebész távolíthatja el.

A gyomornyiláson keletkező fekély 
még gyógyítható, de a nyilást egyre 
szűkítő forradást már legfeljebb csak 
kimetszeni lehet.

A gyógyítás lehetőségére sokszor 
a kóros folyamat helyének is hatása 
van. A végtagok artériáin képződő 
aneurysma (értggulat) ártalmatlanná te
hető, de a test főerén, az aortán vagy 
az agyvelő alapján levő éren halálos el
vérzéshez vezet. A rendellenes zsír
képződést még visszaterelhetjük, ha csak 
a bőrben meg az altestben mutatkozik: 
de ha az elzsírosod ásnak már a szív- 
izomzat is áldozatul esett, az már halálra 
vezet.

A gyógyulás kérdésére nézve gyak
ran mértékadó az a körülmény is, hogy 
vájjon a betegség oka hirtelenül, vagy 
csak lassanként következett-e be, nagy 
intenzítással-e, vagy nem. Ugyanazon 
mennyiségű arzenikum, a mely másnak 
különben biztos halálát okozza, a meg
szokott arzenikum-evőre nézve teljesen 
közönyös. A kolera, vagy a meningitis 
cerebro-spinalis epidemica két egyenlő 
szervezetű ember közül az egyiket ro
hanva ragadja ki az élők sorából, a má
sik pedig kisebb megbetegedés árán 
megszabadul tőle.

Továbbá gyógyíthatatlanná válik a 
betegség akkor is, ha az oka megszakí
tás nélkül hosszabb ideig hat.

A malária gyógyíthatatlan nyavalyás
kodáshoz vezet, ha a fertőzött el nem 
hagyja lakóhelye mérges mocsár-talaj át. 
A tüdőhurut állandóvá válik és maga 
után vonja a tüdőszövetének meg
betegedését, ha a beteg továbbra is 
porral telt levegőben él.

. A betegség okának egyforma hirte
lenségénél és erélyénél, továbbá a meg
támadott hely egyenlő terjedelménél a 
betegség lefolyására még nagy hatással 
van az egyén ellentálló képessége és 
egyéni szervezete: a tüdőgyuladásból a 
fiatal harmincz éves férfiú kigyógyul, 
az aggastyán, az iszákos, a nélkülöző, a 
kicsapongó életű, vagy a kiállott szen
vedésektől megviselt ember ellenben 
kérlelhetetlenül áldozatul esik.

Végre »crimen non est artis, séd 
aegroti« ; e mondattal kell jellemeznünk 
az esetek egész sorát, a melyekben az 
orvosi művészet és tudomány hiába 
fáradozott. Ámbár ez az elmélet szem
pontjából a fölvetett kérdésre nézve 
mitsem mond, az élet valóságában tény
leges jelentőségű. A legkönnyebben 
gyógyítható kóros állapotban még a leg
helyesebben tett intézkedések sem ve
zetnek czélhoz, ha a beteg nem fogana
tosítja, vagy nem foganatosíthatja.* A 
pipás embert semmiféle kezelés sem 
szabadítja meg torokkatarusától addig, 
a míg szokásához ragaszkodik. És e 
dolgot leginkább az egyre fokozódó
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idegességgel és neurasthéniával, száza
dunk emez ostorával szemben kell tekin
tetbe vennünk. A kellő belátás hiánya 
és az akaratgyengeség megakadályozza 
gyakran itt is a még lehetséges meg
gyógyulást, néha azonban a külső körül
mények hatalma is, a mely a sajnálatra 
méltó embert addig tartja vissza a hiva
tás békóiban, a míg »már minden késő !« 
s a gyógyítás már csak ideiglenes eny
hülést nyújthat, de nem vezethet többé 
a teljes gyógyulásra.

Mindaz, a mi ezen kategóriák vala
melyikébe nem tartozik —  legalább 
elvben —  gyógyítható: a tényleges 
gyógyulás bekövetkezése már csak az 
idő kérdése. Bár mennyire furcsán han
gozzék is ez tudásunk jelenlegi fokán, 
mi nem látjuk, és nem találunk okot, a 
mely kizárná, hogy valaha minden, még 
olyan rossz természetű daganat is gyó
gyítható legyen.

Okvetetlenül be kell ismernünk, 
hogy a tulajdonképi gyógyítást, vagyis 
a beteges és elváltozott működéseknek 
és szöveteknek a rendes állapotba való 
visszatérését, csakis és egyedül a szer
vezet élettevékenysége segíti elő. És 
arra a kérdésre, hogy az orvosi tudo
mány milyen mértékig hat vagy hathat 
ezen működésekre, az lesz a döntő, váj
jon az orvosi tudásunk határa kibővül-e. 
Ha az eredmény az, hogy erre egyálta
lán nincs, vagy csak korlátozott mérték
ben van kilátása, akkor ama további 
kérdés merül fel, vájjon, kétségbe esve, 
le kell-e mondania mindenről, vagy áll-e 
rendelkezésére még más mód is, hogy 
magasztos feladata megfejtésén tovább 
is fáradozzék.

Határozottan kimondhatjuk, hogy 
egyes pathológiai esetekkel még a leg- 
előrehaladottabb tudomány is tehetetle
nül fog szemben állani. Sohasem fogjuk 
tudományunkkal az elhalt sejteket életre 
ébreszteni, vagy az elváltakat újra egye
síteni ; sohasem fogunk a hallucináló 
agy velejének dúczsej tjeire közvetetlenül 
hatni.

Igaz ugyan, hogy már abban a hely
zetben vagyunk, hogy némely sejt proto

plazmájában bizonyos anyagokkal vál
tozásokat idézhetünk elő, a melyek
— habár tulaj dónk épen i lényegök 
ismeretlen —  fiziológiai hatásokban nyi
latkoznak. így hat közvetetlenül számos 
alkaloid, így az alkohol, éther, chloro- 
form, továbbá az ozon, curare, digi- 
talin stb. némely dúczsejtcsoport anya
gára, az idegek és izmok rostjaira; a 
pilocarpin, arzenikum, jód egyes mirigy- 
sejtekre, a phosphor a csont növekedé
sére. Azonban, ha az eddig ismert 
eseteket elemezzük, miféle haszna ma
rad ezekből a therapiának? A brom 
meggátolja kis időre az epileptikus ro
hamok kitörését, de nem távolítja el a 
központi agyrendszerből azt a folyama
tot, a mely keletkezésöket okozza.

Az alkohol mérsékelt adagban fel- 
gerjeszti az agy, a szív tevékenységét, 
de nem gyógyít meg egyetlen egy oly 
kóros állapotot sem, a mely miatt az 
alkohol beadása épen szükségessé válnék.

A morfium enyhíti a neuralgia fáj
dalmát, de nem távolítja el az okozó 
átalakulásokat. A digitalin eltávolítja 
ideig-óráig a szívizmok gyengeségét, a 
tachycardiát és az arhythmiát, de nem 
akadályozza meg visszatérésüket, nem 
távolítja el nagyobb vagy kisebb ana
tómiai okukat, hogy a normális állapot 
ismét bekövetkezhessék.

Az olyan hatás, a milyent a jód a 
paizsmirigyre és a gummára gyakorol, 
még leginkább látszik az igazi, mintegy a 
mi szereinkkel előidézett gyógyulásnak 
megfelelni. Meg kell azonban vallanunk, 
hogy e folyamat lényege még telje
sen homályos. És az eredmény még 
ekkor is csak az, hogy a kóros állapot 
visszafejlődését a szó szoros értelmében 
a szervezet maga végezte. Persze, jód
dal elért eredményekhez hasonló ered
mények közelebb hoznák az orvosla
tot az eszményihez, de hát mily el
enyésző csekély az ilyen esetek száma ? 
Reméljük, hogy szaporodni fognak.

Vájjon olyan eszmemenet, mint a mi
lyet Ró b e r t  Ko c h  az ő tuberkulin- 
kutatásaiban megkezdett, czélhoz fog-e 
vezetni, azt a klinikai tapasztalat még
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csak-ezután fogja megállapítani. Az or
voslat talán ezen az úton fog előbbre 
haladni. Nagy feladat, a mely a leg
jobbak munkájára érdemes. Egyelőre 
azonban minél inkább tökéletesednek 
ismereteink, annál inkább be kell lát
nunk, hogy az orvos csak szolgája a 
természetnek, de nem mestere. Mind
amellett, bár kilátásunk annak lehető
ségére, hogy a kóros folyamatokon 
uralkodhassunk, egyelőre igen korlátolt, 
még sincs az orvoslat a tétlen bámu
lásra kárhoztatva, vagy arra, hogy a dol
gokat a magok folyására hagyja. Ha 
nem is lehet mestere a természetnek, 
kövesse azt legalább és figyélje meg 
híven. Ez alapelv megőrzése rejti magá
ban a segédkező tudás valódi haladását, 
s ez adja meg a valóban nagy orvosok 
titokzatos sikereinek kulcsát.

Kutassuk a betegség keletkezését 
és nemét pontosan, és állapítsuk meg, 
hogy a szervezet az egyes bántalmakát 
minő módon és minő föltételek alatt 
győzi le, vagy egyenlíti k i ; továbbá, ha 
lehet, ezen folyamatot és föltételeit czél- 
szerűen segítsük elő és mindenek előtt 
ne ártsunk : ez az az út, a melyen a gyó
gyítás jelentékeny és jó eredményt ér
het el. A történet kétségbevonhatatlanul 
bizonyítja, hogy a tudományos meg
ismerés módszereinek gyarapodásával 
párhuzamban halad a beteg ágyánál ér
vényesülő gyakorlati ügyesség is. Egyes 
kivételek a tényekkel szemben mitsem 
bizonyítanak ; a kivételek csak esetleges
ségek, esetlegességeket pedig nem sza
bad számításba vennünk,, ha tudomá
nyunk határait tudatosan akarjuk ki
terjeszteni.

Engedjék meg, hogy ennek illusz
trálására csak egy példát említsek. A 
szívbillentyű fogyatkozását sohasem tá
volíthatjuk el. De hát akkor hogyan le
hetséges, hogy a beteg, a bajával szük
ségképen járó vérkeringési zavarok da
czára, néha éveken át munkabiró és 
látszólag egészséges ? Ennek oka az 
egyes szívszakaszok kiegyenlítő hiper- 
trofiájában van; maga az életmentő hiper- 
trofia pedig ismét szükségképeni fizioló

giai következménye ama vér keringési 
változásoknak. Ha ezt beismerjük, ha 
beismerjük továbbá, hogy a hipertrofia 
foka épen megfelel az azt okozó, és ál
tala majd kiegyenlítendő vérkeringési 
bántalmaknak, abból a gyógyítás tu
dománya számára következő eredményt 
vonhatjuk l e : először, hogy a hipertro- 
fiát egyes beavatkozásokkal, mint azt 
már egyszer megpróbálták, ne távolít
suk el; másodszor, hogy távoltartsuk 
mindazt, a mi fejlődésére károsan hat
hatna ; harmadszor, hogy ne vállalkoz
zunk ama hiábavaló kísérletekre, hogy 
a szívet addig, a míg a kiegyenlítődés 
még folyamatban van s még arra a szív 
maga is képes, izgató szerekkel — le
gyenek azok bármilyenneműek — elő- 
sítgessük. A szervezet megtette a maga 
teendőjét, mi ügyetlen kezünkkel csak 
zavarhatnók munkáját.

A természetes kiegyenlítődéseknek 
és alkalmazkodásnak a kóros folyama
tok tág ismeretén alapuló s a különböző 
állapotokhoz alkalmazott, egyre töké
letesedő támogatása azon útak egyike, 
a melyen az orvoslatnak haladnia kell, 
ha tevékenységének mezejét kibővíteni 
akarja. Az orvosi tudomány annak föl
ismerésével, hogy a már kifejlődött kóros 
folyamatra csak részben, vagy épen- 
séggel nem bír hatni, a legutóbbi 
időben egy egészen új térre lépett, a 
hol már ma is áldásos és becses ered
ményt ér el. Minthogy pedig a legtöbb 
esetben nincs, és valószinűleg nem is 
lesz hatalmunk arra, hogy a kifejlődött 
betegségeket meggyógyítsuk, annál kény
szerítőbb az a feladatunk, hogy a beteg
ség bekövetkezését megakadályozzuk, a 
betegség okát felismerjük és ártalmat
lanná tegyük.

De vegyük e feladatot a legtágabb 
értelemben; ne vonatkozzék az csak a 
fertőző betegségektől való megóvásra* 
és az se történjék egyedül orvosrendőri 
úton, hanem terjedjen ki mindarra, a mit 
rendesen gyógyításnak szoktunk nevezni; 
mert behatóbb megfontolásra kitűnik, 
hogy az egyszersmind a betegségek for
rásának megsemmisítéséhez vezet.
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Mikor a megivott marólúg hatását 
azonnal beadott eczettel közönyösítjíik, 
vagy a Sarcoptes scabiei-t (rühatkát) kül
sőleg alkalmazott szerrel megöljük, csak 
a betegség előidézőjét tettük ártalmat
lanná, de nem gyógyítottuk meg a gyo
mor sebét, vagy a bőrbetegséget. De 
ebben a felfogásban még tovább is kell 
mennünk, még az úgynevezett speczi- 
fiküs szereknek gyógyító hatását is e 
felfogás alá kell foglalnunk. így minden 
arra vall, hogy a maláriának chininnel 
való kezelése aetiológiainak tekintendő. 
Ez az alkaloid a vérsejtek és a lép szö
vetének már kifejlett elváltozásait nem 
gyógyítja meg, de megöljük vele a 
mikróbokat, a mire azután a szövetek 
kóros folyamata is gyógyulásnak in
dulhat.

Valamint a sav a marólúgot, a gyo
mor megbetegedésének okozóját teszi 
ártalmatlanná, épúgy teszi a chinin a 
mikróbokat a vérben ártalmatlanokká.

És semmi esetre sem alaptalan az 
a remény, hogy az idő előbb-utóbb 
még számos más fertőzés előidézőjének 
is meghozza a maga speczifikus ölőszerét. 
A - baj előidézőjének megsemmisítése 
után a természet rendes folyása is meg
hozza a betegség gyógyulását, tífusz ese
tében a bélfekélyeknek, szamárhurut 
esetében pedig a bronchitis gyógyúlását. 
Lehetséges, hogy e haladást a véletlen 
adja az orvos kezébe, mint a chinint 
malária, a szaliczilt a rheumatismus ellen. 
De teljes jogunk van föltenni, hogy a 
rendszeres kutatásnak itt is meglesz a 
maga eredménye. A jelenkor számos 
munkásának sikeres vizsgálatai nagy 
reményekre jogosítanak. És habár a 
vélemények küzdelme még ingadozik 
is, habár az eddig elért siker csak az 
állatokon megfigyelt kórtünetekre szo
rítkozik is, annak még sem áll semmi
féle benső ok útjában, hogy ugyanazon 
eredmények az emberen is elérhetők ne 
legyenek.

És ha a kóros folyamatok gyógyítá
sában korlátot szab is az orvosnak az 
a lehetetlenség, hogy az életműködése
ket kénye kedve szerint megváltoztassa,

hogy a betegségek ellen való védeke
zés esetében is véghatárokra bukkan: 
azért munkálkodásának tere még ko
ránt sem ér véget. Tevékenységének 
még mindig igen fontos és jelentős 
tere marad: a betegség szimptornai
nak kezelése. A gyógyszerészeti készít
mények túlnyomó része épen e czélnak 
szolgál; ennek szolgál igen számos eset
ben az ásványvizeknek és fürdőknek 
használata, valamint az elektromosság
nak és más egyéb orvosi segédeszköz
nek alkalmazása. Nem kell azért kicsiny
lenünk áz orvoslat ezen részének fon
tosságát sem. A betegre nézve legtöbb 
esetben egészen közönyös, vájjon ez 
vagy amaz anatómiai, vagy funkczionális 
változás okozza-e betegségét; rá nézve 
az a fő, hogy ne szenvedjen, hogy baja 
ne zavarja tevékenységében és ne rövi
dítse meg életidejét! De nemcsak ez, 
hanem van itt még valami más is, a mi 
a dolog érdemére vonatkozik. Egyedül 
a szimptomatikai kezelés teszi gyakran 
lehetségessé a természetes meggyógyu- 
lást: ez segít át a betegség lefolyásának 
életveszélyes epizódjain. És valóban 
senkisem fog kicsinylő Ítéletet mondani 
a szimptomák kezeléséről, a kinek az 
orvos tudatos működése kedves életet 
mentett meg, a melyre a tiido oedemája, 
a szív kimerülése már-már a halál bé
lyegét sütötte rá. És e tekintetben az 
orvoslat nemcsak képes nagy haladásra, 
hanem tényleg és pedig igen örvendetes 
módon halad is jelen korunkban. G r i e- 
s i n g e r még mintegy 30 évvel ezelőtt 
arról panaszkodott, hogy a láz forróságá
val szemben milyen tehetetlenül állunk, 
ma pedig már — hála a hideg vízzel 
való kezelésnek és egy egész sor anti- 
piretikus szer fölfedezésének —  abban a 
helyzetben vagyunk, hogy a tifuszos be
teg testének melegét még hosszabb ideig 
is csaknem a normális hőfokon tarthat
juk. De ne ámítsuk magunkat igen az 
ebből háromló haszonnal, hanem jegyez
zük meg jól, hogy az antipirisis is csak 
a szimptomára hat, s azt is mindig 
csak kérdéses módon, és sohasem ma
gára az alap folyamatra. Az altató sze
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rek -ősrégi királyához, az ópiumhoz, 
Jiány újabb alkalmas szerrel nem já
rult a legutóbbi-néhány év! Továbbá 
az antiszeptikumok nagy tömege, a pilo- 
carpin, cocain, diuretin és sok más. Ép 
olyan termékeny a jelenkor a szimpto
matikus gyógyítások életbeléptetésében 
i s : emlékezzünk meg e tekintetben csak 
a pneumatikus készülékekről, a gyomor 
kiöblítéséről.

* Mindenütt élénk élet, újult munka! 
Sarjadzó vetés és érett termés i s ! És 
mégis milyen alázatosan kell szerény
kednünk. Minden emberi élet, mely idő 
előtt véget ér, minden egyes betegség 
által életmunkájában akadályozott em

ber emlékeztet bennünket: íme, a gyó
gyítás határai! És, a mi ennél is le- 
verőbb, ez az, hogy egyes korlátokat 
sohasem fogunk eltávolíthatni, magokon 
az életműködéseken sohasem fogunk 
uralkodhatni. Mmunkálkodási terünk 
határkövét csak kijebb és kijebb szorít
hatjuk egyes, ponton. De bármennyire 
lassan haladjunk is, bár hány visszaesést 
éljünk is meg, a szüntelenül előre való 
törekvésre az az egy fog bennünket ser
kenteni, és vezérlő csillagul mindig az 
az egy fog nekünk világítani, hogy az 
emberiség szolgálatában munkálkodni 
legnemesebb feladata az embernek!

J. J-

H á ziá lla ta in k  ered ete .

Néhány' évtized óta a nyelvészek is 
iparkodnak az jember és háziállatainak 
eredetét kimutatni és nevezetes, hogy 
vizsgálataikban arra a fontos ered
ményre jutottak, hogy az európai ember 
legtöbb háziállatjával együtt keletről, 
Ázsiából származik és így egyes termé
szettudósok állítását részben megerősí
tették.

A domesztikáczió kezdetéről —  írja 
Dr. O t t ó *  — legkülönfélébb nézetek 
vannak elterjedve. Az ember művelő
désében már valószinűleg az a haladás 
is, a mely őt a többi állatoktól meg
különböztette és körükből kiemelte, 
arra ösztönözte, hogy egyes háziállatok 
szerzését megkisértse. Ázok az emberek, 
a kik legelőször vadállatokat szelídítet
tek, e czélra — W i l k o m m  szerint —  
okvetetlenül csak olyan állatokat választ
hattak, a melyeknek nagy alkalmazkodó 
tulajdonságát észrevették. W a g n e r  
azt hiszi, hogy az embernek, mielőtt a 
kutya megszelídítéséhez fogott volna, 
előbb be kellett látnia azt a nagy hasz
not, a melyet ez az állat más állatok

* »Zur Geschiclite dér altesten Haus- 
thiere« czímű művében.

őrzésével és megfogásával hajt; ép 
azért lehetetlennek tartja B u f  f  o n 
azon állítását, mintha az első háziállat 
a kutya lett volna,. sőt tovább menve, 
háziállataink megszelídítését is teljesen 
fölöslegesnek hiszi. Az kétségtelen, hogy 
ahhoz, hogy az ember valamely álla
tot személyéhez kössön, egyáltalában 
nem szükséges ismernie alkalmazkodás
beli képességét vagy azt a hasznot, a 
melyet az illető állat esetleg később haj
tani fog. A domesztikáczió első kísérle
tét rendesen nagyon bonyolultnak tart
juk, pedig az olyan egyszerű, a milyen 
egyszerű csak lehet. A szelídítés legelső 
kísérlete nem volt az elmúlt idők előre
látó nagy szocziálpolitikusainak műve, 
hanem csak az ember társadalmi ösz
töne, vagy véletlen szeszélye idézte elő, 
illetőleg kezdeményezte, és csak később, 
midőn az ember belátta a megszelídített 
állat hasznát, gondolt tenyésztésére is. 
Ezt legszebben láthatjuk egyes dél
amerikai és délafrikai vadon élő népek
nél, a kik —  P ö p p i g szerint —  való
ságos mesterek a különféle állatszelídítés 
művészetében és nevezetes, hogy a meg
szelídített állatokat játszótársoknak te
kintik. R a t z e i  kimondhatónak véli,
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