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ciété de géologie de Parisu kiadvá
nyaiban, a mely társulatnak elnöke 
is volt. Elhunyt 1873 május 29-ikén.

Z a n t e d e s c h i  E r a n c e s c o , a phy- 
sika és philosophia tanára a velen- 
czei kir. lyceumon -(1838 óta). Szül. 
1797 aug. 18-ikán Dolceban,Verona  
kerületben, korán a papi rendbe lé
pett, s veronai tanársága után ha
sonló minőségben működött Páduá- 
ban, míg 1855 ben meg nem vakúlt. 
Az iskolai használatra szánt „Institu- 
zioni di filosofia e di fisica“ czímű 
könyvön kívül 300-nál több érteke
zése jelent m e g , nagyobbrészt a 
,,Biblioteca Italiana“ és a „Biblio- 
théque Universelle de Genéve“ folyó
iratokban , a physika valamennyi

ágából. Különösen a súlytalanokkal és 
a meteorologiával foglalkqzott.Zante- 
deschi már akkor utalt a magnetismus 
által ~ ébreszthető villanyosságra, mi
előtt Faraday a magneto-elektricitás 
fölfedezését nyilvánosság elé bocsá
totta (Biblioteca Ital. Vol. 53. 1829-  
ben,ésBibl. Univ. de Génévé. Vol. ,13. 
1830-ban). Hasonlókép már Brewster 
előtt fölhivta a figyelmet a színkép 
elnyeletési csikjaira, melyek a Föld  
légköre által idéztetnek elő. (Enci- 
clopedia di chimica scientifica ed  
industriale). Legutóbbi éveiben írt 
autobiographiája a veronai Akadémia 
archívumában látott napvilágot. (Jahr- 
buch dér Erfindungen stb. után)

P.

APRÓBB KÖZLEMÉNYEK.

É L E T

(1.) A SZOBAFÜTÉS PHYSIOLOGIÁJA. 

Testünknek, mint ismeretes, folyto
nosan meg van bizonyos hőmérséke, 
mely egészséges állapotban (a hónalj 
alatt mérve) 36*5— 37-5 Celsiusfok 
között ingadozik. E hőmérséki fok 
kevés ingadozással megmarad, akár 
milyen az idő, meleg vagy hideg, 
akár milyen éghajlat alatt lakik az 
ember, a forró égöv alatt vagy a hi
deg sarki tájakon. Ez az a hőmérséki 
fok, melynél szervezetünk testi és 
szellemi munkáját kellőleg képes 
teljesíteni.

Annak oka, hogy testünknek e 
hőmérsékét az időjárás viszontagságai 
ellen folytonosan fenn tudjuk tar
tani, abban fekszik, hogy akarva, nem 
akarva, ösztönszerűleg szabályozzuk 
egyfelől a szervezet meleg termelését, 
másfelől annak meleg kiadását.

Testünk melege ugyanis úgy szár
mazik, hogy megemésztett eledeleink  
szénje vérünkben és egyes testrészeink- 
ben a tüdőnkön beszivott élenynyel 
egyesülve el ég. Az így keletkező

T A  N.

meleg tetemes menyiségii. Felnőtt 
ember, ki rendesen táplálkozik, 24 
óra alatt annyi meleget termel, mely 
elég volna 460  mázsa jéghideg víz
nek fölforralására. Ily nagyfokú me
legtermelés mellett a szervezet rövid 
időn túlságosan megmelegednék, ha 
melegétől folytonosan meg nem sza
badíthatna, a mi az ú. n. lázas álla
potban meg is történik, a midőn a 
túlheviilt szervezet, épen úgy, mint a 
túlfűtött gőzgép, képtelenné válik a 
normális munkára. Szerencsére e túl- 
hevülés rendes körülmények között 
nem történhetik meg. A termelt me
legnek 77*5 százaléka a bőrön távo
lodik el a testből: részint a környező 
testekre való melegelvezetés és kisu
gárzás által, részint pedig az által, 
hogy az izzadó mirigyek váladékainak 
elpárologtatására fordíttatik. 19*9 
százalék a tüdőkön át távozik el a 
testből, a mennyiben részint a belehelt 
hide^ levegő megmelegítésére fordít
tatik, részint pedig víz elpárologta- 
tásra; 2*6 százalék végre a gyomorba
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és a belekbe jutott eleségek tol mele
gítésében vész el.

A physiologiai föladat tehát az, 
hogy a melegtermelésben és a meleg
kiadásban olyan status quo maradjon, 
hogy testünk középhőmérséke (a 
hónaljba tett hómérőn számítva), ne 
terjedjen túl se fölfelé, se lefelé a 

36*5— 37*5 C .ü-on.
A test saját melegének ilyetén- 

kép való kellő szabályozására ösztön- 
szerüleg jöttek rá az emberek. A kü
lönböző szokások az evésben, ivásban, 
a ruházat és lakóhely megválasztásá
ban, az év különböző szakai és a kü
lönböző éghajlatok szerint, mind nem 
egyebek, mint e meleg ösztönszerű 
szabályozásai, melyek valamennyien 
oda irányúinak, hogy testünkben 
egy bizonyos fokú meleget tartanak 
fenn, mely mellett legkellemesebben 
érezzük magunkat. Nyáron, midőn 
testünk a külső hőség miatt kevesebb 
meleget bocsáthat ki magából mint 
télen, átalában kevesebbet és olyan 
eledeleket eszünk, melyek kevesebb 
meleget termelnek, könnyű ruhákban 
járunk, melyek nem vetnek akadályt 
a test folytonos lehűlése ellenében. 
Télen a külső hideg miatt nagy a 
melegvesztesség; ennélfogva egyfe
lől több meleget kell termelnünk, 
másfelől igyekeznünk kell azon, hogy 
testünk gyorsan le ne hüljön. E 
végett szeretjük ekkor jobban a ne
hezebb és zsíros éte leket , melyek 
sok meleget adnak; ezért viselünk 
vastag ruhákat, melyek akadályoz
zák , hogy testünk felettébb sok 
meleget adjon ki magából. Ennek 
folytán van az, hogy, a zsoltár szavai 
szerint, tűz mellé házba szorulunk, tar
tózkodási helyünkön mesterségesen,fű
téssel csinálunk melegebb környezetet, 
mely szervezetünket a normálison alóli 
lehűléstől megóvja. Tehát a szoba- 

fűtésnek is meg van a maga physio- 
logiája .

A hideg szobában nem csak azért 
fázunk, mert a bennünket környező 
levegő hideg benne, hanem azért is,

mert a benne levő tárgyak hidegek. 
Akárki tapasztalhatja, hogy ha hir- 
telenfütött szobába megy, sokkal to
vább kell dideregnie, mint ha már 
régebben fűlő, mint a hogy mondják 
,,jól átfülött“ terembe lép, daczára 
annak, hogy a hőmérő egyazon fokot 
mutatja, mind a kettőben. Ez onnan 
van, hogy amott csak a levegő melege
dett át,de a bútorok még nem, és ezért 
bár vezetés által kevesebb meleget  
veszt is testünk,mint kinn a szabadban, 
de sugárzás folytán még mindig te
temes a veszteség, melyet a még át 
nem melegedett bútorok felé ki kell 
adnunk, míg a j ó t  át f ű l t  szoba meg
melegedett bútorai nem vonnak el 
meleget tőlünk. Igazi fűtésről tehát 
csak akkor lehet szó, ha az egész 
szoba átfült bútorostól, mindenestől.  
Tapasztalás szerint legkellemesebben 
érzi magát az ember olyan szobában, 
mely 14— 15 C.°-ra van hevítve. 
Nagyon befutott szobában kellemet
lenül érezzük magunkat, azért, mert 
a bennünk folytonosan képződő me
leg nem szállhat el elég mennyiség
ben belőlünk.

Kétségen kívül sokan megjegyez
ték maguknak, kik e sorokat olvassák, 
hogy tavasz felé több tüzelőre van 
szükség, jobban be kell fűteni a szo
bát, hogy jól erezhessük benne magun
kat. Ennek oka első pillanatra abban 
látszik, hogy a tél folyamában hozzá 
szoktunk a magasabb hőmérsékhez. 
A valódi ok azonban más. A folyto
nos fűtés miatt a tél előhaladásával 
mindig jobban-jobban szárad a lakás,a 
falak, a padló, a bútorok stb., a fűtött 
szoba levegője a tél vége felé szára
zabb, mint elején, e miatt testünknek 
több nedvességet kell kipárolognia, 
mi nagyobb vesztességgel jár. Hogy  
tehát a test meleg háztartásában a 
kényelmes status quo-t fenntarthassuk, 
tél vége felé magasabb fokra kell he
vítenünk szobáinkat, mint annak 
előtte.

Mi által képes tájékozni magát 
a szervezet saját melegének czél-
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szerű szabályozásában ? A hőér
zés által. A hőérzést pedig létre
hozzák azon számtalan finom érző 
idegek, melyek bőrünkben ágazód- 
nak szét. Ezek adják hirül az agy
velőnek, milyen hőmérséke van a 
testünket környező levegőnek. így ke
letkezik aztán,ha a környező hőmérsék 
alászáll, és testünk felszíne e miatt 
sok meleget veszít, a f á z á s ;  ha fel
szökken, s e miatt bőrünk hőkiadása 
apad, a hevülés érzése, melyek arra 
serkentik a szervezetet, hogy ha me
lege van, igyekezzék lehűteni magát, 
azaz a benne fölhalmozódott fölös
leges meleget eltávolítani ; ha fázik, 
megmelegedni, azaz korlátot vetni a 
túlságos hőkisugárzás és hőelvezetés 
ellen. A szervezet 'ezt meg is teszi, 
részint ösztönszerüleg, részint tudva: 
létért való küzdelmének nagy részét, 
az eleség beszerzésén kívül, saját 
testmelegének a körülmények szerinti 
szabályozása képezi, elkezdve a hi
deg vízben fürösztött gyermek akarat
lan ellenszegülési törekvésétől a fel
nőtt embernek férfias harczáig a 
külviszontagságokkal szemben, mely- 
lyel a különböző évszakok, különböző 
kiimák szerint különböző szokásokat 
teremt a beszerzett eleség elfogyasz
tásában, a ruházatban, a lakásban. 
A szobafiités is egy fegyver az ön
fenntartási harczban, melynek phy- 
siologiai jelentősége tehát abban van, 
hogy tél folyamában, vagy hidegklima 
alatt, midőn a ruha és az egyszerű 
lakóhely nem elegendő már a test 
túlságos hőveszteségének gátolására, 
azt tartózkodási helyeink, szobáink 
kellő fölmelegítése által érjük el.

D R- H í'íg y es  E n d r e .

( 2 .) A KÉKSAV HATÁSA AZ ÁLLATI 

s z e r v e z e t r e .  —  A kéksav az állati 
szervezetre rendkívül mérgesen hat. 
Különösen gyors és erélyes e hatás 
melegvérű állatokra. Egészen kis, 
alig mérhető adagok elégségesek a 
tömény kéksavból, hogy az állat ke
vesebb mint egy percznyi idő alatt

meghaljon. Leggyorsabban hat a tö
mény kéksav. ha gőzét az állattal, le
hetőleg kevés levegővel keverve, lé- 
geztetjük be, a mit legegyszerűbben 
úgy eszközlünk, ha oly edényt hasz
nálunk, melynek nyílása az állat orra 
által egészen elzárassék ; ekkor a nyúl 
péld. 2~'~3 másodpercznyi belégzés 
alatt már elég' nagy mennyiséget vesz 
be arra, hogy a következő 10 — 15 
másodpercz alatt meghaljon. Még egy 
másodpercznyi belégzés után is egy 
első perez alatt beáll a halál.

Közönséges szoba - hőmérséknél 
(15— 18 C.°-nál) a kéksav, melynek 
forrpontja 26*5 C.°-nál, van már 
eléggé párolog arra, hogy az állat 
azt elég töményen kapja.A mérgezésre 
elhasznált kéksav mennyisége ezen  
kísérletnél egészen pontosan nem ha
tározható ugyan meg, de minden  
esetre igen kicsinyre teendő. Egy  
csepp kéksav elpárolgása alatt 6 - 8  
nyúlnak is elég, daczára annak, hogy  
ily kísérleti elrendezés mellett egy 
része mindig használatlanúl megy a 
levegőbe, úgy hogy mindenesetre a 
milligram tört részei fejezik ki azon 
mennyiséget, mely a nyúlra halálos. 
Emberre valamivel több kell, de ne
hány légvétel elégséges a halál elő
idézésére.

A töménysav valamivel lassabban 
hat, ha a gyomorba úgy vitetik be, 
hogy útközben nem jut gőzéből a 
tüdőbe, de nagyobb mennyiségek itt 
is pár perez alatt ölnek.

A töménysavnál lassabban hatnak 
sói, és ezekből már nagyobb adagok  
is szükségesek a halálos hatás létre
hozására, úgy hogy péld. cyankálium- 
ból o*i — o*2 gram emberre még  
nem absolut halálos ad agok , bár 
már tetemes tüneteket vonnak ma
gok után.

A kéksav hatása, a minő gyors, 
épen oly mulékony is ; rövid idő  
alatt eldől a mérgezettnek sorsa ; ha 
életben marad, 1 —  2 óra múlva a 
túlélt halálos veszélynek alig érzi
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nyomát. E mulékony hatáson alapszik 
azon jelenség, hogy a hígított kéksa
vat vagy azon készítményeket átalá- 
ban, melyek lasabban szívatnak föl, 
sokkal nagyobb mennyiségben tűri 
el a szervezet, mint a rögtön a 
vérbe jutó tömény savat. Az idő
egységben a vérbe jutott kis mennyi
ségű kéksav elbontatik, mielőtt ott 
annyira meggyűlnék, hogy halálos 
behatást létesíthetne.

Az utak és módok, melyeken a kék
sav ily kis mennyiségben rögtön oly 
rendkívüli behatást gyakorol a szer
vezetre, minden esetre nagyon föl
kelthetik érdekeltségünket. Erőteljes 
szervezetek, melyek sok egyéb káros 
befolyást hosszú ideig képesek elvi
selni, ily parányi méreg által pilla
natok alatt elvesztik légzési és moz
gási képességöket, úgy hogy az 
vissza sem tér többé. Oly gyorsan, 
hogy alig tudunk más hatószert, mely 
ezt úgy eszközölné. Annál is inkább 
érdekelhet e méreg hatásmódja ben
nünket, mert ez egyike azon kevés 
mérgeknek, melyek hatásmódját, leg
alább némi valószínűséggel, vegyi 
behatásra, a szetvezet vegyi sajátsá
gainak elváltoztatására vagyunk ké
pesek visszavezetni. A kéksav meg
szünteti a vérnek azon sajátságát, 
mely szerint az a tüdőben fölvett 
élenyt a szerveknek átadni képes. 
Az ép szervezetben a vér a légzés 
alkalmával a tüdőben élenyt vesz föl, 
s a szervek szöveteihez jutva, azt 
azoknak átadja. A vér e sajátságát a 
a benne levő vérfestenynek (a vérsej
teket vörösre festő anyagnak, a hae- 
moglobinnak)köszöni,mely a tüdőben 
élenyt köt meg, még pedig oly mó
don, hogy ezen éleny igen könnyen 
ismét leválik tőle, és igen erélyes 
élenyítő hatása van. A lazán kötött 
élenyt polárizálja, mint e sajátság 
neveztetik. A vér festőanyagának ezen 
tulajdonsága teszi lehetségessé a 
szervezet ezen leglényegesebb élet
működését. Mihelyt q sajátság elvész, 
megszűnnek az élenyülési folyamatok,

melyek létrejöttén minden szervezet 
élete alapszik.

A kéksavmérgezési halál e szerint 
hasonló egyrészt a fuladási halálhoz, 
itt is, ott is, az élenyülési folyamatok 
megszűnte okozza a halált. De lé
nyegesen különbözik tőle abban, hogy 
itt a vérben van éleny, csakhogy nem  
jut a vérből a szövetekbe, míg a 
fulladásnál a vér lazán kötött élenye 
utolsó cseppig fölhasználtatik a szö
vetek által, és csak miután a vérből 
végkép kifogyott, áll be a halál. E 
különbség értelmezi az .eltérést a ha
lál beálltának módjában és gyorsa
ságában is. A kéksav behatása pilla
natában fölfüggeszt minden élenyülést 
(oxydatiót) a szervezetben, mert az 
éleny a behatás pillanatától fogva nem 
hagyja el többé a vérfestenyt és el
vesztette a szövetekre nézve élenyítő 
hatását. A fuladásnál ellenben mind
addig végbe mennek az élenyülési fo
lyamatok, míg a vérből a benne, 
mintegy reservoirban, fölhalmozott 
éleny elfogy. Ez okozza azután, hogy 
a kéksav hatása annyival gyorsabb 
a megfojtásnál. Hogy a kéksavmér- 
gezésnél a leírt körülmények tényleg 
előfordúlnak , azt látjuk egyrészt 
abból, hogy itt mind az üterekben, 
mind a visszerekben, még a halál 
után is, egyenlően élénk piros üteres 
színű a vér, és közelebb vizsgálva, 
élenynyel telítettnek is bizonyúl be ; 
míg a fuladási halálnál a vér az üte
rekben és visszerekben egyaránt sötét, 
majdnem fekete és teljesen éleny men
tes. Másrészt pedig következtethetjük 
abból, s ez oka a vér üteresen maradá
sának, hogy a vér oly élenyítéseket, 
melyeket azelőtt eszközölt, többé nem 
képes végezni. így az ép vér aguajac- 
festvényt vagy ajód keményítőt, éleny- 
adó agyagok, mint péld. régen napon 
álló aether, terpentin stb, jelenlétében  
élenyíti (mindkettőt kékre festi), míg a 
kéksavval mérgezett állat vére ezt 
vagy kisebb fokban, vagy épen nem  
teszi. Különösen jól észlelhető ez bé
kákon, melyek a kéksav behatás^
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alatt nem múlnak ki oly rögtön, ha
nem el élnek addig, míg vérük ezen 
élenyítő képességét egészen elveszti. 
Melegvérű állatoknál ezen élenyitő

K  Ü L ö  N

( i . )  L a t e a u  L u j z a , a  h i r h e d e t t  

b e l g a  l e á n y . -  E czikk szószerinti 
kivonat azon előadásból, melyet Vir- 
chow, a berlini hires orvos-tanár, a 
német orvosok és természetvizsgálók 
1874-ik évi nagygyűlésén, Boroszló
ban az első nyilvános ülésen szep
temberhó 18-ikán tartott.

A nagy franczia háború idejében  
történt — mondja Virchow —  hogy 
egy figyelmes hollandi orvos, Hartsen 
úr, ki nyugoti szomszédaink kiadvá
nyait nagy gonddal követi, belga szak
társának Lefebvre úrnak meglehetős 
vaskos kötetü munkáját számomra 
megküldötte.

A munka czíme ez volt : „Louise  
Lateau, sa vie, ses extases, ses stig- 
mates“ (1870) .  É11 akkoriban e 
munkát a legnagyobb csodálkozással 
olvastam el, de nem tartottam szük
ségesnek , másoknak is tudomására 
juttatni, hogy ezt tettem. Sőt később 
sem szóltam róla, míg egy föl dilik
nek, Rohling úrnak, a münsteri aka
démia tanárának kedve nem támadt 
a következőleg czímzett iratot közre 
bocsátani : „Louise Lateau, die Stig- 
matisirte von Bois dTIaine." (Lateau 
Lujza, a Bois d ’Hainei stigmatizáltJ

Ez az irat, jóllehet a jelen 1 874-ik  
évben jelent meg, már is 9 kiadást 
ért és a közönség kezén forgó pél
dányok számát 50.000-nél többre 
becsülik. Es valóban, azokra nézve, 
kik azzal foglalkoznak, hogy ez irat 
tárgyát elismertté tegyék, igen messze 
kiható szempontok forognak itt fenn.

Szerintök nem arról van itt szó, 
hogy egy egyszerű factum konsta
tál tassék, hanem arról, hogy egy 
elsőrangú eseménynek elismerése esz
közöltessék, egy oly eseménynek, 
mely sokkal magasztosabb minden

Természettudományi Kö/.löny, VII. kötet. 1 8 7 5 .

képességnek már kisfoka csökkenése  
is halálos, úgy hogy ezeknél az éleny 
teljes elenyészése csak egyes esetekben 
lesz észlelhető. D*- Plósz Pál.

F É L É  K.

egyéb napjainkban történteknél, egy 
valóságos csodának, melyről Rohling  
úr az első kikezdésben maga mondja, 
miszerint „ez az egész emberiséget 
érdekli. “

Engem ért a különös megtisztel
tetés, hogy mint unus pro multis 
fölhivassam, tanúságot teendő arról, 
hogy ez a csoda valósággal csoda. 
Midőn Rohling úr könyvét közre- 
bocsátá, szives volt nekem is küldeni 
belőle és ez alkalommal nemcsak 
Ítéletemet kérte, hanem a követke
zőket is hozzá tévé : „ha talán kí
vánsága lenne saját szeme láttára 
meggyőződni a tények valódisága 
felől, az illetékes hatóság a. legna
gyobb készséggel megfelelne kíván
ságának. “ Utóbb azután, a mint itt 
láthatják, egy egész csomó efféle kül
deményt kaptam minden gondolható  
részről, melyek annál erősebben zör
gettek, mentői inkább tartózkodtam 
a föl szólal ástó I.

Mielőtt azonban a jelzett kérdést 
tovább fejtegetném, röviden meg  
akarom említeni a dolog történeti 
tényállását, hogy azután átalános el
mélkedéseimet ahhoz kapcsoljam.

A kérdéses személy, Lateau Lujza, 
Belgium wallonföldjén, egy kis falu
ban Bois d’Haineben 1850-ben szü
letett. Különféle kóros viszonyoktól 
megzavart serdülő évei után, melyek
ben már korán észrevehető volt rajta 
bizonyos hajlam szentes cselekede
tekre; és jótékony tettekre, körülbelől 
az 1868-iki év óta a tünemények  
azon sora jelentkezett rajta, melyek
ről úgy beszélnek, mint a tünemé
nyek szakadatlan soráról. Apránként 
kezdődve, rövid idő alatt és igen  
gyorsan a jelenségeknek nagy cso
portjává nőtték ki magukat. Az
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utóbbiak könnyen oszthatók be négy 
csoportra vagy szakaszra: Az első 
szakasz, mely 1868-ik évi aprilhó
21-ikén egy pénteken kezdődött, az 
úgynevezett stigmák föllépésében  
állott. Stigmáknak neveztetnek az egy
házi hagyomány szerint az oly véres 
foltok, melyek eleinte vörös helyek 
alakjában jelennek meg a testen, 
melyekből később vérzések indúlnak 
meg, némely esetben csak magában 
a bőrben, máskor a bőr fölött i s ; és 
melyekről az egyház elfogadta, hogy 
hasonnemüek azokkal, melyeket az 
üdvözítő kinoztatásaikor és halálakor 
szenvedett.

Az első pénteken a baloldalon 
mutatkoztak vérzések ; a következő 
pénteken a lábfejre jött a sor, aztán 
a kezekre és végre szeptemberhó 
25-ikén a homlokra, melyen oly tü
netek jelentkeztek, mintha tövisko
szorú nyomai lennének. Először egy 
orvost, Dr. ■ Gonne-t hitták a leány 
megtekintésére. Ez azt a véleményt fe- 
jezé ki, hogy nem lehetséges a bajt 
a szülői házban meggyógyítani, ő 
csak úgy foglalkoznék a dologgal, 
ha megengednék a  beteget a szülői 
házból elszállítani. Ezt megtagadták ; 
és Dr. Gonne neve ez idő óta a 
jegyzőkönyvekben többé elé nem for- 
dúl. E helyett főkép egy igen tudós 
férfi Dr. Lefebvre, ki később csak
ugyan tanárrá is lett. Most aztán igen 
nevezetes vizsgálódások indúltakmeg; 
így péld. ki Ion mutatva, hogy a vö
rös folyadék, mely kiömlött,csakugyan 
vér volt és nem valami egyéb. Lefe
bvre úr a stigmákról igen pontos 
leirást is adott és fölkutatta, vájjon 
létezik-e az orvosi irodalomban va
lami, a mi ezzel összehasonlítható 
lenne. És mivel szerencsétlenségre én 
is irtam egy külön fejezetet a vérzé
sekről, hasonlítgató figyelmének kü
lönös tárgyává váltam. Abban töké
letes igazat adok neki, hogy az orvosi 
évkönyvekben csakugyan egyetlen  
egy oly példa sem fordúl elő, mintha 
közönséges betegség folytában valaha

észrevették volna, hogy valaki egyik 
pénteken baloldalt; jövő pénteken 
baloldalán és a lábfején ; a harmadi
kon bal o l dal án, a lábfején és a 
kéz fején és a negyediken a homlo
kán is magától vérzett volna. Ilyenre 
absolut nincs példa. El kell ismer
nünk, hogy nem is lett volna szük
ség Lefebvre úr ezen nagy és messze 
terjedő fejtegetésére : minden orvos 
úgy is a mondó lett volna, hogy ez 
nem történhetett a dolgok természe
tes rendje szerint; azaz nem a kór
tan i és élettani folyamatok rendes 
menete szerint. De ha bevallják, 
hogy itt ,,valami különös dolog“ 
forog fenn, úgy csakis azon két 
eset marad hátra, mely egy hozzám 
írt levélben volt formulázva :

„Az én vélekedésem szerint, 
mondja Thraen, dingelstádti káplán 
úr Thiiringában, a jelzett tünemény 
vagy egy igenfinomúl kigondolt csalás, 
vagy egy igen nevezetes tény, mely
nek alapján igen közelfekvő volna 
a csoda létének elfogadása. Minden 
esetre azonban igen pontos, szigo
rúan tudományos vizsgálatokra nagy 
mértékben érdemes4*. Én azonban 
nem úgy formuláznám a dolgot, 
hogy egy igen finomul kigondolt csa
lásnak kell lennie. Én annak a le
hetőségét is megengedném, hogy az 
egész egy igen otromba csalás. A 
dolog minden esetre így á l l : vagy 
csalásnak kell lennie, vagy pedig  
csodának. Én azt képzeltem volna 
magamnak, hogy a bőrben közvetle
nül lyukak támadnak , melyekből 
a vér kifoly. A dolog azonban más
képen áll, és sokkal körülménye
sebben van eszközölve. Rohling és 
Lefebvre urak igen körülményesen 
beszélik el, hogy az mikép történik. 
„Kézen és lábon csütörtökön, néha 
már szerdán is hólyag képződés áll 
be, mely a felbőrt felemeli. Péntek 
éjjel a hólyag teljesen kifejlett, 
hoszsza alapján 2 '/2 centiméter, 
szélessége 1 1j2 centiméter ; a bőr kö
rülötte, se nem dagadt, se nem tüzes.
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Ezután a hólyag fölpattan és folyé
kony tartalmát kiüríti, mely tiszta 
átlátszó; ezzel egyidejűleg az irhá
ból vér fakad ki, anélkül azonban, 
hogy a legjobb nagyító-üveggel is 
felfedezhető volna az irha sérülése. 
A felhám (epidermis) majd hosszú
kás hasadékkal nyílik meg, majd 
keresztben, majd háromszögű repe- 
déssel“ .

Látják, hogy ez oly mechanismus, 
melynek napok kellenek míg befejezé
sét eléri,s mely,mellesleg mondva,egy
szersmind oly rendkívüli a kórtani 
képződésre, hogy semmi ehhez ha
sonlót nem hozhatunk fel. Távol 
vagyok attól, hogy e folyamatot 
magyarázni akarjam. Azt is el aka
rom ismerni, hogy ha különben 
más egyéb nem járna a d o 
loggal, mint a tüneteknek ezen so
rozata, t. i. a stigmatizálás, akkor 
talán indíttatva volnék az ügyet sze
mélyes vizsgálatnak alávetni. De 
amint az történni szokott: a siker 
fokozza a bátorságot; és így kifej
lődött lassanként a csoda is, míg 
azután oly alakot öltött, mely fö
löslegessé teszi az utazásra vállal
kozást és mely annak is okát ké
pezi, hogy az ily fölösleges munkát 
miért tartsam szükségtelennek.

Apránként ugyanis még három 
más tünetcsoport csatlakozott az 
előbbiekhez. Először egy csomó- 
ekstásis : igen bonyolódott folya
matok, melyek abból állanak, hogy 
Lujza közönségesen pénteken, oly
kor azonban más időben is, oly 
állapotba esik, melyben, rövid ideig  
tartó felindulás után, a külvilág 
iránt érzéketlenné válik elannyira, 
hogy még azt is állítják, miszerint 
a legerősebb elektrikus ütések iránt 
is érzéketlen, ami azonban más 
adatok alapján kissé kétségbe von
ható. Ezen állapotban víziói van
nak és csak különös lelki behatások 
tartják még fenn összeköttetését 
ezzel a világgal. Egy harmadik je
lenség, melynek nyomai állítólag

1868 szeptemberig is követhetők, 
1871 október hóban nyilvánúlt ha
tározottan, és ez a —  teljes álmat
lanság. Végre ez az állapot 1871 
márczius 30-ikától fogva odáig fej
lődött, hogy naponként egy ostyá
nál és hetenként egy pár kanál 
víznél egyebet nem vett magához. 
Ennyi az, a mit 1871.  márczius 
30-ika óta, tehát több mint három 
esztendőn át evett volna, és da
czára ennek a legvirágzóbb egész
ségi állapotnak örvend.

Azt gondolom, most már m in 
den jelenlevő el fogja ismerni, 
hogy nem szükséges Bois d’Haine-be 
utazni meggyőződést szerzendő, hogy 
ez egyáltalában lehetetlen. Ha Roh- 
ling úr ellenmondást akar az elis
mert természeti törvényekkel, úgy az 
a legnagyobb mértékben előlép. Hogy 
élő, különösen emberi lény táplálé
kát három éven át jóformán sem
mire lehessen leszállítani és hogy 
az amellett mégis minden testi m ű 
ködést, bár csökkentett mértékben, 
teljesítsen, oly működéseket melyek
ről tudjuk hogy egyik' vagy másik 
módon anyagfogyasztással járnak: 
ez mindenesetre oly beavatkozás  
lenne a szerves természet törvé
nyeibe , hogy elmondhatni , hogy 
ennél valami erősebb meg nem es- 
hetik. E minden ételtől tartózko
dáshoz képest a hét alvó története 
csak csekélység; mert hogy az al
vás igen hoszszura nyújtható, ar-ra 
nézve vannak támaszpontjaink: de 
hogy teljes tartózkodás az ételektől 
és italoktól ily mérveket ölthetne, 
az egyáltalában hallatlan. A kérdés J. 
vájjon csalás-e ez vagy csoda, a 
legkomolyabb alakban közvetlenül 
előttünk fekszik.

No már most azt mondják „mi
ért nem utaztál hát oda és álla
pítottad meg, hogy ez így van vagy 
nincs í g y / 1 Uraim, tudni kell azt, 
hogy mily nehézségekkel jár effélé
ket megállapítani. Én 16 — 17 évig 
voltam beteg rabolj qs^tályán orvos,
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és ismerem a színlelés minden ne
mét : az ételtől való tartózkodás 
színlelését is, sőt még annak ellen
kezőjét t. i. minden anyag kiválasz
tásától való tartózkodást is ; bizton 
mondhatom, hogy a legnagyobb ne
hézségekkel jár még tökéletesen szer
vezett kózházban is, melynek sze
mélyzetét tökéletesen féken gondol
juk tarthatni, minden csínynak és 
kivubónak nyomába jutni. Én a leg
nehezebb feladatok egyikének tar
tom némely színlelést kideríteni. D e  
mindezek daczára egy pillanatig sem 
haboznék Lateau Lujza kisasszonyt 
gondviselésem alá venni és a kísér
letet elrendezni ; de minden esetre 
mindig vissza fogom utasítani, hogy 
a Bois d’Haine i házba üljek és oly 
föltételek alatt, melyeket más embe
rek kötnek ki, tegyek megfigyelé
seket ezen színlelés felől. Már emlí
tettem, hogy azon orvos, a ki a ház
ból eltávolítását kívánta, czélt nem 
ért ; és én hozzá tehetem még, hogy 
sem az anya, sem leánya semmiké 
pen sem kívánják, hogy bárki e 
csodát elismerje. Ha valakit oda 
eresztenek az épen csak különös 
nyájasság. Hiszen nem is lehet valami 
sok egyént befogadni. Én tehát ha
tározottan kijelentem, hogy örömest 
kész vagyok az általam kijelölt föl 
tételek alatt megfigyelést elrendezni, 
de nem tartom magamat kötele
zettnek oly viszonyok közé helyezni, 
melyeknek különösségeit nem vagyok 
képes áttekinteni.

Ha a megfejtendő tételt úgy ve 
tik fel, a mint azt Rohling úr nyo
mán tettem: tehát csoda contra 
törvény, csoda mint a törvény ta
gadása, akkor az a kérdés merül 
föl előttünk, hogy mikor áll be az 
eset, hogy ily végkövetkeztetést szük
ségkép el kelljen ismernünk. A mint 
tudják, az a mit mi természeti tör 
vény elnevezéssel jelölünk, változó 
alkotmány; változó, mert e termé
szeti törvények épen az ember által 
lettek felállítva és ennyiben emberi té

telek; mi tapasztalatainkat minden pil
lanatban legjobb tudomásunk szerint, 
esetleg csak a legnagyobbvalószínűség 
szerint formulázzuk. Egy új tapasztalat 
kimutathatja, hogy a formulázás nem 
helyes, hogy nincs törvény ereje 
annak, amit eddig annak tartottunk. 
Maga tehát a tény, hogy egy elis
mert törvényt tagadnak, nem consta- 
tálja a csodát ; mert különben a 
a tudomány nagy haladást egyáta- 
lában nem tehetne, hisz azok abban 
állanak, hogy a mi eddig törvény
nek volt elismerve, megszűnik tör
vény lenni. Ha tehát péld. be volna 
bizonyítva, hogy Lujza táplálék nél
kül elél és e mellett csakúgy fungál 
mint minden más ember, még min
dig megkísérlendő volna, hogy nem 
sikerülne e nekünk is fejlődésünk 
haladása által odajutni, hogy étel nél
kül meglehetnénk és működhetnénk. 
El fogják ismerni, hogy ez nagy 
probléma, hogy vele még a sociális 
kérdést is meglehetne oldani. De a 
vizsgálat ezen módjába nem akar
nak beereszkedni. Továbbá érdekes 
tudományos föladat volna megfigye
léseket tenni arra nézve, hogy mit 
választ az kir a ki semmit sem 
vesz magába, és hogyan történik 
Lateau Lujzánál az anyagcsere ? 
Honnan veszi 3 1/2 éven át a szén
savat. melyet kilélegzik? Ezt mégis 
valami módon ki kellene mutathatni; 
sajátszerű egy eset volna, ha azt 
kellene képzelnünk, hogy a min
denható szándéka v o l t : uj szén
mennyiséget a világra hozni, ab
ból szénsavat fejleszteni és igy 
az adott szén-mennyiséget a földön  
szaporítani. Míg ez ideig valameny- 
nyi vegyész és physikus az anyag 
változatlan fönnmaradásának tanához 
ragaszkodik; sőt azt állítja, hogy 
a meglevő szén-mennyiség válto
zatlan, Lujza naponként új meny- 
nyiség szenet teremt elő, valamint a 
meteoritek új vasat hoznak, csak
hogy ezek változatlan törvények s z e 
rint forognak ; ott azonban új alkotás
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képezi a szen et; sőt még Lateau 
Lujza testébe is bele szállítja. Mi n 
den esetre igen nehéz probléma, 
de mégis olyan, melybe bele lehetne 
fogni. Mert az, hogy az étel ily 
hosszasan tartó elvonása a nélkül 
történhetnék, hogy szénsav válasz
tatnék ki a tüdőkből, hogy talán 
a szénsav a kilégzett levegőben hi
ányzott, Lujza tehát lélegzett, anél
kül hogy szénsavat fejlesztett volna,
—  mi még nagyobbszerű csoda 
volna mint a stigmák. —  azt ed* 
digelé még nem állította senki.

Szabad talán arra emlékeztetnem, 
hogy mily soká tartott, míg az 
elemek felőli fogalmak megtisztultak. 
Mily hosszú ideig birt legfennsőbb 
bölcsészeti és természettudományi 
törvény érvényével az, hogy csak 
4 elem van, míg lassanként a vegy- 
elemzés legelőször a hitetlen keleten, 
azután lassanként a nyugaton annak 
kimutatására vezetett, hogy az, amit 
oly nagyon elmeknek állítottak, nem 
is azok; míg új elemeket tanúltunk 
ismerni és ezek a régiek helyébe 
léptek. Ilyen a fölforgató tudomány. 
De a tudománynak is vannak cso 
dái ; ezek azon rögtön támadó esz 
mék, mikor valamely kitűnő szellem  
egyszerre egy új igazságot fedez föl. 
Ha beszélik, hogy Galilei egy lámpa 
ingásai nyomán a pisai templom 
bán az inga mozgás törvényeire 
akadt, ha állítják, .hogy Newton a 
leeső alma láttára az gravitatio 
törvényeit előre megsejté ; ha Goethe 
maga írja, hogy egy ürű koponyá
ban, melyet a velenczei Lido ho
mokjában lábainál megpillantott, látta 
egyszerre megállapítva azon alig sej • 
tett tényt, mely szerint a koponya
csontoknak a csigolyákkal hason - 
nemű alkotásuk v a n ; úgy ezek oly 
sugallatszerü eszmék, melyek azon je- 
lentőségöknél fogva, melylyel az utó
kor számára bírnak, bizonyára fenn- 
sőbb sugallat értékét igényelhetik. 
Ezek tényleg csodák. Ha az ural
kodó tantétek ellenében és talán

hosszas tanúlmányok által előkészí
tett elme egyes megfigyelések alapján 
azon helyzetbe jön , hogy az új 
törvényt üstökénél ragadja, akkor ezt 
bizonyára legmagasabb és tényleg 
csodaszerű vívmány gyanánt magasz
talhatjuk. De értsük meg egymást 
jól : ezen csoda egészen másféle, 
mint az, amit itt követelnek. Ez ne
vezetesen magának a törvénynek 
rögtöni kinyilatkozványa. mely itt 
üti ki magát. Ez a csuda a törvényt 
nyilvánítja és csak a hamis törvényt 
tagadja, s egy helytelen formulát tá
mad meg, midőn az igaz törvényt 
hirdeti. A Bois d’Hainei csoda azt 
praetendálja, hogy bizonyos egyén 
kedvéért egy bizonyos idő alatt és 
bizonyos helyen az uralkodó termé
szeti törvények fölfüggesztessenek ; 
a mi más szóval azt jelenti, hogy 
e törvények állandóságát és örökké
valóságát tagadják, s arra akarnak 
kényszeriteni, hogy mi is elismerjük 
e törvények fölfüggeszthetőségét. Már 
pedig természeti törvények lényege
sen különböznek azon törvényektől 
melyekkel egyebütt kell foglalkoz
nunk. Nem olyanok mint a gramma
tika törvényei, mejyek szabályokból 
kivételekből állana,k; nem is olyanok 
mint az állami törvények, melyeket  
megtarthatunk és meg nem tartha
tunk, hanem oly törvények, melyeket 
mindig meg kell tartani, a melyek 
ellen nem lehet vonakodni, s a m e
lyeknek jelentősége igengyarló lenne, 
ha foganatosí cásukat csak egy perezre 
is föl lehetne függeszteni. Itt rejlik 
a nagy különbség. A természeti tör
vény érvényessége alól a természet- 
tudományok és egyátalában a gon* 
dolkodó emberek szerint, kivétel 
semmi szín alatt meg nem enged 
hető. Semmi nem jogosít föl b en 
nünket arra, hogy az ily törvénynek 
meghatározott kezdetet és meghatá
rozott véget szabjunk, vagy annak 
lehetőségét elismerjük , hogy foga
natja csak egy perezre is megsza-  
kíttathassék.
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A természettudományok részéről 
bizonyára nem önhittség és nem kö- 
veteiődzés, midőn azt állítjuk, — hogy 
a természeti törvények vonakodást 
nem tűrök, absolut erejűek, minden 
körülmények között működök és 
soha semmikép föl nem függeszthe
tők. Erre semmiféle hatalom sem 
képes. Nem azt akarom állítani, 
hogy másképen ne lehetne; de azt 
állítottam, hogy így van. Bizonyít
sák be előbb szigorúan, hogy a ter
mészeti törvények megszüntetése va
lamikor megtörténik; de ne kíván
ják tőlünk, hogy akármily fölszólí- 
tásraés szokatlan, nekünkmeg nem fe
lelő föltételek mellett, ráadjuk ma
gunkat a kísérletek megtevésére. Ha 
a Bois d’Hainei csoda csakugyan 
olyas /alami, a mi az egész embe
riséget érdekli, miért nem bírnak rá 
valamely közelben lakó tekintélyes 
tudóst, hogy a dologgal tudományo
san foglalkozzék és felőle nyilat
kozzék ? Csodák, mint a Bois d’Hainei, 
a törvényt nem derítik föl, hanem 
elhomályosítják. H — y.

TÁRSULA'
X I I .  V Á L A S Z T

•1874 novem

Elnök:  S

Jelenti a titkár, hogy a múlt vá
lasztmányi ülés rendelete értelmében 
kérdést intézett K e r p e l y  A n t a l  
tanár úrhoz, mire Kerpely úr október 
30 -ikán kelt levelében kijelenti, hogy a 
régebben reábizott vaskohászati munka 
folytatására és bevégzésére annál is in
kább vállalkozik, mert az anyag legna
gyobb részét már össze gyűjtötte. Kéri  
azonban a választmányt, hogy a dolgo-

( 2 . )  PÓTLÉK A VÉNU S-Á TV O N U L Á S-  

RÓL SZÓLÓ KÖZLEMÉNYHEZ (1. a  l 6  —

19-ik lapon). L o r d L i n d s a y  sür
gő nyözi M auritius  szigetéről, hogy  
a megfigyelés második felének ki
elégítő az eredménye. Jó fényképek, 
mérések és időmeghatározások ej
tettek meg.

Uj-Zéland. A királyi csillagász
hoz (Airy) intézett telegramul kitü
nően sikerültnek nevezi a megfigye
lést, a mi az első érintkezést illeti. 
A tüneményről 237 fényképet vet
tek föl.

Ep oly jól sikerült az amerikai 
észlelés (Peters tanár).

Auckland szigetek. A német ex 
peditio kielégítő eredményről tesz 
jelentést.

Honolulu. New-yorki hír szerint 
az angol figyelők jó eredményről 
tudósítanak, kivéve a fényképeket, 
melyek nem sikerültek.

Reunion sziget. Borús idő, az 
expeditio csak is részben sikerült. 
(Hollandi expeditio). H. A.

ÜGYEK.
M Á N Y I  Ü  L É S.
bér 18-ikán.

a y M ó r.

zat beküldésének határidejét hosszabbí
taná meg 1876 végéig. — Kerpely úr 
válaszát a választmány örömmel veszi 
tudomásúl, s a ^határidő meghosszabbítá
sát maga részéről is szükségesnek tart
ván, ehhez oly módon járul, hogy a 
dolgozat beküldésének új határidejéül 
1876 végét tűzi ki.

(Vége a februári füzetben.)
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