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Tisztelt olvasóinkhoz. 
H11zánk fövárosa hasonszenvi orvn11ait, - hála a gondviselésnek! - a rég ohajtott et~yeaUléai azelleut 

t;r.áHta meg; - ezcm t~gyestilés "magyar ha.~omzenvi orvos egylet" ez ime alatt, fel11öbbi mcgerösit.é11t nyervén, b881• 

rws és ezéiba vett müködését rövideu megkezdi, 11 ezzel, - mint hinni ohajtjuk, -- mindazon eszközöket, me
lyck a homrnopathia tnéltó terjedéo~éhez kiv:\ntatnak, szakadatlan gondja közé fogja sorolni. 

Ily eszközükhöz számitatik főleg f"I!Y nyilvános közleg meginditá>~a, rnely .. nevezett egylet életképessé
géa·öl, - a ha11on!lzenvi, s általában az egész hazai közönség elött, - tanu11ágot tegyen. - Ezek után felesle
gt-sllé válik egy, hason !6 irányt követő közleg folytatása a vidéken, mivel azonteltil ily feladatnak. egy testület job· 
Lan és haszno1mbban is megfelelbet. 

Ez azon indok, mcly - mitttán m:í.,;fél év előtt a még me1ldö tért, a tudomány éa a szenved6 emberi
llég érdt"kében elfoglalnom, és azt tehetségemhez képest gyUmölc!!özövé tenni kényszeritett,- most a viszonyok 
ily ön·endetes fordulata után e térről letépni, éll azt ifiabb és erötelje!!ebb kezeknek átengedni köteleuégemé teszi 

Utódomnak e téren, pesti ligyfeleim 11zámosb része, pesti gyakol'ló orvos Szontagh tr. nrat jelölé ki, ki
nek jele11 tehetségei, a Közlönybeu i11mételve megjelent érdekes munkálatni folytán, t. olvasdink előtt eléggé is
meretesek. 

Azon t. előfizetőink eszetint, kik illetőségöket egy egész évre, vagyis 1866. jun. 30-ká.ig oa:Uonk mú 
befizették, a következő félé,·ben, vagyis 1866. jan. 1-töl kezdve, lapjaikat Pesten az uj szerkesztéSségtöl, kinek 
Programmja általa rövideo közöltetui fog, veendik által. 

Ré11zcmröl nincs egyéb hátra, miot t. olvasóimnak a pártfogást, runokatársaimnak pedig a barátságoa 
közreruüködést szivély~en megkö11zönni, és a folytatandó lapot erélyea támogatásukba ajánlani. 

Kelt Ggyöngyösön dec. hó 15-kén 1865. 

Gy6gytanl tanulmányok. 
Bak od y Ti vada r tudort61. 

(Vége.) VII. 
A sorozatot a 62-ik lapon fölemlitett aconitum-mal 

kezdem meg. 

Horner l&tván. 
orYoatudor, a gy6nf1llsl kélsk6rhlo lpopt6 fil OPYOM, 
a kir. IDAfJ&r term4iosettud01aln7 tlnata& r. lai:fa, 

koronia arao7 Vdeaakere81t tui~d.,_ 

Az aconitin hatása felől Aschenbrenner akként nyi
latkozik, hogy az idegrendszerre ép úgy mint a vérke
ringési gépezetre intensive hat. KeolJcs alakban aueru
re helyezve: heves zsiboogút 4s égetést okoz, mitllatta 
láta majd kitágul, majd pedig ialt ii61uAt&6diJ:. 
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Az aco ni ti n hal<isn fl'lill kjjzzl-tett tapasztalatok 1 (}ci!Jer bel<~;;)eg, White Cooper pedig belsí>leg s kul-

nagy ré<~ze, t i:<Ztlítalan készítményekre hitKZI\Illlk vonat· j siílt>g aj;ínlja annak vizes oldatát. Bauchardat és eooper 
kowi. Belsííl•!g törll:nö ada:;ohísa veszélycsntk monda- : az a•ropin hdsü adagolálla által a choreiÍnak egy felette 
tik, mig kiilsü l~g Aschenbrenner követkt•zö b<intalmak- ; makacs esetét gyógyíták meg, mely a nagy adagokhan 
han ajánlja: it \cgf<ij.lalmakban, arczztt1íbáwíl, kö>1z\•ény- 1 nyujtott belladonna-poroknak ellentállt - Brookes, ki
heu, cztízban, c,zoml•zs{Lbámll. fekete hályoghan sziv1h- tünü sikerrel haszn<ílta azt kenöcs alakban arczf1ijdalom 
,-áuyhártyalolmlil, a saruh;írtya clhom:ilyos(l(Usaimíl, c:llen, midön a I!Zcnvedl$ részbeo hidegségérzet volt 

szlirke h:Uyogh an, s fülb;intalmakmíl. (A tiilzsir hiányzó jdcn. 
kifolyíLsáwíl, am nndula-mit·igyek dagjavag-y az Enstach- A s6sams mész hahtsa - !IZerzl$ szerint - ol•ló, 
l-Urt bt:duguhí~a által okowtt ~iikcts~gnl:l, ideges fiilf1í- m:í~:~itú. A bt l tak1Hi•·ty:lj1ínnk elválasztátlát kevéssé emeli, 

jdalnm)miU 9 fül cseugésscl ös.;zckütött - cs1íwsideges fiilszivja, - a tá}Jhílknzási folyamatot s vé1·vegyet Dll·g
- süketségnél). IIHÍsitja. (Hogyan? azt nem tudjuk.) n.,s~.uídtatik: gör-

A silicearúl (a 61-dik b pon) kövctkt-zííket oln1ssuk: vdyes vérvegy, a mirigyes képlett-k beHzűrödéHe, a bél. 
a kovall:tV élett:llli hatát~IÍnak mcgh,lt;ÍI'oz;Í:I<Ít·a nézve 1 hnzam takárja, idült bőrbántalmak, tUdögUmŐ11ödés, há
Dlindeu bizto~ tán~ 1~ontot uélk.~liizUn~. ,Az, cl~u·b~ui_ szá- i uy1ís .s ;\ltaláuos .. elég~s e.llen, mely utóbl•i elletben ;' 
zadok orvoKat a 111 hcllloknak os~zehuzo, \ér<-siii•llllt6 s ; gyóg) hatáuy fUrJobe ttJtettk. 
rothadás-ellenes hahist tulajdonítottak. ll:ísitólag hat.- i Sziiks(ges•e lllég közelebbről is megvil1igitani c 

hatna ugyan erűmü~ileg_a gy~1~or takhárty:íjlíra,. ~-ala-~ zür~a~m·t? A javallatok tudomáuyos kifejtésérí)) itt egy 
mint az abban elterJedt tdcghaluzatm s ennsecu tn e az betu smc!c\. 
eu1é11zté~:~i folyama tm, u~pzinte az ideg-n·fl,·xi.ík el0idé- A s6sat·as 6nr6l (Stannum mtu-iaticlllu) az áll, hogy 
ztÍse 1Htal is. Azonban ru iért ne \'Olna képes a !lz;Ímta- cr(;<~, maró mért·g, mely helyhelileg kö:tép-adagban már, 

Jan ásv;\nyvizben (habár csak esekél y meBnyi>~égbcn~ a gyomorlou jutva, 15 -20 tll'hezékü clnl!il!ban gyomor
fclolva:~ztva clöjiivö kovasav il! hasonl<~ móuon, vegytam b~llob és bát•zsiugloh ;\Ital öl, eleinte izgató, nztán hű
úton, gyógylmtásokat e11zközölni az élö ~:~ztrvezctben? l dií, agy-gerinczvclö-Mntalmak jelensége alatt. l\1ásitó, 
A 8 j)icatok már n l('grégibb idíikben: szerves fel hom- összdJúzó, izgató. 

)á1ra való l.~ajlllmwil, H}'ak- és vér-ömlé:~elmél, hypo- Chevallier geli~>zta~zer gyamínt aj:ínlja a galandfé
choudriá-bau, mélak6rnál, !lzivdohog:í.;ban, görcsökben reg ellen. Sdtlesinger pedig a mozgató g~pezet idegbán-
8 nehéz kór~>ágmH rt•nddtl'ttek. l.eg1íjahb idiibt·n Zim- talmaiban, epilepsiáh~o~n, idiopathikus görc:~öknél. kUlö
mernumn, Müncltbt?'!Jbe11, a tiszta s ji111orn po·;'l'Ú. tü1·t lwgyje- nösl'll pedig az elnyomott lábizzudás folytán vit~szulé
gecz-homokot - a btdí'9 ü.~ztünszei'Ü ltajlama tíltal t'P.::.rtvll pt·tt kUtegt·kböl származott idegb1httalmakbnn, midéín 
ezen szerre -tökélt:tet~en kedvezri eredml-nynyel ny(tjt.IÍ híz, gastt·ikus tisztlítalan11ágnk, vagy az ö11szes idl'grtmd
f'gy i~oben umkm·11, kiilöuféle em~sztt:si blíntalmaktúl ki- Hzer nagyti,kú i1.gatottsága nincsl·uek jclt·n, végre a kül
sért, s kritiku11 aranyél'l'oly:issal \'áltakozó hypuchondt·ia hör k!it•·ge11 ét~ giit'CIIÖS UJetamorpho:~i::;aiwíl. Pcer.,on vit-

egy e11etébcn. táncz t:!len említi. 
Igy néz ki pongyoláhan a bilszke gy•így:tszat! Ugy hiszem, elég példát hoztnm fel anrmk bebizo-
Szerzö igen naivul mondja az autltrakolwli-l·úl, nyit{LI!ám, hogy itt tudományoK therapiáról I!ZÓ 11em 

lwgy a ,·ita ezen szl·t· I!Y<'•gyhatá:m !elöl még nincs he- lehet. 

t't·jczve. J',)/ya s uuisok átal<ínvéve idiílt tengéleti lnín- Ily therapiának valódi neve: durva empiria, n•ely 
talmak, u. m. syphili>~, göt·vélyes tiillövész, 11Ömör11zet Ü dogmatik u~ iskolai bölc>~elkedésen al.tp:~zik, s me ly nél

rlih>~l'll y v sat. ellen ajánl:ík. Gibert, bel>~iíll·g nd va, !IC lll- ktiJ()zve minden terméNzetbuv1irlutot : a tudom:inyt dnr
mi hatát~l\t sem tapasztalta, kul .. öleg a;:onhan idíllt kli- va ökiillel vágja arczul. 

tt•geknél jó 11zolg:Uat.okat. tőn, mig Fcl.mclt a giirv(,lykór 1\l~g t~zcmbeötlöhhé lesz mindez ha Ascltenbrenne 
legnehezebb alakjaihan beh!íllcg is haszn:mmk akarja. munkáj:ihau vl>gig futjuk a lastromot, rnely az egyes bim-

azt találni. tabnakbau 11jánlott HZet·tJket foglalja magában. 
Az anthrakokali helycA javallat1ínak s gy6gyta11i A.~tluna ellen 21 szer van ajánlva, u. m. acidum 

értékének meghat;írnzása ily gondolkodál!i s vizsg;iJ,-j. mcconil'um, (opiumsav.) melynek hat.á:ut•·ól c:sup1ío az 

dliai modor mellett m~g sok{Lig log fiig~üben nmm• lu i. jegyeztetik meg, hogy: n n~m mérgc:~." Aztán: ammo-
Az atropin telöl sze1·zö következőleg nyilatkozik: ni i heu so ici liquor, carboneum chiuratum j gaa azoticum 

1/1ooo nehezék at~opin elég.11ég~a, hogy láta tágulást (de oxytlulatum; guaco folia et 8tipitc8 j hyssop olaj j lobe
nem állandóan) tdézzcn eid. Ene (•gét~z Ctóoport kezeKe- liae iuflab\e herba j sósavas morphium j natrum nitricum, 
ket em lit föl, kik nzt u l(·g·kiilörrbiizjjhb módon, u h·g·kü- l phellandl·ii semiuum extractum j BILlici num, veJ·atrinum, 
önfélébb kórfi,lynn·a·ol-l,al! ha,·w:íl.:tlm boz;ik. ; viqpnt·eac ~o~ummitatcs; YÍ'Ici qllf•rciui folia et ramuli ; 
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zincum hyJ~ocyani_cum _sine fert"o i jn~l~1rct.nm 11ulfm:i~ i ; pangáHám\1 aj;ít,ltatik. mely vi:r.kch·t 1·mtlmtna mng•t 1ttdn. 
a(~t.her chioneuli; btgr_w.mae ca~alpae Hthqnae, et radw~s l Az_ arg·entnm chlomtum, asp:u·agns officiuaJ.is éK 
cortex; natrum ai"Selllctcnm, zmcum fl•rro-hydmcyam- 1 asparagnmm, nm·nm muriaticum, l.mllotae lanatae f.'alia, 
tmm. - Clwlera ellen hasonló módon 29 szer van fel- aetheriku11 calamu" olaj, cannabis imlina, colocynthici um 
halmnzva, u. m. acidum pyrolig-nosu.n, ammonium uri- seminuru tim·tum, cnp1·um mm·iaticnm oxydat.um. ey na
cum, n qua oxyllata, berberinum ; carlllbis indica et ara- uchi viucetoxiei radi x, cynarae Ileolim i t·t mu·dunculi n'o
biml, carhone•tnl chioratum j carboneum trichlnratum j res et radix, delphininum, cortex ft·angnlae, fuligo spleL•
chininum mminticu m j chininum snlfiuicnm, creot~otum, dens, heliclu·ysi arenarii herba et flnre11, ireo11foetidissi
diosmac crenatae folia; fen·i acetici t inetur:1, ferrum et mae radix, lapathi acuti radix. pauicnm miliaceum, pe-
1,)uminnm biHnlfm·icum j gas azotieum oxydnlatum; troseliui oleum aethert·nm, rhaumi 11pinae cervinae ex
gu11co folia et stipites. na tri chlorati liquor; IIÍ«·otianae tractnu11, a genista scoparia lcv1·lc, ,·irága, ága és mag
a qua, pix liqnida, potio autiat~thmntica. tmpoudi rubigi- va, sumbuli gyéikér, a t.huja occideutalis revele 8 ágcs;íi, 
nois fructu11, sinnpeos aqna, sumbuli radix, ll)'l'llJlllll cum h ugyan \'eratriucum, 11 verbl'nae officinalis herba f~· 
acthere sulfm·icn. tiliminum fllll'Ulh, vet.iveriae radi x, ar- lől ismét pusztá u annyi ol\'asható, hogy: "vizkór ban. • 
gilla, diospyreotl Yirgiuianae bam·ae, fuligo splcndens, - mig az olm1m betulinum-ról megj•·gyeztetik, ho;.\'y 
artemisiae vnlgat·is radici11 extractum spit·itnosum. azt Oroszors:r.1íghan a uép házi szer gyanánt használja 

Hány.~zékelés ellen 21 szer van fölen.lit.\·e. u. m. a fem1tnevezett h;! utalom ban. A cainea gyökér ujra csak 
actaeae racemosae radix, ali11mae plantaginiK 1'11dix, ar- egy11zel'fíen vi~.kó1·us bánt11lmakban. has- s különösen 
gentum jodatnm, at.rnpinum, carbmll'nm chloratnm, fer. bőr-vizkórhan van Rj~nh·a. A dwinophila clll·ymho3a a 
rum ammouiaco tartaricum, ferrum hyd1"0cyaui1~nm, kali húgyszervek fnuct.ióinak idíílt bánt:1lmaiban, vizkórban, 
f'erro l•ydrocyanicum, kali hydrocyanicum, manganum has- és bi:ír-vizkórban maga11ztaltatik, küWnöllen a táp
carbonicnm, natrum arsenicienm, nuci11 vomieafl extra- c:~ö torpid gyünge~:u~g·e s a nyirk-reudHzeJ' petyhiídt~>ége 
ct.um spirituosum. solutio solventili mineraliMth• Valagin j me ll ett, úgyszinte a petdé>~zdc vizkó1:j:íban i11, - mig <L 

11tannnm muriaticnm oxydulatnm, sumbuli l'llllix, sy1-u- elaininum tannicum a nedvek felbumlíts;ira és vizkórm 

pus stt·ychnini 11lllfmici, v:•ler.ianae oleu~ 11eth~renm,l való hajlamnál, sa croton olaj turpitl. makacs "iz kór tl
visei qn"rcini folia et ramuh, z1ncum acet1cum, zmcum len, alhasi pangát~okkal lln_v,íkol!sál,{giLl, különö11en ha:.-~

fel'ro hyd•·ol!yauicum, zincum muriaticum. és bőr-vizkórban. A digitalinnm mú.wdlagos vizkórban 
Ilig 11zékelé11 ellen 46, vérhas ellen 22, izz11g ellen van aj1inlva, ~taláuos é11 bőrvizkóruál, s a mellh•ÍI·tya, 

16, f•pilepHia ellen 28, idíílt kütegek ellen 58, f.:Ibcnha- szivburok, és ha,;h;lrtya 11avó~ izzadmányainítl." 
~y ó hl.zak ellen 7 5, köszvény ellen 39, vérzéskt'1r ellen Az evonymi europaci fructns a vizkó1· azon fom.á-
17, vé1·ömlt!~ek ellen 31, gelisztakór ellen 24. t~árgas:ig · iban van javalva, mclyek la~n, hizá~ra hajlandó egyé
t-Ih-n 1 G, hökhnmt ellt·n 27, fehérfoly~s ellt-n 26, kö- neknél, i:~z1ikzsokn:ll. a gyak01·itúl inge1·léo~ következlllé
b1íntalom ellen 22, tüdö\·ész <'llen 41, idcgf,íjd11lmak el- nyeinél, vérve11ztésnél és lm11onl•1 gyöugitő belmtá.;oknál 
Icu 3~. idegbliutalmak ellen 22, hiídés ellen 20, arcil- fordulnak elő s átalában a torpiditali jellegével bimak 
Zl!ába ellen 21, CllÚZ ellen 56, g·örvélykór ellen 53, llZO- - mig a ferrum jn•lHtnm azon át;Lh~notl criterium alap
ruhis ellen 31, bujakór ellen 55, húgyesőtakár ellen 28, j<ín, mely gyógy-alkalmazása t~ lett ura lg, oly vizkórbau 
vizkór ellen pedig 49 lcgheterogenebb gyógyanyag van javaltatik, hol az: az ér:r.ö tcnyészcti, é11 izgat~i<~i életkör 
aj1\nlva. összorgauismusának elgyöngülétiénél mint zsongító, ol-

V egylik mát· mo11t a Yizk6r ellen felhozott szerek dó és másitó hatány müködik. 
javailati fornniját pontoll vizsgálat aM. Az acidum pyro· Az olcum acthereum juniperi haccarum a vizkór 
Jig 11 osum-ról riividen c:snk ez áll: "vizkórbnn .. " Az l~m- / minden foruuíj<iban - a lobo:~okat kivlive - magasz
mo11ium uril'nm felől t~z<·•·ző következőleg ny1latkoz1k: j talva van. 
"az irha kóro11 elv{!ltoz;\sa - melyre a húgysavas nm- , A knlium bromatnm: m:íj-túlteugéo~uél - külö
monink bdwtllst gyakorol - vértol'lod;tsban és vérbő- nöt~en ha ezen bántalom f.,lyt;in a haHiiJ·ben 11:\VÓI! kiiz
séghcn uyilat.kozik, l!a,·ós és genyes kiizzndmány•·a való zadmliny történt - 11j;ínltatik, ('gyébként átalában még 
hajlammaL Ellenjavaha van e szer: vaMdi lobnúl, hagy- a vizkór ellen is. 
mázban, .9·lílyben, vizk6rban." A kali hydi'Ojodicum kivételkép csnp;!n a vörheny 

Mit jelentsen e Gallimat.hias? l vizeny-st1ldinnuiban emeltetik ki, de aztán a marchan-
Az apocinnm cannabicmn javalluta következl5leg ticacconicae, 11 a unstnrtii nqnntiri herba i~mtt Pgy>~ze

hangzik: "vizk6r, különősen W- és bőr- úgy szinte has- l l'Üen csak hydropikn~ btíntalmak ellen magat~ztahatik. 
,.jzkor is," A qua nat ri j oda ti carbonira az alhasi képletek l A nut&·ou clllll e! nicum a calomcl hclyette:l(' ~'?) gy:L-

• '· 

.. 

• l ,. 
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nánt v an rólemlítve idiilt vizk6rmll, mrly a máj mfíkö- minél inkább higittatik a gy6gyszeranyng, annál inkább 

déMi · zavarAval van complik:ílva, ugy 11ziute az nqna l növekszik annak ct·eje. C11akhogy a hatv:íuy elnu:J,.t 
qoa11r ,j8 e: idült nuijb1intnlmnkkal ÖI'S:tl•kötiJtt vizkómál. ellenmond:ísban van az ismert to·t·mét~~ctlnni t.lit'~'':,,yek-

A spartianthus jnncens ,·i1·:ign 11 mag,·a oly vizkó·j kel, é11 az egéKZ felt•wés fogalo•mcllet·en ulapsztk, !'Olt

roll' ban volna hasznos, hol egyuttal zsongító hatás is ki- tradictio in ndjt·ctoi mert má11 fogalom az anyag, má11 
vá·, oatos. pedig az erő, H az anyagot ép oly kevé1111é cscr~lltdjtik 

A salétromsav811 h ugyany rih·idcn rl'ak a sziv- nuij- tel az erővel, mint az erőt az anyaggal, ugyanazoHegy 

'és vese-bántalmak folytán fiillépií vizkórban, bí5r- éti 1 dolog 11zUkségkép egy é11 ugyawtz ''aradv:iu. 
bas-vizk6rban, a chirayta sztím pedig vizkórt eliíidézö A középhigit.mányok hivei (e helyt t'i;leg a 30· ikra 
seoyvekbeo ajánltatik. gondolok) alapokol hozz:ik fel: t) a betq~· szct·vczettlt'k 

Azon titteSI - mely itt a gyógyáKz :~zámára ki \'an f'Jknzott fi•gékony~úg:it a saj:ítt~zo•t·ií inge1· it":'111t. 2) a 
jelölve- valóban csak vit~szabnrzadhatnnk. Ama felü- rngályanyugok l'enukívííli higs:íg:h és t~lll) tal:11o· ..':it, 

Ietesaég, mely a kórtani nézeteket ép úgy, mint az ezek- 3) uzon any:1gok rendkivUli pat·liuyis:ig:it. llll'lyek :1 '•j
re épitett pharmakodynamikns javallatokut jellegzi: el- tek táphílkozására kívántatnak. (Urauv"gt·l) Dt~ cz.e11 

azomoritja s aggodóv:\ tet~zi az embe1·t, mi\·el lm~ztala- alapokuk el11eje ellen fdhozhat.ui: hogy a lt·gltat~oultíl.h 

nul igyekszik ama nemes vágyat kielégiteni, hogy csele· gyógyszer is még mintlig má11 valami, mint a s:,j:ítszeríí 

kedeteir81 számot adhasson. i u ge•·; példáult~zemgyuladásnál a Belladunna mégis t· gé-
A régi gy6gytan hibás javallatokban !J!Jökerez·ik, s a sze n mát~ képen hat mint a vihígot~l'ág és hogy sz:ímos 

tudomdny jeltm álláspcmtjár6l tekimt•e: haszna'l:eltetlcnnek beteg,..égd tudunk, hol a fogékonyság még a saj:itszeríí 

bizcmyul be. Ki megelégszik az illu&i6k o1·.~zágábani kalan- inger iránt is le van hangolva és érzéketlen, péld:íul a 
dozással: az a reálisabb te:ndentiák szükségét nem ér;i. feket~ hítlyogmH. A 2) ellen: hogy c helyt csak hat~on-

A gy6gyszerek szaporitása által - melyeket egye· ló:~ággal, cgyátaMn pedig nem ugpmnzonot~tlúggal van 
sek mindig ujra meg ujra róldicsérnek - a régi gyógy· dolgunk, annál inkább, miothogy miuden ujuhbkori hu
tan mindinkább azon helyzetbe jut, ho~ y minden egye11 v:irk• ,cJ:ís azon meggyőz8désre k~yszel'it, h•';.ry a ra
papja a képzelt magyarázat neriut - me ly ~<nbj,~ctiv g:ílyanyag sztlrvezett csira. A 3) ellen: hogy a t<Íp1,; l 
gondolkodisruód kifolyása- akként c>~dckszik,a naint koz:ís é,; gyóc;ys~eriuger s~iute két egymádt{,l k;i'<>!ll,,, 

épen kedve tartja. zö tuííkö1lés s m•m IIZabad következtetutlnk, hco:.:y '""''! 
Valamennyi tudákosan hangzó javallat. nem egyéb l kett.ö ugyana~"" mt·tmyiségi törvényt kiivNi 

haszontalan lomnil s az o~ y értelemheu. et;elek vő .. gy ó· Az alhigitm:íuyok hivei azzal támugatjúk ;.:y d;· o~ 
gyász, a pharmakodynannkus, és k61'tam csalód:isok tö- latukat ho;.: y l) a gyóg-yszt~t·ek még is csak uuyag-i .,); 111:'.· 

rékeoy mank6jt\n sántikál. nyok, melyek az :íltal nyilványitjlik h"t:l~ukar, hn,;y t'o-
Aiig hiszem, hogy valaki a~zal akama vádolni, mi- konságuknál togva a szct·ves anyagra hatnak, a midi>n 

k~p szándékom volna a gycSgytuot, miuttudoruánytlea- azzal vugy t•gye11iiluek, vagy legahí.bb vn11z6drtst tann
lacaonyitani, csupán azon f"ólte,•és ellen tihakoznm, miut- sitanak iní11t:1 i a miért is, midöu tömege he kell hatui, 
ha azok - kik a fenntebb vázolt irányban rttom akar· nem köziiubö11 a g)6gyKzer mennyiség sem i e mellett 
nak haladni - oem tudnák, hogy miért tét·t~k le nzon az alhigitmányok egyátaJán hatalmasban mííkörluck, 

dtról. mint a fehiöbbek i 2) hogy az alhigitmányok bi~tosabba.k 
Minden gondolkodó embernek azon rnegJ.,ryőzödéM- mert f••kozott fogékonysligat lfeltétdezni sem miuden 

re kell jt1tni, hogy az akként mivelt gyógytan nem emel- egyén nél, 11em minden kórnál nem szabad, a miért is 

kf'dhetik soha természettudománynyá. a gyógysiker gyakran a beteg Mtrány.ím kimal'auhnt, 
Hahnemann törekvése - hog-y a traditiotmlis l:it - lm magaMb higitmá11yok alkalmaztatnak, végre 3) hogy 

gycSgytaot, kisérleti úton fl'jlc~zsze let'Jllé>':i.l·I'Holc"".: '·Y· l az észszl.••·ű . .;,':~ igény•·inek dej!i'l. to~lt.iink, ha a gyógy· 

ny6.- ·követ8iben is él ·- 11 a rl'lorwat.w J...,r,;.oak" '''"" jsl.cl' au,>··~ ·•la1yim e~ckdy, L••,;;,i" ,.,~mmi káros mellék 
szabad s nagy goudolkooltmak cl,;ii élettani g)·ógpzer- vngy utóhatásokat nem nyilváníthat, és még sem tesz 

kémletével kezdödék meg! szük ki maguukat azon vet~zélynek, hogy a gy1ígyszer 

parltnyisága miatt, elvet~zti minden hatá11át. 
~z adag kél'dhs. 

Dc ezen alapokok ellenében a fci11HLb higitm1lnyok 
&hlcic/,er Aladár tu.dort6l. l 1 

tivei felhozhatj;lk, hogy azokat scm lehet feltétlen ér-
(Vége.) vényü bizonyit.ék,,kknl támo~ratni hoory a KZet·ves !':ld 

A magas Mtványok hivei 11 hatvány elmélet intuti ' mííköolésétll:k uta i é11 módjai' rné~ ni~te~enek kdlö le;..:
eUJsseretetb61 ragaszkodnak üzokhoz, 11 a;t.t állitjá:;., hogy 1 fcltlca·ilvc, é11 ucw lchetetleu, hogy a gyógyszerl.lkuen ui·. 
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git~11 által oly erök tétetnek 11zabaddá, metyck termé
llzt-Uauilng ugyan nem. de élettnnilag igen i11 behizonyit 
lwtt'.k. Ugy látszik teMt, hogy az elmélet sem dőutheti 
el kérdésünket. Azonban e kénlé11 anuyira fontoM, hogy 
Dll'j.:O (l{t~;íra téirtkeduuuk kell,s miután ahhoz nemjut
bHtunk m;ls úton, nliut a jelzetten, más u,óch;zert kell 
kövt·tnüuk. 

t6.lságos süritésénél, mint t6.1ságos higibtsnál. 4) Mint
hogy átahlban vagy a functióra, vagy a táphllkozásra, 
v11gy a szövetekre kell hatni, két11égeukivüli, hogy az 
elt~ö ~yengéhb ingerekkel támadandó meg, mig az utób
bi 8 leghatékonyabbakat kivánja. ö) l\lintlwgy némely 
esetben a tömegekre kell hatuunk - p. o. hol durva 
szövet változállok történtek, (heveny kóresetekben) vagy 
durva anyagi kiváh\11ok jöttek létre vizellet sat. által -
ott az alhigitmányok alkalmaz1Í11a látKzik ezélszerűbb
nek. 6) A ha>~onszenvi orvosok tapao~ztalatai - kik a 
legkiílonbözőbb higitmányokkal feltíinő gyógysikerek
h,·zjntott.ak --azon feltevéshez vezetn,~k, hogy a gyógy
t~zerek higitás és dörzsölés következtében pa•·áuy11zerti 
állapotba hozatnak, mely feltevéli a természettani tör
vény,~kkelugyan uem ellenkezik, de minden esetre még 
további kipróháhl11t és megerősitést igényel. 

Ezen tételek további igazol;ísa és bövítése legyen 
feladatunk, és c:~ak is ugy tekintessenek, mint ezerény 
kezdete egy toutos és mélyre ható eln1életnek. 

A Mtati>~?.tikai m6dszert m!nden elíitt a tapasztahis 
fogadja el. De az egyc11 észlelt:'teket nem elégséges ös~ze
gyiijtt-ui. luuu~m 11zigoru és j6zun ité~>zetnt'k is 11lá kell 
vetni. A kóri>~mék {diagnosis) éle~en é~ a lehet~égig sza
barosau le~yeuek Dll'gállapitva, a kétesek pedig t'gy
sztrÍÍt:ll zaha~sn1111k ki a vi?.sgálódáM körébőL Az adag
hrd,··Jo~ Ille).!álbpitcíHIÍhoz t. i. t-lt·gE>ndi:S ha csak t'gyes, 
kiinnJell éK éh-sen ft:li~omei·hetö kórr11oportok tanulmá
nyoztatnak ;ít. ez iráuyban. A stati11ztikai adatok gyiíj
tésére ho~~<zabb időköz tfizes11ék ki, nJiután remélhető, 
hogy n,i,Jtel!y 10 év ldolyása ahttt eléggé bő ~tat.isz
ikai anyag· hirtokába juthatunk. Ezen any11g gyUjté
iiérc legiukÍlbb hivatvák a kórodák, és Polykliuikumok 
de azou fclííl miudeu g·yakorló orvos is hozzájárulmt- A llagymáz (lyphus.) 
na, ha a jó akarat nem hiányzik. Az egész ll~y követ- Oppolczer tr. és tanácsos klinikai ei<Sa-
kezőleg volna szervezendö. Először is statisztikai b i- l d ás a u t á n. 
zottm;lny neveztetnék ki, a kórodák és Polykliniku- (Folytatás.) 
mok igazg:lt.ói összeköttetésbe lépnének és mincl-1 A hagymáz kórfolyam fokozata kiilönböz6 egyé-
egyik önm11ga választaná meg tárgyát, vagy fogadná 

1 
nekuél ktilönféle, ezen alapszik annak felosztása: köny

el a bizott.rnánytól, mely az észlelendő kórc11oportokat uyü, közép, és sulyos tlsetekre. 
kijt'liilné az ö vi jelentl>sekt't p1·rlig áh·enné és fe Idol- Az alállzállási szak (stad. decrementi) a hagymáz
g .. , n. í Ez uton az f'g"'{et~ tapaszhtlá"ok valóhan becse- nál leggyakrabban a 3-dik hétr·e et~ik, midőn a beteg
"'ek lt'•'IJdc·llPIJo·k. ~ tndomáuyos anyag gyanánt dolgozi.:~ t ség 11 lt·ga,;zánlOI!abbeseh:kben E>gészségre változik, a láa 
i,;•tiJ.ll•;lh Iti.,\ ~z:imc•k Leszélnek ét~ végérvényeM ered- apródonkint enged,azagyjelenetckelcnyésznek,azöntu
""'',, • ;,,., 11~ ui11111ilk. Hészemröl a hat~onszenvi egylet ál- dat viszszatér 11 akkl•r már étvágy is jelentkezik; ezenlki
tal Pc:o~t.e11 fel:illtt.mtló Polyklinikum legelső teendőjének menetel azonhan mindig lassankint követke1.ik he, és 11z 
tl'kaute111 e,.;t·ll lt·l11dat ruegoldá~<~ának ti>ganatba véte lét. iidtilési szak némelyeknél hosszas. A halál is ez időszak-

~hís résHűl nem tllég elmélet.i alapokokat felhozni ban áll be rendesen, szivszélhlidés, kimeritő bélvérz6-
nlely,·k töhhé ktlvé~<bbé mindannyian az alanyia11ság 1,..:. sek, agyvért6duhl.s, leülepedés a ttidőkre, bélátfurá~, reá 
lyt·gét hordják homloknkon, hanem oly elméletet kell következő ha>~hártyalobbal, vagy egyéb már ruegneve
mq:rillllpitani, mtlly a tényt·kböl foly. Teljet~, tökéletes zett compliknti6k idézik azt elő. 
elméletet, mely az 11dag kt-Jdét~ mc~old:ís;ít hhetövé A hagyrmh nem folyik le ruindenkora már relem
tenné, t't·lépiteni, napjniukhan még lehetetlen, mert ez a litett jelenségekkel, lefolyása alatt néha csak bizonyo i 
gyó~y~zer hatáslinak elméletét átahln. s igy az elemi kórtünettk észleltetnek, mdyek jelenlétéből feljogosih·a 
kórtant is feltételezné, pedig ki lltl tudná köztil ünk, mily vélték némelyek magokat, annak több fajait megalapi
távol állnnk még e czéltól. De az ily elmélet ntáni tö- tani, mire azoub'ln l'lemmiféle alapos ok nem létezik. 
rekvés és az t'Zzel karöltve járó buvárkodás, mindig Ami az elvetélt hagymázt (abortiv. ty ph.) illeti, ez oly 
tiibb n1eg több világot vetnek a tárgyra, s a kérdés tu- nevf>·t.et, melyetelfogndni semmi esetre sem lt•het, e?. alatt 
dományos oldalrinaJ[ eleget tettUnk, ha azt tudomány- tulajdonképen oly beteg11ég értelmeztet.ik, melyről való
szertill-g kezeltük. !lligosan nem igen tudatik milyen természetű legyen. 

:Már most is telállithat6 néhliny oly tétel, melye- Vannak ugyanis hagymáz esetek, melyek má1· az első 
ket bajo11 volna. megtámadni. Ezen ktlvés, de biztos té- vagy második hétben meggyó!!yulnak, anélkül, hogy a 
telek, mdyek az adagkérMsre vonatkoznak, követkt'z<Sk : bett•g a megazokott foglalkozá~ában ak~dál~oztassék, 

1) A gyógy11zer iránti fogékonyság különböző vágy ~ényszerUlve volna az ág-yba fektidm; m1v~l azon
egyénil'égt·'krlél külöuhöző, s klili)nböz<S ugyanaz~n ban ~mden k_Uteg kórok kezdetb~n eg~má.11hoz 1gen ~a
t'gyélltlél különböz8 idöben, végtére nagyon változik l!onlttanak, 11 1gy azonnal meghntamzm nem lehet, m1ly 
••~· 11 hl'leg~o~é~ben, még pedig olyfmmán, hogy egy11zer kór származhat a jelenlevő k6rcKoportoza!ból, ennél: 
fo~ ozott, n•ál'szor nwg ablbbt~zálva jelentkezik. 2) A fogva oly esetekben, hol 8 hagymáz tulaJdonképpeDI 
11 yb~yszer inger iráuti fogékony11ág a kU~önb<iz~ szö- kórje,lei, mint lépdag, h.aspnff<•dás, vak-'.'.u•·kabélzö•·ej, 
vetekbt·n ktilonhöző , 3) Hoppe edéllykJtiérleteJ és bélbantalom, és kl\tt·g hu\nyzanak. eg~·elore I.eghelye· 
Wirclww rezgő sejtkisérietei bizonyítják, hogy a czél- sebb a k6rl~átá.rozato.t felfüggesztem.~ Jel~nle~d láznak 
sze1·ü ingerlés ép oly kevé118Ó 11ikerül a gyógyszerek l sem valarot nagy tontonágot tula;domtam, 11 abbó( 
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azonnal a jelenlevő betegséget következtetni, Ily elve j -nd~. nz agy alap j:ín l~tezií itlegt~k h:tn!al.niÍ, az ~!ei ute 
télt hagymáz többnyire gyomo~ é~ ~élhnrut, eg~ Cg'):· szapora én·et·és las!ln~:íga, n h:1~titlak b:·lníz.',d:ísa, imt·lv
szer[í csorv:í~ );íz, vagy egy Bnght-tde vese tekwtellk gél'! nélkiili hányás AltaJ bidlratiJat.ík uwg, mviv 
ilycuilek micr a vizkór t:ímad:lsa a kétséget eloszlatja kóljell•llelek összeségébiíl az a![ylob bizoHyo~s;Í;!gal f,.i. 
_ }lidö;t a híz és a kiizérziilet zavarai igen csckelyek, tételeztvl hetik, mig a hagym:Ízl jellerm:ii jelt-u!'tek, an
ugy annyira, hogy a bdt>gek a~ ő szenvedé:eiket. he nak jl'lenll-tte lllellett taHuskod11ak.- Gyon10I', bél .:s 
sem J:ítj:ik ezt Typlw.B amb~1ato;ws-nn~ nev.ezi~; m~ve~ tüdiihnmtnk az ehsií h~t v(gén kiilünböztdhetnck csak 
azonban e rnellett a béluy:~lkhartya kortam valtoza~:u meg n hagym:lztól; ha t. i. e napok :dalt a lép tnf·;.!d:t
ki1zönt-~éU'estn sulyo~ak, nem ritk:ín Wrténik meg. hogy gad. ekkor ft>kinlc!tel !éve a többi jclenlevií kórtiiJwtt·k
kUlönbe~ a l:ltszólag egészséges emberek midi)n a kl>r- re, hagymazt fdtétl'll'ziH~tiiuk, mig ellenkező t-setben ~<c 
folyam köriilbdöl 3 hétig eltart. hirtelen bél:ítfnr:ís. z:lrhatdn azt ki. mivel mint m:ír elél>b kiuyilatk<lztat
vagy vérzés következtt'-hl'n elvc~~llf:k ,- ,\z ug~:JH·n~· tuk, oly ct.wtek is foniulnak elií, melyekben a lt'·p rucg
zctt 1'ypltus lentescens nem :~nnyn·a ~<ulyo~ kórtunett•J, sem dagadhat. 
mint lassu lt·foly:ílla :iltaJj,·llemt>ztetik. mely ismét eg-y<'· Orvoslás. 
dűl a bélbántalom lass{! gyt.~ynl:í~:ínak kön>tkezé~L'. Prophylactikai tekintetben mindeuckc:liítt ily be-
Egyéb ehwvezl·~ek: PHt·nnJo-Brollt'ho-C<·rebrotyplm~ !egek elkülöuitendök, kikhez t:·;leg fiatal _ Hzcmélycket 
sat. azon tiiuetekhHI származrattak. m"lyd' k(izt némt·ly bocsátani uem tan:íc~oll, az ápo){, szcruélyzet olyan le
hal!ym:iz esetek ldnlynak. külön k{lralaknk gyan:iut gyen, mely a hagymázon mát· ttílesett. kevés egyéni,.é
~em;nie~ctre ~em. lianem eg-yedíil az :dap,;zenvedés kö· gckböl álljon, hol!y a ragály elt.erjesztése azok által ne 
v<:tkezé~cinck t<:kintendük, t~zaporitassék. Svecificumokkal a hagymáz dlt·n 11em 

Kórlwtár;11t (Diagnose.) birnnk, ép ugy uem ismerUnk oly ::~zereket, melyek 
Kezdetben lehtt,;égl's hogy a ha:.;ym:Íz fl'lismct·(s·· heulinket t-zen méreg rag:ilyoz:is:ít61 megóvjanak. :h 

neh~z~éggcl j:ir, rnivcl mint );ittuk tulajdonképen l'!! Y ö~szes szerek. melyt·k a ezéiból adattak, hog-y a hag-ym:íx 
jellemzíí kórtünet Sl'lll észlelhetií. azoufelííl pedig egyéb kól'lolyam elojta,;~ék, késöbb sikerf'tlencknek. uélm :h 
lázas é3 ktitegl's ~<zeuvedések ahhoz nagy ha,;onlHtos- ~almasaknak is bizouynltak he . .\lihez még azon mt'~
s:íggal birnak. :Miutltogy a lwgym:L. gyakr:111 félben ha- jegyzés is járul, bogy ilynemű szereket már a h:tgvm:iz 
gyó jdlegti, - valalr:ír,yszor a kórhat:írozatr61 sz6 v;m elHő napjaibau adni kellene, midíín még a kúi·haÜrz:lt· 
- mindeJJekclött !!ziikség ezen j'ellt·g· tá\•ollétéről nH'!!· tal tiszt:tb.1 t~ern vagyunk j dc vannak e~etek hol a haCl'\'· 
gyüzi.ídni. Ez rés<.int. azon kiiriiimJny figyelése álr~;l m~z lc~olyása sebes, mel.\·ckhcn td1:it nem vagy~t;k 
eszközölhető, hogy a !:íz a ltagym:íw:íl folytonos, mig feljogosJtva e letoly;íst az elojtó szerekrwk tnhj'I•Jl!Ít.a.ui 
a váltúl:ízuál ha nem eliíbb, de legaláhba m{tsodik i1ét- ~ég~·e pe~lig a ~ag~·m:izr~g<í.ly~1ak Sf'rn chemiai ~cm ph y· 
ben é~zlelhctö rohamokban ll-p föl; kHiönben az a nem- s1km tula.Jdonsagmt nem unnel'Jük holott cs·lk e~ek elpu,;z. 
uesis is - ha az illető betegek már lmgym:hban !!Zen· titása. általlehetne az elojt:ísnak értelmet kölc.;iinizni. 
\·edtek, aznnfeliíl az uraikodú j:írv:íuy, az agyjelenetek Sokan azon vélernénybiH ind•.Iltak ki, hng-y a h:1gy 
tuluralko<l<ísa. végre az idií és hclyi,;ég érdl'mlett tekin- máz mé1·get kezdetben a t.estbiíl ki lehet t.akarit.:Jui, e 
tele, - fontos t:ímpontot kölcs(ilrüzhetuek e részben. ezéiból aritak h<lnytat6, ha~hajt.ó izza.~ztó. lu'tgyh:tjtr)kat, 
Kiitegkórok legfeljd,h a negyedik nap végéig enged- különféle indicMio C'lll~r~lis szerint.; e reményt a:~,onlnn 
nek tévedést a hagym:Íz<.al, me ly idől1e. s csak ritktÍil a tapas:~,taht. ll!!ffi i;..:azolt.a b'J. S..:int1t:q, tiíhb tekint~. 
később a küt~:g megjelenik, a midiín mi11den kérség el- lyes orvosok :iltal aj:hlot.t sp!cilicllln:Jk, ri>viden siker
v:~n oszolva. Hasonlóan a 3-dik 4·dik napon, izzad- tel~neknek bizonyultak be, igy a kidic~ért ipec actt:mha, 
mán y i folyamokkal se leh<•t a hagyn1Úzt iisszetévesztcni a timsó, a calomcl, j od, digitalis. Franc~. i,, rorvo,ok, kik 
ha ezt•k még ekkor ~t'm fe<leztl'lhetnek fril, a lépdag, és Broussais Ulilll a hagym:ízt :,:·,·omor és h{·ilohwlk t:u·tot
a ti·kozott l:ízjt·lenl'tt-k rwdig jelen \'HIIil<lk, Gl'nyvérfo- t;ík. vérb<JC:l:ít:ísokat tdll!k, ;Jinden beuizouvith'lt{) ert·d-
lyanwk, taknyoss:íg. lmlla~ru~n·g. s{lrgal.íz {·H gyerme- mény nélkiil. · 
kágvi kúrok bárelt·intc nehezen kiiliinlt<iztdhetuek tnega Legtiihb m'1t .. )1.1.ryn1.'1")lon t }1 ru" k r·•J 'l t 
l • ., _ • f 0 . R ( ~ ' ~ n .e p ll , j() eg az(! e • 
Htgynulztól, késobb, mmden kortiint:fek tckmtete, éti az mód reHJezé,;e ·1 bete~< ·ípoHs·l éu b' k6 t" · 'l ' 1 · , ' 1 1 '1 1 · .. ' • · ., ' ' · ( , ..., tznuyo!'i · r nue

ll~HIIIllll'Sls, me t.any ata seg1t~1~geve e ;·a :~sz~at .uttnak tek legyHzése, g} 6gyszt•J' t••·rulelmények a lchdi) l<:>gkl'· 
t-s rneghataroztat hatu ak. A nu a szemcses.,••umukoJ' és a v esebbre• sz111•1't·t""ar1·tk ko" n n t" t kl· • 1 J', 1 • .. • • • • ' , ' .,~ ' ' Y l CSe C u cn egc~Zllll lll · -
Jag) uníz koztt ha~onlatosságot tlletl, me! v nek feht~me- lüztessenck Elet1·e11 -1 1' t··k1' t .ti 1 . k 1 · 1 ll 1 
é , . · · . u ,. 11 t·, le <•our os <H 111 'l' f''"· 

r se ne ha 11:1gv nehé?.ségeket okoz, ene uézve c hely<·n . clöub a L 1·te~r sz11l1o "Z ll" t t· • " .. 1 • 1 1 ·• • ': ... " , , • , / u· ·o • " n C OZ e .esero . es fUll l :t { IOIIll:l'.<t;-

ezen fo momclltllii!Okat emelJiik k1: a kivalólag fellépü / kér/JI n11:1" mitHli~r eg)' )'' l' fi 1 . t' 1· 
l Ö l ' l k l l . l l " . ' r "' (;ll o lll ara< Jl•ll. ·•ve "lll 'JI'( ,. 

1 rg n.nta ma at .. a nu r tett l'g Je c11 e\·o giimiikórt a tassék a bctt•{J' ti .. t4J t· ·t·' ·í .. 1' "'• f'-, ' . ... 
t .. l"kb k l b r J J k ' b r k o "z · l ,lJ ,,,;,l •l, S 10")' l' ll'riH'IJIIII 

111 o . en, nem ii ö11 e11 egy1c ii a eves é 10 ozott l gy·tkran dltozt·u! ·anak i\1' 1 · 1 l ' l. 
hőmérséket, és a kiite rck me,r'elcné~ét Jé 1da ot il' • , ; . ' t. • : IS .... r 1 ~e 1111111 Cll mgymazos IC· 

ff d ' , f l"l g ..,J . , ' ,l g. • Ul! tcg SZOIIIJils.tgtol gyotortet1k, mely ~<ZO!'ns kapesolatban 
pu .1 at~t j mns l· o a hagymáz nt kan val o megjelené- áll a Hz lievességé~·el é 1 • 1 tlf 
Nét régi göm<ikl!ros ~zenvedésckn{,J. él! e nenzetes hő- dosko~~~·~,· kl:!!, ar . k k:!ll~ ~:tl~néle~.'lel'!s(ő' t' ennb· .ogv:t gnnk· 

· ék 0 · u ' 111:1 Ie <:"1 et-~ •t·o , s a et(•g enne 
mer~ et .. - lykor aznuhan a hagynuíz U!!'\')llh J'Pie- tclJ'cst't•~ul~I'C uzo'II'tt·tu ·'k f 1" 1 l í · · k · "l t kk ) . 1' f J ' Q,· ' '~ · " · '~~c e , la ll r !IZOm ja fillit 'l 'CIW J· 
IH~ e e ll! ephd o, tl!l·ly körhat:írzat.i tekintetben bi idü~zakhan megtörténik nein voln · ·A ' · . .. 
n·"'')' 1 , .. 1, .. ·l 1 k" . t 1 · 1 k, .. ~. 1 . , a I>~, s:r.omJ cn\ 
•" • • 11 '""'' t; n o< c t· : L'S <·,:;, \ a ·,·suu H ugy1l\'O hité· '·r · l ·íl' t' .. t · · · _ • ~c e NZO g •. jon 111z a vtz, vagy savanyokkal ke-
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V<'rv~. ez ntáhbiakat sokan nem jól tUI"ik cl. A hidcgvi;: 
11zonfdül igen j6 htzcllcne11 IIZt•r, é11 hagymáz bctegekuek 
11em th·talnms, ha az ki:~ nt':lnnyiséghcu adatik, kivált 
midön luumwnés van jelen. A vizlu~z l•evcrt t~:tvanyok, 
melyek kiizül ll:'gczélllzerííbhl•n a uöv(nyt~a\'llk (ac cit1·., 
to~yrnp. rnb. id., acid. tm·t. Kat.) kl·vét~bé az :í:wánvK:lvak 
lill'. pho~<ph., n.urillt., sulfm·ic. tmt..) llj:1nlhat•ík,· b:ír a 
l'zomjt enyhítik, a kór lefulyát~:lra azoukivlíl K<:nllni IJe
folyntmk. Az ne. sulf, é11 IIZ elixac. Halieri a fogakat t;t. 
madj:ík meg, hosszabb ideig nem használhatók, sek km· 
is Uvegcsih•ecskék segedelmével alkalmaztas~:~anak Azon 
hetf'geknek, kik n vizet 1wm ihatj;ík ada,.t~ék iufns. flor. 
tili?. e, ve•·hllsci, decoct. sa lep, vagy gummiviz, riz11fiízet, l 
tie~". hordei, avenae, 11at. ezeket ak:tr melegen, ak:tr hi- l 
<h·gen ihatják, minden esetben a ha>~mcnéKJ'e tekintettel ! 
}éve. A zsemlefőzetek közé)) a decoct. alb. Sydenluuni l 
(zKemle megfi)zve, rajnai bor é11 rasura cornu cervi hoz
záadással) aj:inlható. -- Az eledelekre nézve megjegyez
z lik, hogy a betegek éhen tartálla nem czélszeríí, mint 1 

nz tiibb Ol'vosok által azon okból, hogy a híz ne n•~ve- 1 

kedjék Rjáultatik, mint:ín a vérhi:tny, é11 a késHIJbi any:Lg ~ 
felemésztés mulhatatlanul a tápiilló szerek nagyobb be- j 
vitelét kivánja, mely által az erő emelkedik és ezzt>l · 
egy11zersmint a gyógyulásnak is kedvező teltétel köl
esönöztetik. 

E végre azon feltétel veendő tekintetbe, melysze
rintcsak oly ételek rendeltessenek. melyek könnyen nwg
eméRzthetök nehogy a gyomor és bélny:ilkhárt.ya ing-e
reltest~enek é11 a kórtani folyamok rosszabbul;l.>~a állj•m 1 

T Á l\ 

elő ; de még azon ukból is, 111ivel ép a hagymázn<tl, mint 
mindcn lázali szenvedéseknél. a gyomor elválallzt;l:; na
gyon uwgfog-yatkozott i egyedfil ott, hol a gyomor éti 
belek átfur:i:.ának jdenségei wár é~zleltetnek, az evé:.t 
egéi'lzen eltiltawlú. liivel az erné:;ztő tehetség gyenge, 
a bckgek egyszerre keveset, s azt meghatározott idií
llzakokbau egyenek. Legczél:tzerűbheu adatik nekik jó 
erÖtl lnislé toj:íst~<lrgílj;tval, vngdalt hn:~sal, zsemla leveli, 
borlc\'CII, mely akkor van kUII.Inösen ielentve, midőn a 
vérhi:'tny é:; kimm·űlt11ég m:ir nagymé1·téküek. Ha a be
teg·ek a nwlcg levest é11 húo,~t el nem tü1·ik, ada1111ék ne
kik h ti:~ vonat; azonfelül egyéb kiinnyen emészthető ét
kek, mint: tyúk, A"alamb, bornyuhú:~, é11 jól elké11zitet.t 
tét~zta nemííl'k. l:)zigom életrewl tmtassék az üdü)é:;i 
idöt~zakban, melyben lt'gtiibb hahtlozá11 azon ok ból kö
vetkt·zik be, mivl'l a betl•gek va:.,:·_y sokat, vagy ro11szul 
két~zirett étel(!tket esznek. A lcg~<z<imo .. mbb betegek ilyen
kor igen jól tlirik cl a tejtt, kivált ha t'Z savanyú, ez u tó h
bit nu~g akko•· is, ha mindt·n egyéb l-tnem h:íuyá'lsal 
liritetik ki. Ha gyüm<ile11öt renddUnk, az borral (budai! 
kéM?.itc"sék ,,1, mivel vi1.z..I készit.vc a gyomorl•n sa 
vnllyt, é11 hasmc•llést okozhat. A kávé. főleg nlíkHíiHzi 
Vf'>~t~n fogruhatik el, ct~ak igen fehér. a tejsiídípccli~ 
zt~iro~ ne icgyen. Az ii•liilésnél még azon köriilmény j,. 

t .• ·kint.etbe veendő, hogymig a vérhiány él! az eríitlens{g
tart.anak, az :~gyat eine hagyják.mivcl könnyen e!Rjnl
hatnak, mi gyakmn hah'tlt oknzhat. 

···-c z A. 
mf'"' fo•• ak·ul·í.i 1•oz•1i Ezen llnlltok :ítal:ínn:~ lu~ly·eslés-A ma!\·ar· onosok és 1ermtísze1\·izs~~';Hítk Pozson,\han "' "' ' · - .. · 

"1 "' sd dt(wadtatt.\k. 
szrkeló Xl-ik nngnUiilí•se. Il) . .Jrú''!li t•ndr ur. isnwrtdvén Vaj•la-Htmy11d 

(V,;go.) v:í r•Íl {·:; a llllak részleleli miut{lját i11 hcmuta~v:íu, v:-Lia-
11) Az archat'oloHiai 11zakOMZt1Hy inditványai a IIIÍilt. elii;u[v;ia az épiilt.'tck jd•·n szomorn :\llapot:\t, a 

következiik: ~:~zalw~zt;íly dhat;Íroz:í: 
l) Kl-1·e:.:sék föl a magyar nrvoHlk l-s term{s?.et- ! n) Kt'·•··~·""ék f,;l a nagygyiilé!l, D1Cf!5JSZI.et.ne a kö-

viz:~gálók Pozsonyhan !IZékclö uagygyUlése, l'llzkiizlí)ué zépp11nti bizott.uuíny által killtliittti?get O Cll. ki1·. apos
középponti bizottml'tnya ált11l a l<·gközdcbhi magynr i toli F'ölség-éhcz, mely h{ulolattt·ljc:~en oly é•·telmli kér
III'IIZitggy?létl dé oly törvényj:LvashLt előterjc~:~ztését, l véurt •_1ynjtn1!a ;í.~, misz~•·!nt. Vaj•il·-l~unya~i ~á1·;Ín:1,k a 
melynél fogva: t.ovabln romlast•Jh me~tSvaoHÍ.ra 11zükscges mt.czkeuetle-

a) teJ:jc!lztessék ki a kisajátibísi Wrvény a régi : ket e)r(•tHielni k•·lr)'eskc•luék. Elniik ur ő mltga az iu
J•lÍÍl·ml~·kekre. é11 azoknak_ terüll·teire, mt:ly szcriut azok l ~.itv;~nyozot;t bizottmány v~zetöj~nck Knbinyi Ágot~ton 
uemzet1 közbirtoknak tekmtet~senek i l o mcltós;ígat; tagokul pedtg lle•ller K:íwly nptÍ.t, po-

b) {111itassék föl a m:í.r 1860-ban a nagymélt6slfgn l ztmnyi kanonok-pléb:í.not~t., Jla?:a., S;lndnr hdtartót~ági 
)1elytnrtótauács által indit.v1íuyba l•ozott., de még eddig tlmác:~ost, /lÓ'Tiwr I•'lóri11 és Aní.uyi egyetemi t.an;tr nm
életbe nem léptetett "magva•· középponti arcluwologiai kat n<:vezé ki. 
bizntt111~g," melynek igazg"atÓ!i;Íga a magyar kormány b) Ilog-y Vaj• la Hunyadnak rn~léke ~1nradandón 
székhez ctJntolta11sék i megö•·iztes11ek és ~>zélcschb kiírben 111 meg1smerlt't~sék. 

c) változta11sanak meg a régi 11égi lelett-kre vonatkozó Arán?Ji t.amh· umak h·iníKÍLt, n ~ár.nak _rajz;lval ?gyütt, 
rendeletek, akkint: hogy a kiásott régit~égek az illető az évköny_vhe. való felvételen kn·ül, ~unt,•·g_y ~d ezer 
tnhí.lónak kiZtirólagos tulajdomí.t képezzék, s ö azokat a példány ny• k111yo!uatban való . köz~ctetelet mrht\'!l.nyo-
11atóságnak cttak toljelenteni tartozzék i 111iut ez, az zá a szakoszhí.ly. l<~zen érd~kt~·ljcs ta~~yb·~~1a nag-ygyU
archaclogiának legnagyobb hasznára, m;Ís, ruü\·e~~ebb l lét~ l~lkes ~·~;zvét~t .. tau~ttt~~va•.~· ." ko~g?·ul~~~. ~ét eze.r 
államokban divatl.mn ,·agyon. Igy a tal;í.lok a follelt · példnny,11nk. a~ é\ ~on p boi kulün, It ny om.Lt,Ít;{\t. é>1 ·' 
kiucsckuck közzététel~re öt~zWuöztet\·éu, ~kkép azok- l két. h11zalnuu ~···~ztastlt drer~dd~. l<..mwk végrehajtásá
nlik az orszrig határain tul való kivétdc i11 lchetöleg 1 val a központJ l.nzott.ndny l11zallk mf'g. 
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12) A JrRzdiiMzati Mzakoszhllyban kitflzött pft_l):ll· 
kérdétn·e. melvet HideJ,thétiJi Antal nr I_QO aranynp .Jil· 
talom mellett.hirdcttetni kivánt. fölemhttetett, hog_v t:Z 
azon 11zerkezt·tben, melyben 8 közgyiilés elé hozar.:•r.t, 
inkáhb mal!áu-llg'ynek mint köztá•·gynak levén tekwt
hető, e118k 6gy lenne közgyülé11i tár~yttl elf~gadható.' ha. 
mind 8 pályakérdés _fornmlázás8 mmd a ~uálók ~m~
vezése és a kitllzött JUtalom kezelé11e a k~zéppont.1 ~~
zottmányhoz áttétetnék. mibe a J.tazda11ágt sznko11zt:d~ 
jelenlevő t11Jrj11i bde(·gyez\'én l<~öldes Gyula 11Z~ko11ztaly• 
titkár nr oda nyilatkuwtt, hogy a nála le!t:tt ~s11zeget a 
nagygytilé11i pénztáruoknak átszolgáltatm togJa. , 

13) Dr. Lészay urnak a. Hunyadm~gyében net:m 
létező "izálló n.é~znek föltalálá~<át illető jtttalomkér~l··~~~ 
érdekében uj pályal•i• det~11 indítvÁnyoztutott a~ál!vall~·
tani szak által, azonban a közjlyüléll a megnyttó közli· 
lésben bozott hat~irozatát fönntartja. 

14) Felhozatván a Zipser Endre _szám<lra ~~~;íl)~
tandó síremlék, Kubinyi Ferencz jelt>ntJ. holl'y a szu~;~l·~ 
gelt ös11zegből még 55 f. hiányzik, melyekuek to,·auLt 
begyUjtésére ugyanő megkéretik. . . 

15) A termé11zettudományi osztálynak mdítváuya• 
Celolvastatnak : 

A) A középponti természettudományi kanyvtár IIZ<Í· 
múa évenkinti 200 ft. kéretik oly slaknmnkák besZI'I'· 
zésére, melyek a fővárosi könyvtárokban nem tuhil
batók. 

B) Indítványoztatott: hogy évr<n évre szaktud ú" 
férfiak kUidessenek ki a haza egyes vidékeire, hogy azo
kat termét~zettmlományi, is ha a kikiildött t>gyén nrvo11 
lenne, egyt~zennnind oJ"vosi szempontból ÍK ~iz11~álja é11 a 
nép11zerű gyógymódokat is figyt>lemmel k•séJJC. Ilyen 
kiráudnlá11okra a szakosztáoly é\·cukint l 00 ttot kér utai
VIiuyoztatni. 

C) Minthogy a nAgygylilések alkalmliv~l a_zon v;l
rosok, meiJekben a gyülé11ek t~rtatna.k, ktálhtáMnkat. 
rendeznek, melyekben többször •gen r1tka és érdekes 
tárgyak közszemlére kitétetnek, a szakg) űlé11 czélszei'Ü
nek tartaná: ha ezen btrgyak lehetllllég et~et.ében a ma
gyar ne1uzeti mnzeunmak ajándékoztatnftnak. I•:zen in
dít\'ány folytán Kubinyi J<'l'rencz kinyilatkoztatá: hogy 
mt\r legközelt:bbi het.ekbe ifjabb Kubinyi Ferencz öcsével 
GömörmeJ!yét természettudományi, valamint régészeti 
ezempon\ból is át fj•gja kntatni, hogy ógy a legküzeleb
bi nagygyüléshez e rét~zben nemcsak adatokat, h:mem 
kiAllítll.l!i tArgyakat is ösMze~eyujthessen. Ezen RJ:iulat 
le-gnagyobb lelkeeedéssel fogadt atnttt j a három előbbi 
indítvány pedig a középpunti bizottmányhoz áttétetni 
rendeltetett. 

16) A szakokból kikiildött hizottmt\nyok beadott 
jelentéseire nézve határoztatott: hogy ezek egéo~z kiterje
dé~tUkben az évkönyvekbe fölvétes11enek. 

17) A zárközgyUlési,jegyzőkönyvet. hitelesítő bizott
mllnyhoz elnök gróf ur O ~léltús!\ga. Kauka Károly é11 
Rómer Fl6ri11 titkárokon ki vU): Dr. Róz11ai J(Jzsef, Gottl 
M6riez, 1<-:d.l Tivadar Dr. Ziamái Vihno11, A1·1lnyi Lajos, 
Szab6 Alajn11 és Dr. Gutlmrd urakai nevezé ki. Tudo
DIAsul sznl!félt. 

JS) Dr. R&uai J&z.9ef tölrmltti. mi11z~rint Knöp~er 
Vilmos tr. a m~troo~-vÍts:irll('lyi nngyi!!Utésen Seholldl 
Ad If Latw Fe•·enc~ és Zip>~ct· Endre fülött tm·tutt em-
l ~k~ ' 'det· mivel az a maros-vásárhelyi évkiinyvbe az 
c lesze ' , . tt f''l vé 
előadó hollzasb ideig tartó betegliege nna o nem -
tethetett, azért indítv1inyozza: l~o~y ezen emlékbe:~zéd ez 
idei évki\nvvbe !Jeigtnttas~ék. FJIIo).t'~d tatott. . 

J 9) Á z eluöksc:'l-( inclítványo~za, hogy_ a P~~IIOII)'I 
é k.. vb. ellumyt Hu.,~ít P<ílnrczképén kl\•iil hmw,·,·s v OIIV l .,. • I . l . . 
l • k. fi, po·••o11YÍ sziiletésü Eudht·h•·•· ~h·a11 tr. Jen!l tazau · ~ . ,~n ., • . . 

egyet. taná.r arczképe io~ fiilvét.l't-~~ék. Ktizh· h··~"'c~'"'l rn-
lá.lkozott. 

20} Az eléfadá.;ok kö:\iil:. . . . ', 
a) Hcnszlmann Imr•· tr 1: , .. ; ·.-:~;-:; 'ti~ :•J·d~L n·..;é-

szeti fölfeclczé>~•~k 1\lagynrorsz\ . .:lo .. n •'s : .. wku;;i, o:t·;:~o
nya a történdemh •• ~~ ezimii ért, .. ~;cZ.:,"ének eg-y rést.ét. 
Közérdekkel ha llg-1tltatott. 

b) Dr. Dwlik H.'·!:ínak jelPntését, melyd a1. arelm
eolo ... iai l'lzaklil•;s k iil;!<ithl·~éuck nevéht"n t~..:,·rko:~zt•·tt: 
Rón~er J<'lúrÍlÍII tr. f•·!· ·h·:~•.:Í. E~~~~ jeh·nt.:·~ al''i'"""'i;!·:t é11 
tárgy·a\'atot.t>'ága miatt kii~tt·t~zé~h·· u l'L'''~·siti r. . _ .. 

c) Hunfalvy Jlinoll "M,~gyaror~z:•;? •·:.(l•al!;~~~ \lllt.O· 

nyairól" i1·t ért.ekezé>~ének fcl,.l ''""'\s:ot•··l m. !ol o r••VId
sége miat.t vi>~!lzalépvén ez., n érkkt:t<.'<'llc k az ;.,·köny
vekbe való föl\'étele hallh·o~t.•'Nf. 

d) Batizfalvi Samu a gyó).t'ytr.!ltgya~odatr61 szóló 
értekezé11ét felolvasta. Közérdekei'IK~ge m1att ezen érte
kezés az évkönyvben kinyomi\tui rendeltetett. 

21) Elnök Ö Méltóság_a érzéken):cn ~~~r~nzott. d a 
közgyiilé11 jelenlevő belföld• é11 kUJh.,.n t.ag-,Jalf.ul; h~:.:·!.ol 
dogabb napjai közé IIZfÍ.~nítvl\~1 aznkat, mt!lyllk<•t a .. n!a
gval' orvol!ok é11 termcKzt:tvlztlg<íh~k XL IIIL;l)':.{_Y,JI,·IIe 
é ién töltött, kö11zönctet moudván az erélyell bÍ.mn~atá"'é!·t: 
melyet. a tudományok előmozditál!áhan IL tellt.Uit:t. tHI{lat 
részéről valaruint a közgyUiések-, ógy az egyes sz~tkok 
ülé11eiben i11 tapa>~ztalt. 

J<:rre Bala11sa János alt>lnök ur hasonló me leg sza
vakkal hó ctmzutt a közgyüléli tagjaitól. 

Miud a két mélyen tisztelt elnöknek vég,.zlLVa lel
kes éljenzét~sel fogadtatott. 

~2) Kubinyi Ágoston tolmá.csolá a nagygyttlés há
láját Ö méltót~ága ir1ínyában, ki neklink annyi áldoza
tot hozott; továbbá köt~zönetet mond a többi hivatalno
koknak, azon bnzgÓ . .;1ígért, melyet a nagygyUiés l')iiké
szítésében 11 az Ulé11ek tartama alatt tanusítottak. ~lély 
hálájftt fejezi ki Ö eminenciájának, or11zágnuk he1·czeg 
Primá11ának, ki palot:tjának nagy részét a gyUié11ek szá
mára s a hivatalnokok beszállásoMI!ára átengedni ke
gyeakedett. Köszönetet mond továbbá Pozsony városa 
elöljáróságának, a rPndezö bizottmány tagjainak fára
dozáilukért j a város minden egyes polgánainak és lel
kel! hölgyeinek, azon szivélyes vendégszeretetért, melyet 
a na.gygyülés tagjai irinyában tanusitottak; el nem fe
lejtkezvén a szom11zéd osztrllk Hainburg végvárosr61, 
mely a kirándulás alkalmával oly szivesen fogadott. 
V égre kifejezé azon édes reményt, hogy a gyUiés tagjai 
a jövő évben a Királyhegy tövén, Rimaszombat vároaut· 
ban, ismét találkozandnak. Mire a zárülés eloszlott. 

i:Kt'rileu, 1Sii5-:-Nyowatott az egr ·érs.lye. könyv ée könyonulájábao. 
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