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A sárga agyvelőlágyulás (Encephalomalacia 
flava egy esete lónál. 

Schütz tanártól. *) 
Valamely betegségnek állatról-állatra való elterje- 

dése ugyanazon módon megy végbe, mint egyik részről a 
másikra. Az első esetben egyik állat a másikat, utóbbiban 
egyik rész a másikat ragályozza be. Ha pl. a fej lágy ré- 
szein egy rossznemü folyamat, lassankint a koponyacsontok 
állományán keresztül, a koponyaüregben fekvő szervekre 
terjed, ugy kétséget nem szenved, hogy helyi infectió körül 
forog a dolog. Itt a folyamat nem a vér- és nyirkedények 
irányában hanem a részek összefüggése szerint terjed. Nincs 
humoralpathologicus magyarázat, mely által e folyamatok 
összefüggésbe hozhatók volnának, mert a kiterjedés oly ré- 
szekben megy végbe, melyek sem vér — sem nyirkedények- 
kel nincsenek közvetlen összeköttetésben. Sokszor egy név, 
eme folyamatokról való gondolkozást megzavarja és enyi- 
nyiben a „torlódási tályog (Congestions abscess)" kifeje- 
zésre szeretném a figyelmet felhivni. 

A torlódási tályogokat a testből vagy, a mint később 
mondák, a vérből származtatták. A rosz nedveknek a test 
bizonyos részéhez kellett volna folyni (congestio humorum) 
és itt meggyülniök (congeries humorum.) E rész, a testben 
levő rosz anyagoknak mintegy csalogató központja volt. 
A test tisztátalansága, a Dyscrasia, volt az alap és a torló- 
dási tályog eme tisztátalanságnak a jele. A rosz anyagok- 
nak kiválasztása által a testnek utóbbiaktól meg kellett 
volna szabadulnia, tehát tisztulnia. 

Nem szükség azt emlékezetbe hoznom, hogy a torló- 
dási tályogok keletkezését igen sokáig magyarázták e 
minta szerint. Hisz az emberi ész hajlandó különösségek- 
hez ragaszkodni. Ma tudjuk, hogy a torlódási tályogok helyi 
viszonyok folytán támadnak, hogy pl. psoastályogok a szom- 
szédrészek kóros állapota nevezetesen a csigolyatestek ca- 
 

 
*) Archiv f. wissenschaftliche und practische Thierheilkunde. 

Bd. IV. 2. u. 3. Heft. 1878. 

rionecrosisa által föltételeztetnek. A geny a csigolyatestben 
képződik. A csontból a geny kiömlik, itt meggyülik és tor- 
lódási tályogokat képez. 

Ép oly kevéssé igazolt e kifejezéseket: „torlódási tá- 
lyogok (Congestions abscesse)" és „süppedési tályogok (sen- 
kungsabscesse)" azonositani, mert az elsőkből lehetnek csak 
az utóbbiak. Ha továbbá azt hitték, hogy a süppedési tá- 
lyogok a nehézség törvénye szerint és pedig az által támad- 
nak, hogy a geny egy magasabban fekvő helyről egy mé- 
lyebbre süppedhet, hogy pl. a psoastályog e schema szerint 
a medenczébe és lágyéktájba süpedhet és ezután a czombon 
kifakadhat, — ugy eme felfogás is helytelen. 

A psoastályogok először is épen olyan viszonyt mu- 
tatnak a lónál mint az embernél, mert a lónál is egészen a 
medenczébe terjednek és a czombon kifakadnak. Továbbá 
a psoastályogok az embereknél akkor is a czombon fakad- 
nak ki, ha azok fekszenek. A geny nem nehéz és e tályo- 
gokban a geny mennyisége aránylag csekély is. Ez nem sü- 
lyedés a gravitatió értelmében, hanem a folyamatnak bizo- 
nyos irányban való terjedése, melyre nézve a szövetek ter- 
mészete és nem a nehézség határoz. Ez nem a genynek ván- 
dorlása, hanem a folyamatnak tovább terjedése a Psoas 
irányában. A folyamat tovább terjed és a geny mely általa 
támad, a szomszédrészekben lobot idez elö, mely ismét 
genyt készit. Tehát a Psoas irányában tovább terjedő ge- 
nyedési folyamat kürül forog a dolog. 

A genyes-eves folyamatok tovább terjedését a kö- 
vetkező példán szorosan fogjuk következő példán követ- 
hetni. A bonczolási lelettel kezdem. 

Bonczolási lelet. 
A. Külső megtekintés. 

1. Herelt pej, 10 éves, 1,70 meter magas. 
2. Az erős termetü de elsoványodott ló hullája a jobb 

oldalon fekszik. 
3. A jobb járomléczen, a jobb csipőn, a jobb csánk 

és mellső lábtőizülés külső fölszinén a szőr részben ledör- 
zsölődött. 
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4. A végtagok, a nyak és a has izmai merevek. 
5. A homlokon és pedig a balhomlokcsont szemiv- 

nyujtványának közelében egy 4 mm. átmérőjü kis lyuk van, 
melynek környéke 1 cm. kerületben kissé beesett. A besüp- 
pedt rész körül fekvő lágy részek kevéssé dagadtak. Miután 
e rész egészen a csontig haránt átmetszetett, a bőr, a bőr- 
alatti szövet és a csonthártya egymástól elváltnak és a csont 
szétforgácsoltnak látszik. A lyukból és a beesett részből, 
csipeszszel, 8 kása — lencse nagyságu, egymással csonthár- 
tyafoszlányok  által részben még összefüggő csontszálkát 
lehet kiszedni. A bőr és csonthártya elválása által támadt 
hézagok veresszürke, büzős folyadékkal telvék. A besüp- 
pedt rész körüli daganat az egész homlokra, a bal halán- 
ték-izomra és a bal felső szemhéjra kiterjed. A lyuk legkö- 
zelebbi környékén, a dagadt részlet bőralatti kötöszövete 
hig, szürkeveres szinü, eves és messzebb vereses folyadék- 
kal átivódott. 

Az emlitett lyuk alatt, a balszemivnyujtvány kiin- 
dulási pontjától mintegy egy ujnyira, egy márka-nagyságu, 
éles szélü, kerek nyilást (trepanált nyilás) lehetett látni, 
melyen át a bal homloküregbe jutunk. Felülről egy kis, 
száraz bőrlebeny lóg a homloküregbe. A bal homlokcsont 
nyilása körül fekvő bőrszélek kiemelkedők, megvastagodot- 
tak és szürke piros szinüek. Bemetszésnél a bőr és csont- 
hártya között piszkos-szürke folyadék mutatkozik. 

A bal felső szemhéj dagadt. Ennek kötőhártyájá- 
ban számos pontforma veres folt látható, melyek a szem 
belső szögletén oly sürün állanak, hogy itt a kötőhártya 
egyenletesen veres szinü. Bemetszés után látható hogy a 
kötőhártya alatt fekvő szövet vizenyős, sárgás folyadékot 
tartalmaznak. A jobb szemnek szemhéjai nyitva vannak. A 
szaruhártyák átlátszók. 

8. A bal orrlyukból büdös, szürkeveres folyadék 
folyik. 

9. A metszőfogak sorai zárvák, 
10. A mell nagyon domboru, a has kevéssé puffadt. 
11. A mellső paták laposak. 

12. Az alfelnyilás zárt, 
13. A himtag kicsi és a vaszora belfelülete szürkefe- 

kete, zsiros anyaggal bevont. 
B. Belső megtekintés. 

1. Mell és hasüreg. 
14. A bőr egy hosszmetszéssel az álltól  egészen a 

szeméremcsonti egyesülésig átmetszetik. A lágyrészek visz- 
szahajtatnak és ezután a hasüreg megnyittatik. A hájréteg 
csekély. Az izmok kissé homályosak és szürkeveres szinüek. 

15. A hasüreg nem bir rendellenes tartalommal. A 
hasűreg szervei  rendesen fekszenek. Az előlfekvő részek 
halaványak. A cseplesz zsirszegény, a hashártya alatt vé- 
kony, piszkossárga zsirréteg fekszik. A vékonybél nagyon 
összehuzódott és látszólag üres. A vak- és remesebéi gá- 
zok által kevéssé kitágitott. A végbél összehúzódott. 

16. A rekeszizom mindkét oldalon az 5 és 6-ik borda 
között áll. 

a. M e l l ü r e g .  
17. Miután a mellcsont szabályszerüen el van távo- 

litva, a kissé kitágult és előlfekvő részükben légtartalmu 
tüdők látszanak. Mindkét tüdő alsó éles szélén, a tüdői 
mellhártya alatt számos, egészen mogyorónagyságu léghó- 
lyagot mutat. 

18. A tüdő felülete a bordafalakkal sehol sincsen ösz- 
szekötve. A mellhártya zacskók üresek és fölületük nedves. 

19. A szivburok föl lesz bontva s 50 köbcm. tiszta, 
veres folyadékot tartalmaz. A szivburok belső fölülete ha- 
lavány és sima. 

20. A sziv rendes nagyságú. A sziv barázdáiban a 
háj kocsonyás kinézésü. A koszoru visszerek vérrel tel- 
tek. A sziven, a hosszanti barázdák közelében, több dara 
— egészen kölesnagyságu veres folt látszik. A jobb pitvar 
csak hig vért, a jobb kamra pedig hig vér mellett egy ököl 
nagyságu, lágy és setétveres alvadékot is tartalmaz. A bal 
pitvar egy tyuktojás nagyságu, szalonabőrös alvadékkal van 
kitöltve és a balkamra majdnem üres. 

21. A sziv ki lesz vágva s előirt midón fölbontva. A 
billentyü-készüléken nem mutatkozik eltérés. A jobb kamra 
és pitvar belhártyája mindenütt egyenlően vérpirral szine- 
zett. A sziv izomzata meglehetősen kemény és foltosan 
meghomályosodott. A foltok szürke szinüek. 

22. A bal tüdő alsó szélén és mellső lebenyének he- 
gyén, a 17 szám alatt már emlitett léghólyagok látszanak. 
A tüdői mellhártyán tőbb kölesnagyságu veres gócz találta- 
tik. A tüdő felülete mindenütt sima. 

23. A bal hörgből finom habu, vereses folyadék fo- 
lyik. A tüdő átmetszetén az alsó részek vereseknek és ha- 
bos folyadékkal kissé telteknek mutatkoznak. A tüdő szö- 
vete lágy és recseg. A hörgök takhártyáján sürü edényhá- 
lózatok és apró veres foltok látszanak. 

24. A jobb tüdő kékveres szinü. Az átmetszeten a 
tüdő szövete, kivált alsó részében habos folyadékkal bőven 
telt, setét kékveres szinü és gyengén recsegő. Az edények- 
ből sötét, sürűn folyó vér nyomható. A hörgök ugyanazon 
állapotban vannak mint a bal tüdőben. 

b  H a s ü r e g .  
25. Az éh- és csipbél egész kiterjedésében összehu- 

zódott. kivülről a csipbélben több élesen határolt, kék-fe- 
kete folt látszik. Az emlitett bélrészekben kis mennyiségü 
fehér, zavaros és pelyhes tartalom találtatik. Az éhbél hátsó 
részében a takhártya kissé veres. 

26. A végbél néhány kemény bélsár-golyót tartalmaz. 
A végbél takhártyája fehér, zavaros, nyálkaforma anyaggal 
van bevonva és számos ránczot képez, melyek csúcsa gyen- 
gén piros. 

27. A vak- és remesebéi kásás, sárga szinű tartalom- 
mal bir. Kivülről a vak- és remesebéi visszerei nagyon tel- 
teknek látszanak. A takhártya egyenlő szürke zöld szinü. 

28. A cseplesz visszerei teltek. Maga a cseplesz kissé 
zsirdús. 

29. A lép kissé  megnagyobbodott. Az  átmetszeten 
szürkebarna, lágy és dombos, A tüszök igen aprók és szürkék. 
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30. A bal vese kissé megnagyobbodott. A rostos hár- 
tja könnyen levonható. A vese fölülete sima, szürkeveres 
szinü; a visszérhálózatok teltek. Az átmetszeten a kéreg-ál- 
lomány kékes-szürkeveres szinünek és zavarosnak látszik. 
A velő állomány periphericus rétege kékveres és a köz- 
ponti réteg halavány. A vesemedenczében nyúlós, zavaros, 
fehér, nyálkás anyag van. 

31. A bal mellékvese héja kissé sárgás szinü és lágy. 
32.. A jobb  vese   ugyanazon   állapotot  tünteti  föl 

mint a bal. 
33. Épen igy a jobb mellékvese. 
34. A húgyholyag nagyon összehuzódott és üres. 
35. A bal lágyék-csatornában a hüvelyhártya helyen- 

kint összenőtt. A herezacskó kicsin; kivülről mindkét olda- 
lán, szorosan a középvonal mellett, tölcsérforma mélyedés 
van. Utobbinak alapján erős heg látható, mellyel az ondó- 
zsinor alsó vége egybe van olvadva. 

36. A gyomor gyengén össze van huzva és zöldes 
szinü folyadékkal telt, melyben széna darabok találtatnak. 
A bárzsingi részlet takhártyája a csipkézett szél közelében 
számos köles nagyságu és gyöngéd hámréteggel bevont heget 
mutat. Az epés béli részlet takhártyája kevéssé megvasta- 
godott zavaros és megveresedett. 

37. Az epésbél epeszinü folyadékkal telt, hátsó ré- 
szében a takhártya sárga. Az epevezetékre gyakorolt nyo- 
más után abból néhány csöpp sárgás-barna epe ürül ki. A 
hasnyálmirigy változatlan. 

38. A máj mellső fölszine bolyhos kinvövésekkel be- 
lepett és helyenkint kötszövet által a rekesz hátsó lapjához 
van nőve. A máj jobb lebenye ellapult és a bal lebenynél ki- 
sebb. Átmetszeten a máj szürkebarna, zavaros, törékeny és 
a nagyobb edények vérrel teltek. A lebenykék nagyok, nem 
élesen határoltak és szürkeveres szinüek. 

39. A vékony- és vatagbelek bélfodrában a visszerek 
nagyon teltek. A bélfodor kevéssé zsirdús. 

40. Az alsó remese- és a csip-vakbéli üterek közös 
törzse, az elágazási pont előtt zacskó formán kiöblösödött. 
A zacskó mogyorónagyságu és belfölülete sima. A zacskó 
fala átalában 3 mm vastag. 

41. A nyakon a visszerek sürün folyó vérrel teltek. 
Az üterek- és idegeken nem mutatkozik eltérés. 

42. A bárzsing üres. A takhártya halavány. 
43. A garat takháryáján a visszeres  edényhálozat 

nagyon teltnek mutatkozik. A mandolák őblei ki vannak 
tágulva és nagyobbára tápanyagokból álló tömeggel kitölt- 
vék. A nyelv, barnás szinü, elkenhető anyaggal van bevonva. 

44. A gőgfő és légcső habos folyadékkal telt. Leöbli- 
tés után a légcső takhártyája halaványnak és a gőgfő tak- 
hártyája, különösen a gőgfedelen és a hangöblök felett edény- 
hálózatokkal bevontnak mutatkozik. 

45. Az aortatörzs mellső falán a belhártya egy köröm- 
nagyságu helyen megvastagodott. 

2. K o p o n y a ü r e g .  
46. A fejről a bör lefejtetik. E mellett a fej jobb ol- 

dalán, a bőr alatt levő szövetben épen ugy mint az izmok- 
 

ban, számos, kevéssé nedves, feketepiros folt látszik. E vé- 
res beszűrődés legjelentékenyebb a jobb járomcsont és a 
jobb szemiv tájékán. A jobb pofán a lágyrészek vereses 
folyadékkal egyenlően átivódottak. Ugyanilyen átivódás a 
bal pofán, nevezetesen az 5 sz. alatt emlitett hely környé- 
kén látható, hol az átivódott részekben egyszersmind szá- 
mos, apró vérfolt van 

47. Ezután a fej a gerinczoszlopról levágatik. Az 5 
szám alatt emlitett lyuk a bal falcsont ivelt vonala mellett 
van. A lyuk tehát szorosan a bal homloküreg felett fek- 
szik. A lyuk szélei csipkések és kiöblözöttek. 

48. Erre a koponya fedele el lesz távolitva. A kivül- 
ről leirt lyuk a falcsonton át, egészen a kemény agykéreg- 
hez vezet, mely nincsen áttörve. A nyilásban a csont belső 
lemezének több szálkája fekszik, melyek a csonttal még 
részben lazán összefüggnek. 

49. Egy fürészvágás. mely a falcsonton, haránt a lyu- 
kon át vezettetik mutatja, hogy a szivacsos állomány a lyuk 
körül 1 cmnyi kerületben szürkesárga szinü. A szivacsos 
állomány e részében a csontlemezkék nem átlátszók és a 
velő hézagok szürke szinü folyadékkal telvék. Más eltérés a 
koponya falán nem vehető észre. 

50. A kemény agykéreg ama része, mely a lyukat 
alul elzárja és e résznek a (falcsont) belső lapjától elvált 
környéke, egészen 2,0 cm. átmérőjü területen lágy, zöld 
szinü, külső fölületén érdes és büzös folyadékkal boritott. 

51. A kemény agyburok e külső állapotának megfe- 
lelő belső fölszine lágy, vékony és zöld szinü álhártyával 
fedett. Az üteres edényhálózat eme hely környékén telt. 

52. A lágy agyburoknak (a keméy agyburokkal) ösz- 
szeérő része, külső fölszinén, 4 cm. átmérőjű helyen sima 
és zöldes-szürke szinü. A lágyagyburok hézagai hig, eves 
folyadékkal telvék. E hely közepén az agy fölülete kissé 
bemélyed és az agy állománya lágyabb. 

53. Bal oldalt a lágy agyburok többi részei minde- 
nütt áttetszők, az edények teltebbek és az agyvelő tekercsei 
kevéssé laposak. 

54. A jobboldalu kemény agyburkon nem látszik 
eltérés. 

55. A lágy agyburok jobb fele mindenütt gyöngéd. 
Visszeres edényei teltek. A nagy középvágány hosszában, 
a lágy agyburkon több kölesnagyságu szemölcsforma kinö- 
vés látszik. 

56. Az agyvelő kivétele után, annak alapján változás 
nem tünik föl. A vérvezetékek sötét, sűrün folyóvérrel 
teltek. 

57. A kemény agykéreg a koponya alapjáról köny- 
nyen levonható. 

58. Az agyvelő alapján a lágy agyburoknak visszeres 
edényei teltek. 

59. Egy metszés által, mely a nagy agyvelő bal fél- 
tekéjének külső domboru fölületén, a már (52. sz. a.) emli- 
tett  sekél bemélyedésen   át haránt vezettetik,   egy bab- 
nagyságu üreg nyittatik meg a bal homlok lebenyben. Az 
üreg egy agytekercs közepén fekszik és oldalt utóbbinak 
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szürkeállománya által, fülül pedig, hol a külső megtekin- 
tésnél az emlitett sekély bemélyedés látható, a lágy agy- 
búrok által határolt. Az üreg lefelé kevéssé bővül, oldalt 
a határos agybarázdák szürke állománya alá ér és egészen 
0,5 cmnyire nyulik az agynak bal peteidomu központjába. 
Az üreg, sárgásfehér szinü zavaros folyadékkal telt. Az 
üreg fala lágy és agyvelő-állományból áll. Az üreg körül 
fekvő agyvelő-állomány nedves és halavány. 

60. Tovább a körületben az agyvelő fehérállománya 
gyöngén veresnek látszik. 

61. Az agyvelő oldalgyomrocsai üresek. A felső (hátsó) 
szarvak részben összeolvadtak, az edényfonatok vérrel tel- 
tek. Az edényfonatok szabad széle kissé mevastagodott. A 
megvastagodott részek kőzelében az apró visszerek mellett 
gyöngéd, fehér vonalok futnak végig. Az edényháló gyöngéd. 

62. A láttelep és a csikolt test halavány. 
63. A negyedik agy-gyomrocs üres. 
64. A kis agyvelő, a Varol-hid és a nyúlt-agyvelő 

halavány. 
65. Ezután az alsó állkapocs a felsőtől eltávolittatik. 

A fogakon nincsen eltérés. 
66. A kemény-szájpad halavány. A lágyszájpad edény- 

hálózattal bevont. A jobb pofa takhártyáján és pedig ama 
tájékon hol a felső harmadik zápfog alsó vége a takhártyát 
érinti, egy babnagyságu fehér heg van. 

67. Az orrsövény hátsó végén és az orrkagylókon a 
visszerek vérrel nagyon telvék. 

68. A bal homloküreg kis mennyiségü, veres-szürke 
szinü, genyes folyadékot tart. A takhártya, kivált a lékelt 
nyilás körül, megvastagodott és sötétveres szinü. 

Emez eset, melyhez a következő tudományos megbe- 
szélést csatolom, tanulságos példája a rossznemü folyama- 
tok helyi kiterjedésének. A koponyacsontok eves folyama- 
tának, a koponyaüregen belől fekvő szervekre való átterje- 
dése körül forog a dolog, tehát egymásra következő folya- 
matok körül, melyek a bal falcsont megsértéséhez csat- 
lakoznak. 

A koponyafalán kimutatható eves Osteo-myelitis erő- 
művi eredetü. E folyamatot átugrom. A kemény agyburok 
ama része, mely a bal falcsontnak a 47. sz. alatt leirt nyi- 
lása alatt fekszik és e szóbanlevő hártyának a nyilás körül 
fekvő része lágy, zöld szinü és külső fölszinén érdes. A fo- 
lyadékban, mely e fölületet bevonja, genytestek, micrococ- 
cusok és rothadási bacteriumok vannak. A kemény agybu- 
roknak belső fölülete, az emlitett helyen sima, szürke-zöld 
szinü és rostos-genyes álhártyával van bevonva, mely szin- 
tén micrococcusokat és rothadási bactenumokat foglal ma- 
gában (septicus izzadmány.) 

E szerint a kemény agyburkon evesedési folyamat 
megy végbe (Pachymeningitis ichorosa) de e folyamat a ke- 
mény agyburok két fölületén egymástól egészen külömböző 
állapotot idézet elő. A kemény agyburok csonthárya-lapján 
a genyes eves folyamat fekélyes és anyagvesztést okozott s 
innen ered a külső fölület érdessége. Ez a Pachymeningitis 
suppurativa s. ichorosa externa mely, épen a kemény agy- 

burkon előidézett anyaghiányra való tekintettel, Pachyme- 
ningitis ulcerosa externa-nak mondható. Rindfleisch, nem 
emliti a kemény agyburok külső lapjának, a genyes vagy 
eves folyamatok alatt észlelhető ez állapatát, ellenben Hu- 
gueninnak eme állapot már föltünt, mint az a következő 
megjegyzésből kitünik: „A genynek itt föladata a hártyá- 
nak kisebb, üszögös részeit eltávolitani." A kemény agy- 
burok belső fölületén a genyes affectio a savos hártyák lob- 
jához hasonlit. A hártya által elválasztott lobtermény ál- 
hártya alakjában boritja a sértetlen belső fölületet. A ke- 
mény agyburok belső fölületén a genyedezési folyamat ki- 
izzadásként itélendő meg. Pachymeningitis suppurativa 
(exudativa) interna. A kemény agyburok e folyamatait csak 
annyiból emlitem, amennyiből az a banczolási lelet megma- 
gyarázására szükséges. 

A kemény agyburkon a genyes vagy eves folyamatok, 
többnyire olyan átható koponya-sértések után támadnak, 
melyek következtében a kemény agyburok szabadon fekszik 
és a levegővel közvetlen érintkezésben áll. Ez esetben e 
folyamatok legkönnyebben érhetik a kemény agyburkot. 
Más esetekben a koponyacsontok eves- vagy genyes folya- 
mata, csak lassankint közeledik a kemény agyburokhoz. A 
koponyacsontok carionecrosisa következtében egyik csont- 
részecske a másik után elválik, mig végül a kemény agybu- 
rok szabadon fekszik. Ehhez járul egy harmadik eshetőség, 
melynél a folyamat a sértetlen koponyacsontokon keresztül 
terjed kivülről befelé. Vannak rosznemü folyamatok a fej- 
nek lágy részeiben, melyek következtében a szomszéd ré- 
szeket ingerlő folyadékok választatnak el. E folyamatok 
által Periostitis, ennek kapcsában a koponyacsontok sziva- 
csos állományának eves lobja és továbbá eves Pachymenin- 
gitis idéztetik elő. A folyadékok tehát nem jutnak közvet- 
lenül egy nyiláson át a kemény agyburokhoz, hanem a cson- 
toknak az ingerlő anyagokkal való beivódása, beszürödése 
már magában elég arra hogy genyes vagy eves Pachyme- 
ningitist idézzen elő. Mind ama részek, melyek e folyadék- 
kal át vannak hatva, halál után zöld szinüek. Végül még 
föl kell emlitenem, hogy a genyes folyamatok a koponya 
külső lágy részeiről az edények és idegek mentében, tehát 
rendes nyilásokon és lyukakon is hatolhatnak a koponya 
üregébe. 

A szóbanforgó esetben az utra nézve, melyen a folya- 
mat kivülről befelé hatolt, nem merülhet föl kétség. A ko- 
ponya fala erőmüvi sértés által bezuzatott minek következ- 
tében a kemény agyburokhoz szabad bejárat támadt. A sér- 
tett csontokban később eves Osteomyelitis fejlődött ki és 
az eme folyamat alatt elválasztott ingerlő anyagok, a ke- 
mény agyburokkal közvetlenül érintkeztek, Innen indult ki 
azután a még beljebb fekvő részek, a lágyagyburok és az 
agyvelő megbetegedése és pedig csatlakozva az emlitett 
csonttöréshez. 

Ösmeretes dolog, hogy a tüdő lobos folyamatánál nem- 
csak a tüdői mellhártya, hanem az ennek átellenében fekvő 
fali mellhártya is megbetegszik. Épen igy kimutatható az 
is, hogy a kemény agyburok valamely folyamata, a lágy 
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agyburok határos részére átterjed. Eme esetekben az in- 
fectiót sem a vér, sem a nyirk elő nem idézi, mert e részek 
sem vér-, sem nyirkedények által közvetlen összeköttetés- 
ben nem állanak, hanem a kiterjedés a részeknek érintke- 
zése ingerlő, illetőleg fertőző anyagok átragadása által idéz- 
tetik elő. A szóbanforgó eset tehát ez irányban is rendki- 
vül tanulságos. 

 A lágy agyburok, mely az ideg-törzsek burkának 
(Neurilem) felel meg, két rétegből áll: egy felső erős és 
durva és egy mély laza és hézagos rétegből. E nevet Arach- 
noidea sajátszerü módon a felső rétegre ruházták, mig az 
alsó rétegre, tekintettel annak sejtes alkotására, e kifejezés 
érthetőbb lett volna. A pókháló azonban lapszerüen elte- 
rülő s igy e név Arachnoidea, a lágy agyburok mély részére 
sem illik, mert ez tudvalevőleg egymásra halmozva fekszik. 
Ha, mint ezt először Virchow tette, a felső folytonos és az 
alsó hézagos réteget Pia mater vagy Arachnoidea néven 
összefoglaljuk, ugy utóbbit már nem lehet egyszerü hártyá- 
nak, hanem szervnek kell tekinteni, mely edényekkel és 
idegekkel el van látva. Ama időben, midőn a lágy agybu- 
rok felső rétege még az Arachnoidea nevet viselte, a mély 
réteg hézagait pókháló kér-alattiaknak mondták. Ha azon- 
ban a felső és a mély réteget egynek tekintjük és lágy agy- 
buroknak vagy pókhálóburoknak nevezzük, akkor a hézagok 
már nem fekszenek a pókhálóburok alatt (subarachnoideal), 
hanem a pókhálóburokban (arachnoideal.) A lágy agyburok 
lobos folyamata tehát két részre oszlik: a lágy agyburok 
felső rétegének lobjára (Arachnitis vagy Leptomeningitis 
superficialis) és a mély rétegére (Arachnitis profunda.) 

Esetünkben az Arachnoidea hézagai hig genynyel 
telvék (genyes beszűrődés) — Arachnitis suppurativa pro- 
funda. A pókhálóburok hézagainak tartalma sárgás-zöld 
szinü s folyadékból, genytestekből, Micrococcusokból és élén- 
ken mozgó Bacteriumokból áll. A lágy agyburok szabad 
fölületén nincsen geny. Tudvalevőleg a legnagyobb ritkasá- 
gok közé tartozik, ha a genyes Arachnitis lefolyása alatt 
geny ömlik a lágy agyburok szabad fölületére és az Arach- 
nitis ama alakjánál, melynél a lágyagyburok hézagai folya- 
dékkal megtelnek, — egy állapot, melyet a Pia mater ho- 
mályos vizenyőjének (trübes Oedem) mondunk, — még 
soha sem találtam a Dura és Pia mater közt levő téren fo- 
lyadékot. Ezt itt csak fölületesen emlitem, mert az ugyne- 
vezett heveny agyvizkórról megfigyeléseim gazdag tárát ké- 
sőbb szándékom közölni. Hasonlót látunk a genyes szaru- 
hártyalobnál (Keratitis suppurativa,) mely a szem mellső 
csarnokába való genyelválasztással társulhat. Ilyen szövődé- 
sek által azonban csak ritkán jönnek létre az Arachnitis 
és Keratitis specialis alakjai s ezek nézetünket e folyama- 
tok jellegéről meg nem változtathatják. Bármelyik Arach- 
nitisnél a lágyagyburkot lobterménnyel (viz, rostonya, geny, 
vér) találjuk berszürödve. 

Szabály továbbá az, hogy a lágy agyburok lobos fo- 
lyamatainál először a barázdákban fekvő hézagok telnek 
meg izzadmánnyal s hogy csak később midőn a folyamat atekercsek 
fölé terjed ki, vehetjük észre a fölületes rétegnek 

beszürődését is. A folyamat legkönyebben terjed a lágy 
agyburok mélyében, mert itt a szövet leglazább. A lágy agy- 
burok lobjánál kezdetben tehát homályos rajzot látunk, mely 
a barázdák irányát követi, de később a homályosodás az 
egész lágy agyburokra kiterjed ugy, hogy az agyvelő baráz- 
dáit és tekercseit nem lehet többé egymástól megkülöm- 
böztetni. 

A szóbanforgó esetben a folyamat a lágy agyburok- 
ban, még egy másik emlitésre méltó sajátsággal is bir. Mig 
ugyanis a kemény agyburok megbetegedése csak kevéssel 
nagyobb területet foglal el mint a bal falcsont megbetege- 
dése, a lágy agyburok genyes folyamata sokkal nagyobb 
kiterjedést ért el. Tapasztalás szerint a lágy agyburok 
minden lobos folyamata kiterjedni hajlandó és e tény, a 
lágy agyburoknak már emlitett boncztani berendezésében 
találja megfejtését. Tudjuk, hogy az arachnoidealis hézagok 
egymással közlekedésben állanak s Key és Retzius vizsgá- 
lódásaiból azt is tudjuk, hogy e hézagok idegburkokkal is 
közlekednek. Eme anatomicus dispositió nem csak azt ma- 
gyarázza meg, hogy a lágy agyburoknak eredetileg határolt 
folyamata annak kisebb-nagyobb részeire, hanem azt is, 
hogy az idegburkokra is kiterjedhet. A lobos folyamatok- 
nak, a lágy agyburokban való kiterjedésére továbbá még 
az ingerlő anyag természete is bir fontossággal. A szóban- 
forgó esetben nem egyszerű, hanem specificus inger körül 
forog a dolog. Eme esetben, az Arachnitis, fertőző anya- 
gokkal vegyült folyadéknak behatása következtében támadt 
a melynek forrása a koponya csontok eves folyamatában 
keresendő. Az Arachnitis ezért rosznemü is és a lágyagy- 
burok hézagait bekeritő finom válaszfalak megsemmisitésé- 
vel jár: mortificáló Arachnitis. A lágy agyburok a szóban- 
levő esetben nem genynyel, hanem evvel (Ichor) telt s in- 
nen ered Arachnitis ichorosa elnevezése. Bármiben kere- 
sendő is az evnek kártékonysága — annyi bizonyos, hogy 
valamennyi evet képző folyamat fertőző tulajdonsággal bir. 
Ezért a kiterjedés nem csak a fölületen halad, hanem a 
mélységbe is. A jó genyben, a genytestek között kevés a 
folyadék és ez csak akkor szaporodik, ha a geny nyugodtan 
áll. A sejtkivüli folyadék e szaporodása az által jön létre, 
hogy a genytestekben foglalt nedv egy része kiválasztódik, 
E nedv-vesztés következtében a genytestek kisebbek, át nem 
látszók, durvák és nyulványos fölületüek lesznek. A rosz 
genyben a genytestek átlátszók és éleshatáruak s belsejök- 
ben gyakran több magot látunk. A jó genynek genytestei 
elhájasodnak és ez által folyokká válnak. Eme elhájasodás 
a rosz genynek sejteiben soha sem látható, mert ezek rot- 
hadás következtében pusztulnak el. De épen ennek köszöni 
a rosz geny kártékony tulajdonságát, mely először is a vele 
érintkező szöveteken állapitható meg. E szövetek mortifi- 
cáltatnak és részben föloldódnak. 

Nagyban e változást a bőralatti kötőszövetben látjuk 
és a lágy agyburok e folyamatát Arachnitis phlegmonosá- 
nak is nevezhetjük. A lágy agyburokról e folyamat az agy- 
velőre is kiterjedt, mert a megbetegedett lágy agyburok 
alatt fekvő agyvelő részlet lobos; a lágy agyburok lobos ál- 
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lapotának eme összeköttetését agyvelő lobbal Encephalo- 
meningitis-nek mondják. Az agyvelőnek határos része a 
sárga-agyvelő-lágyulás állapotában van (Encephalomala- 
cia flava.) 

Ezzel ama változáshoz értem, melyet e tárgyalás fől- 
iratául választottam és mely szorgalmas vizsgálódásaim 
tárgyát képezte. Szükségesnek találtam azonban, a megb e- 
tegedett terület topographicus viszonyait föltüntetni, hogy 
több helynek nem egyidejü megbetegedését megfejthessem. 
Láttuk, hogy a lágyrészek és a koponyacsontok rosznemű 
folyamatainál, a fertőzés befelé veszi utját és az emlitett 
folyamatok összefüggését eléggé megmagyaráztuk. Az el- 
méleti fejtegetésnél azonban a sárga agyvelőlágyulást fogom 
elsősorban tekintetbe venni; e folyamatot lovoknál ugyan 
már megfigyelték de keletkezését nem itélték meg egészen 
helyesen. Nézeteimet azonban még most sem hoznám nyil- 
vánosságra, hacsak ujabb megfigyelések által, azok helyes- 
ségéről meg nem győződtem volna. 

(Vége következik.) 
 

A syphilis ragály. 
Klebs L. tnr. után Dr. Nádaskay. 

Minthogy az ujabb időben oly gyakran szóban levő 
tenyészbénaságnak némely oldalról lett tárgyalásába a bu- 
jakór nevét is beleszőve lehet találni, bizonyitékául an- 
nak, hogy az iletők hajlandók vagy legalább nem idegenek 
attól, a tenyészbénaságot a bujakór fogalmával is összeköt- 
tetésbe hozni: 

érdekesnek tartjuk Klebs E. tnrnak a „Archiv f. 
 exp. Path. u. Pharm." X. köt. 3. füzetében olvasható kisér- 
leti tanúlmányát a syphils ragály felől t. olvasóinkkal kö- 
zőlni; érdekesnek tartjuk ezt annál is inkább, mivel neve- 
vett nagyhirű tnr. eme kisérleteit állatokon vitte véghez. 

Kl. tnr. tárgyalásának bevezetése után (a bevezetést 
rövidség okából nem kőzölhetjük) előbb az ojtó anyagról szól. 
Ő ojtási kisérleteihez kizárólag nem fekélyedett elsőd in- 
duratiókat használt, melyek fertőzés ellenes óvszabályok 
mellett lettek kivágva. Ezen szövetrészből mintegy köles- 
mekkoraságu darabkákat egy hegyes késsel készitett seben át 
keskeny csipesz segélyével messze a bőralatti kötöszövetbe 
dugott; a kis seb igen gyorsan záródott; genyedést soha sem 
lehete észlelni; noha a bevezetett szövet részecske soká 
felismerhető maradt, mig végre felszivódás által elenyészett. 

„Ilyen feltételek mellett mondja Kl. — az ojtásnak 
nem sikerülése az ojtási anyag lényeges részének letörlése 
vagy elmosódása következtében, — alig gondolható; sőt 
inkább a nemleges eredményt a fertőző rész hiányozásának 
vagy hatálytalanságának kell betudni. 

„Ez azonban a méregnek, illetőleg az azt előidéző 
hasadó gombáknak (Schistomycetes) elterjedésére legna- 
gyobb fontosságú. Syphiliticus induratiók is lehetnek bizo- 
nyos körülmények között fertőzésre hatálytalanok vagy mi va- 
lószinübb, megszüntek hatályosak lenni. Minthogy azonban 
ilyen praeparatumok tökéletesen ugyanazon szöveti össze- 
tételt mutatják mint a többi, fertőzött csomók, — ebből is- 

mét az következik, hogy nem a sejtes elemek hordózói a 
virusnak, mert azok egyenlő módon vannak jelen mindakét 
esetben. 

„Másrészt ismét nem akarom elmulasztani, azonnal 
itt megjegyezni, hogy ily tapasztalás által idegenszerü, spe- 
cificus szervezeteknek hiányozása az induratió bizonyos ne- 
meiben semmiképen sincs bebizonyitva; igen lehetséges, 
sőt igen valószinü, hogy a hasadógombák különböző fejlő- 
dési stadiumaikban külömböző fokban átültetésképesek. 

Ezen nézetet Kl. tnr okadatolván, végül az ojtóanyagra 
vonatkozólag igy szól: 

„Kitünik, hogy a syphiliticus újképletekben tényleg 
aránylag igen számos hasadógomba van jelen, hogy azonban 
módszereink nem mindig elegendők arra, hogy azokat meg- 
keményitett praeparatumokban kimutatni birnók. Czélja- 
inkra azonban elegendő, ha fris készitményekben tényleg 
kimutatjuk ama gombák jelenlétét; e szerént tehát ojtási és 
termelési anyagunk hasadógombákban gazdagnak állitható. 

„Azon kérdés, valjon ezen gombák hordozói-e a sy- 
philiticus infectiónak,- még különös kisérletek által lesz 
megoldandó. Előbb azt kell kitudni, ha valjon átalában van-e 
állat, melyen syphilis ragad s azonos zsigeri változásokat 
idéz elő, milyeneket az embernél ösmerünk; aztán, hogy 
ugyanazon vvltozások a hasonló állatnemeknél is előidézhe- 
tők-e a hasadógombák átültetése által, melyek a syph. indu- 
ratióban jelenlevő apró mozgékony szemcsékből és pálczikák- 
ból fejlődnek. 

Az ojtások. Ojtási kisérleteim, folytatja tovább Klebs- 
tur. — melyeket Syphilissel állatokon teljesitettem, s 1875- 
ben kezdtem meg, kimutatták, hogy a használt állatfajnak 
(kutyák, kecskék, házinyulak, tengeri nyulak, majmok) egyi- 
kénél sem, — kivéve az utolsót — sikerült a folyamatnak 
azon fokozatos fejlődését előidézni, mint azt az embernél 
ismerjük. Az első három állatfajnál ugyan belső szervek- 
ben is léptek fel változások, melyek bujakóri újképletekkel 
igen feltünő szöveti hasonlatossággal birnak, igy névszerént 
a májban, mindazáltal a folyamat nem fejlődik ki azon bel- 
terjességgel, mint azt embernél tapasztalhatni. Ugyan nem 
szabad elfelejteni, hogy ez utóbbiaknál is számos belső szerv 
intensiv megbetegedésének esetei a ritkaságok közé tartoz- 
nak. Ezen tényt, ha hasadó gombákat vagy általában gom- 
bákat veszünk fel okul, úgy lehetne kifejezni, hogy az illető 
szervezetek csak embernél s majomnál jutnak ama kifejlő- 
désre, mely csirjaik disseminatiojának előfeltétele. Itt első 
sorban a szöveti nedvek s a vér azon vegyi-különböző ösz- 
szetételére lehetne gondolni, mely némely állatfajnál ama 
gombák fiatalabb fejlődési állapotára egyenesen méreg. 

Kizárólag helyi változásokról, melyek az embernél 
észleltekhez leginkább hasonlitanak, legjobb példákat nyer- 
tem tengeri nyulaknál a májba közvetlen tett befecskende- 
zés által; mélyen behúzódott sugáros hegek, melyek a kötő 
szövetnek egy részét elnyomták s legnagyobb rész elzsiro- 
sodott orsósejt-szövetből álltak. De nagyobb sajtszerü 
behintések, mint a Syphilom typicus formáinál találhatók, 
itt is hiányoztak. Tehát ezen esetekben sem volt a helyi 
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kifejlődöttség igen belterjes. — Hasonló változásokat ered- 
ményeztek az ojtások tengerinyulakon, melyeken a végre, 
hogy a gümös anyagok ojtásával nyert eredménynyel össze- 
hasonlitsam befecskendezéseket és beültetéseket a hasűrbe 
tettem; mindenkor csak a hashártyán képződtek, az ojtási 
helyre szoritkozva sugáros kötőszövetes halmazódások 
és vastagodások, soha sem támadtak diffus hashártyalobok 
vagy jellegző csomóképződések, melyeket gümös tömegnek 
a hashártyaűrbe tett beojtása után észlelhettem. Ezen ered- 
mény a két ojtási anyagnak fajlagosan különböző hatányát 
tanúsitja, habár természetesen, még nem elégséges a heg- 
tömegek syphiliticus természetének bizonyitására. Ellenben 
figyelemre méltónak látszik, hogy más állatoknál, mint maj- 
moknál, a látszólag eredménytelen ojtások közől nem kevés- 
nél mégis sulyos tünetek léptek fel, melyek egyeseknél ha- 
lállal végződtek. Ezen esetekben a kórkép annyira külön- 
bözött attól, mely septicus méregnek netán esetleg történt 
átültetése által idéztetik elő, hogy ezen eseteket is meg kell 
emlitenem, ámbár egyelőre még biztossággal nem lehet ezen 
zavaroknak az ojtási syphilissel való összefüggésüket kimu- 
tatni. Ezen esetekben, hogy röviden jelezzem, előhaladó 
anamiáról van szó, melyek nem ritkán kisérleti állatainknál 
különben egészen szokatlan hydropicus állapotok által ki- 
sértetnek. Hogy valami hasonló, bujakóros fertőzés után 
embernél észleltetett-e, nem vagyok képes elhatározni, 
szeretném azonban a klinikusok figyelmét ezen pontra irá- 
nyozni. 

Ezek után az általam tett ojtási kisérleteket törté- 
nelmi sorrendben jegyzőkönyveink alapján fogom előadni. 
A nevezetesebb tényeket záradékul áttekintetben fogom 
összefoglalni. 

(Folytatása köv.) 

Különfé lék .  
Járvány Austráliában. Az „öst. Landw. Wochenbl." 

szerént a „Queenslander" lap egy élődi megjelenésére tesz 
figyelmessé, mely Austrália marhacsordái között nagy pusz- 
titásokat visz végbe. A túdósitások szerént, mondja ama lap 
kivált a parti kerületben, egy élődi — Amphistoma coni- 
cum — következtében nagyban hull a marha. A rovar va- 
lószinüleg az eledellel jut az állatok beljébe, hol, többnyire 
a 3-ik gyomor falzatára tapad nagy mennyiségben; a rovar 
kúpidomú s borsó nagyságú; feltünő hogy a nőivarú álla- 
tokat inkább lepik meg, ezek többet szenvednek általuk, 
sem mint az ökrök s bikák. Dumvichban egész csordák es- 
tek áldozatúl s már agasztó mérben terjed a járvány Wide 
Bay és Burnett kerületekben is. — y — 

(Öst Monatschr. Th.) 
 

Marhatenyésztés emelése Mármarosmegyében. 
A földmivelési miniszterium a mármarosmegyei apró és ro- 
szul tejelő helyi szarvasmarha fajt allgaui bikákkal neme- 
siteni szándékozván, e czélra egyelőre az országból jelesb 
tenyészbikákat szándékozik beszerezni. E végre a bikák 

bevásárlása már megindittatott s az eddig megvettek közül 
felemlitjük a következőket: Két allgaui Justh Györgytől 
Turóczmegyéből, kettő Albrecht főhg. m.-óvári uradalmá- 
ból, hat Schőnborn gróf munkácsi uradalmából. G. L. 

Értesités a keleti marhavész állásáról s egyéb 
ragályos és járványos állati betegségekről folyó hó 
15-től, bezárólag 22-ig. 

1. Magyarországon, háromszékmegyei Márkos község- 
ben az utolsó bunkózástól kezdve az 1874. évi XX. t. cz. 
46-ik §-ában elöirt 21 napi felügyeleti idő alatt ujabb bete- 
gedés elő nem fordulván, a vész teljesen megszűntnek te- 
kinthető; az ország vészmentessé nyilvánitása iránti intéz- 
kedés azonban az érdekelt megye zárjelentésének beérkezte 
után a napokban fog megtörténni. 

2. Horvátországban Zagon, Bribir, Kičeri és Stale köz- 
ségekben megszűnt a marhavész; és igy Horvátország ugy 
nemkülönben Szlavonország és a Szlavon-határőrvidéken 
uralg a marhavész és pedig: 

a) a gospici kerületben Divoselo, Bilaj, Bariette és 
Medak községekben; 

b) a perusići kerületben Klanac községben; 
c) az otočaci kerületben Dabar és Sinac községekben; 
3. A fiumei tengerészeti hatóságnak távirati értesi- 

tése szerint Fiumében és vidékén az állategészségi állapot 
teljesen kielégitő. 

4. Boszniában uralg a marhavész: 
a) a serajevoi kerületben Busowača, Milodrav, Lu- 

govno, Kiseljak, Kresevo, Pripčić, Visegrad, Bukovic, Lu- 
kove, Rovna, Visoka, Stitareva, Mahala és Sarica közsé- 
gekben. 

b) a travniki kerületben Zenica, Biela, Smrčani, Pa- 
točani, Skoplja, Sajce, Travnik és Triečića községekben; 

c) a visegradi kerületben Han Semec Djurevic és Ko- 
sovopolje községekben; 

d) a dolegvakufi kerületben Csernicze és Jezero köz- 
ségekben ; 

e) a rogaticai kerületben Kogatica, községben; 
f) a gorazdai kerületben Lovnicza, Bezdina és Besso- 

vina községekben; 
g) a cajnicai kerületben Lisicici, Miletkovic és Dra- 

gagan községekben; 
h) a zenicai kerületben Zenicz és Nieder Gradistye 

községekben. 
i) a kladanyi kerületben Olovo-Luke, Ponirga és Olovo 

községekben; 
k) a prozori kerületben Lizoperzi községben; 
l) a glomoci kerületben Markocevci községben; 
m) a focai kerületben Podprelić községben és végül: 
n) a fojnicai kerületben Crniće és Homoly községek- 

ben ; — ellenben megszűnt a marhavész: a bugojnoi kerü- 
letben Vranduk és Blaziy községekben; a visegrádi kerü- 
letben pedig Han-Leska községben. 
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A magyarországi hasznos háziállatok közt uralgó ra- 
gályos és járványos betegségek rovatos kimutatása. 

 

M e g y e Község 
Az állatok 
faja és da- 
rabjainak 

száma 

A kór 
megneve- 

zése 

Elhullott 
vagy 

gyógyke- 
zeltetik 

Brokna 3 db ló rűhkór gyógyk. 
Borosjenő 10 „ „ „ „ 
Apatelek 1 „ „ „ „ 
Monyoro 6 „ „ „ „ 
Bokszeg 2 „ „ „ „ 
Szőllős 10 „ „ „ „ 
Sikula 4 „ „ „ „ 

Arad 

Apáti 14 „ „ „ „ 
Csatár 12 „ „ „ „ 
Albis 30 „ „ „ „ 

47 „ „ „ „ Bihar 
Rész 

1 „ „ „ elhullott 
Radistya 19 „ „ „ gyógyk. Borsod Paraszuya 14 „ „ „ „ 

Csanád Sajtény 3 „ „ takonykór kiirtatott 

Fejér Szt.-Mihály 1 db sz. m. lépfene elhullott 
Bakta 3 „ ló rühkór gyógyk. 
Egerszalók 3 „ „ „ „ 
Sirok 6 „ „ „ „ 

Heves 
Szuha 37 „ juh „ „ 

Pozsony Szenicz 1 „ ló takonykór Kiirtatott 

Arad Arad sz. k.v. 1 „ „ lépfene Elhullott 
Budapest fő-

város 
1 „ „ takonykór Kiirtatott 

Pest-Pilis-Solt- 
Kis-Kunl Kecskemét 

thj. felr. vár. 
1 „ „ „ „ 

Temes Versecz thj. 
felr. város 

1 „ „ „ „ 

 
Jegyzet. A keleti marhavész elfojtása, illetve helyhez kötése 

tekintetében az 1874. évi XX. t. ez. III-ik fejezetében foglalt utasitá- 
sok, — egyéb ragályos és járványos állati betegségekre nézve pedig az 
1859. évi 32592. sz. belügyministeri szabályrendeletben előirt intézke- 
dések az érdekelt közigazgatási hatóságok részéről foganatosittatnak. 

5. A osztrák tartományokban uralg a marhavész u. m. 
Galicziában, a wieliczkai kerületben Kosocice községben ; a 

niskoi kerületben Nisko, Tentownia, Wulka tentowska, Jattakamien 
és Glinianka községekben; a kolbuszowi kerületben Krzadka, Dzi- 
cowce, Wulka sokolowska, Gorna és Mazury községekben; a a mielici 
kerületben Rzed, zlanowice és Jarowice községekben; a dabrowai ke- 
rületben Radgoszcz, Dabrowa és Dabrowicza községekben; a skalati 
kerületben Zielona erődben és Iwanowka községben; a husiatyni ke- 
rületben a hasonnevü vesztegintézetben; 

Csehországban: az aussigi kerületben Peterswald, Bohna és 
Schöbritz községekben; a tetscheni kerületben Arnsdorf községben; a 
leitmeritzi kerületben a Sshirschowitz melletti majorban, Leitmericz 
melletti Gaubchofban; a saazi kerületben a Sedschitz melletti őrház- 
ban; a friedlandi kerületben Raspenau községhen; 

c) Dalmatziában az izmoskii kerületben Glavine Runovic és 
Vinjane községekben; benkovaci kerületben Lísane, Nadin, Bulic és 
Provic községekben és végül a sebenicoi kerületben Medjare, Zazvic 
községekben. 

Ellenben megszünt a marhavész: 
Galicziában a niskoi kerületben Rudnik községben; acziesza- 

nowi kerületben Luboczow községben; a dabrowai kerületben Odpo- 
riszow hözségben;  a kolbuszowi kerületben Sokolow községben a 
tarnowi kerületben Tarnow elővárosában; 

Csehországban az aussigi kerületben Aussig Seesitz és Schön- 
priesen községekben; a podersami kerületben Hohentrebetisch község- 
ben; a lobositzi kerületben Lobositz községben; a leitmeritzi kerület- 
ben Tischischkowitz községben; és végül a schlani kerületben Weltrus 
községben. 

Budapest 1879. április 22-én. 
Foldmivelés- ipar és kereskedelemügyi 

m. k. ministerium 7909. sz. 

Tenyészbika vásárlás. A fölmivelési miniszterium 
nemesitési czélokra allgaui és kuhlandi fajta tenyészbiká- 
kat szándékozván évenkint beszerezni, e végre első sorban a 
hazai törzsnyájakban tisztán tenyésztett anyagot kivánná 
igénybe venni. Ugyanazért mindazon állattartó gazdá, kik 
tisztán tenyésztett allgaui vagy kuhlandi törzsnyájjal birnak. 
felhivatnak, hogy a nevezett miniszteriumhoz minél előbb, 
de legkésőbb, e hó 25-éig az eladó bikák száma és áráról 
jelentést tegyenek. A jelentésnek a következő pontokra kell 
kiterjednie: 

1. Az allgaui, vagy kuhlandi törzsnyáj tulajdonosá- 
nak, illetőleg meghatalmazottjának neve, czime, lakása 
utolsó posta. 

2. A törzsnyáj alapitásának éve. 
3. Az állatok honnan szereztettek be. 
4. A törzsnyáj létszáma, bikák, tehenek, növendék- 

marha. 
5. A törzsnyáj hol van elhelyezve? Puszta, major 

vagy község neve, legközelebbi vasut vagy gőzhajó-állomása, 
távolság ettől mennyi ? 

6. Jelenleg hány hágóképes bika eladó? koruk és 
eladási áruk mennyi ? 

7. Jövőre hány hágóképes bikát bocsáthat az érdekelt 
tulajdonos rendelkezésre évenként. 

Személyi hir. Kis János okl. állatorvos, a m.kir. 
állatorvosi tanintézet boncztani osztályán volt ösztöndijas, 
B.-Ujváros állatorvosának — és pedig egyhangulag lett meg- 
választva. 

Kassai Albert a m. kir. állatorvosi tanintézet élettani 
osztályán tanársegéd legközelebb visszatért Boszniából és 
segédi hivatalát ismét elfoglalta. 

Az állatorvosi tanintézet épitkezésének ügye kap- 
csolatban a műegyetem ügyével, mint halljuk, e hó 3-án kerül 
a képviselőház elé tárgyalás végett. Vajjon ez alkalommal 
fog-e az ügy tán egy lépéssel tovább haladni —- arról követ- 
kező számunkban nem fogjuk elmulasztani t. olvasóinkat 
értesiteni. 

A sz.-fehérvári kiállitáson a m. k. állatorvosi tanin- 
tézet is részt vesz, és pedig szövettani, korbonczi, épboncz- 
tani készitményeket s különféle a patkolásra vonatkozó tár- 
gyakat állit ki. Thanhoffer tnr szövettani górcsői készitmé- 
nyeire s Czakó tnr korbonczi s illetőleg belférgek gyüjte- 
ményére eleve is figyelmeztetjük a kiállitást netán megláto- 
gató szaktársakat. 

 
Szerkesztői közlemény. 

Miután több eset fordult elő, melyben némely t. előfi- 
zető előfizetését nem jan.—júniusi s illetőleg deczemberi, 
hanem valamely közbeeső pl. márczius—septemberi szakra 
küldték, szükségesnek tartjuk kijelenteni, miszerint az elő- 
fizetési feltételek alapján csak az először nevezett időszakra 
azaz jan.—jun. és jun.—decz. vagy jan.—decz.-re fogadhat- 
juk az előfizetést. A kiadó hiv

Nyomatott Budapesten II. ker. Bagó Márton és fiánál 
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