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Organizajo
de la bohemajkuracistoj.
Pritraktante la organizajon de la bohe- defendus êiujn interesojn de la bohemaj kumaj kuracistoj, mi permesas al mi~rimarkigi , racistoj (prezidanto en la tiama kornitata
ke mi priskribas nur la organ izajon de la 1 kunveno estis d-ro Neêas). Post akcepto de
kuracistoj de la ,,bohema naci eco", êar en tiu êi propono la elektita kornitato ellabola regolando Bohemujo praktikas ankau la ris en konsento kun ke[kaj societoj eksterkuracistoj de la ,,germana nacieco", havan- urbaj (vilagaj) regularon kaj post gia aprobo
taj siari propran organizon, pri kiu mi tie 1 sangis la jam ekzistantaj societoj sian reguêi ne skribas, esperante, ke pri gi iu kolego laron, por povt anigi al la nova centra sogermana referos .
cieto, nornita ,,Ustfed ni Jednota
cesLa komencon de la orga nizigado de la k y ch I é ka ru", kiel ,,z u p y" (t. e. distrikkuracistoj bohemaj faris ,,Spolek ceskych taj societoj kuracistaj). Krom tio fondigis
lékafu" (Societo de la boh. kuracistoj) la novaL societoj en la tuta Iapdo I?ollemujo
23-an de jan uaro 1888 per propono : fopdi kiel ,,ju poj " (zupy ) de la U. J. ~- L. La
centran
societon
de bohemajkurakonstituan ta genera la kunveno de U. J. C. L.
c i s t o j1 unuigontan êiujn kuracistojn bohe- - okazis la 24-an de nove111bro1888. Nombro
majn,. êu izolitajn, êu kunigitajn en pli m~al- de la ,,iupoj" pligrandigis tiel: ke en la jaro
grandaj rso_çietoj, en unu solan asocion, kiu , 1893 e~tis i<!rn 16 da ili,
V

70

voêo DE
- --KURACISTOJ

En tiu sama jaro oni sangis la regu- pu rn a se k ce 11e m oc e n s ka " (la sublaron , por plivastigi la agadon de la unio t~nant~ sekcio por malsanaj kuracistoj) en
eê por la kuracistoj en Moravio kaj Silezio; U. J. C. L., kio okazis lau propono de la
de tiu êi momento la unio havas nomon: Jupo hanaka en Moravia. Sed cetere la re,,û. J. C. L. v k r a I o vs t v î C:e s k é 111, zultato de la gisnuna )aborq en ta distri!,taj
markgrabstvî
mora vs k é m a vévod s- societoj ankaü en la U. J. C. L. ne kontent v f si ezs k é 111" (,,Centra asocio de la boh. . tigis la kuracistojn bohemajn.
kuracistoj en regolando bohema, markgrafTiuj êi rilatoj da(1ris gis la jaro 1905,
lando moravia kaj duklando silezia"). La kiam subite estis vekita la kuracistaro bonombro de la membroj estis tiam 666, el hcma el gia leta1go. En junio de tiu êi jaro
kiuj 220 logis en Pràha, 446 ekster urbe. vokis d-ro Hause r dum la kong1:eso de la
Celo de tiu êi reorganizita asocio estis de- germanaj dekgito j-kura cistoj en Ustf al kofendi la interes ojn êiukuracistajn kaj labori 1 legoj gerrnanaj. k e i 1i o r g an i z i g u; esplej energie por atingi êiujn postulojn de la tis farita la prop ono kunigi en êi t u deboh,emaj ~kuracis toj. Tiun êi celon penadis mando kun la kuracistoj bohernaj Jaj oni
la U. J. C. L. plenforte atingi, sed la gran - invitis la boheman sekcion de la Cambro
dega laboro, la deputaci oj, la petskri boj k. kuracist a por la regolando Bohemujo ant. p. restis preskau tute sensukce saj kaj tauen pas i kune kun la germanaj kolegoj
nur ioma parto de la postuloj efektivigis. en êi tiu komuna afero. La kolegoj germanKauzo de tiu êi malsukceso estis krom eks- lingvaj en Bohemujo •tuj komencis labori
teraj cirkonstancoj politikaj, sociaj, ekono- kaj fondis sian organizaj on.
~
miaj k. t. p. plejgrandaparte la apat io, manLa bohema sekcio de la Cambro kurako de sinorientado, nekolegialeco de ia bo- cista transd0nis la pr9pononv de la kolegoj
hemaj kuracistoj mem. Tiuj êi malgojigaj germanlingva j al nia U. J.• C. L., kiu derilatoj êagrenis la kuracistaron ; la kuracistoj mandis la opinion de la ,,jupoj" kaj kiam
de diversaj specialaj fakoj fondadis poste plimulto da ili estis por tiu êi propono, dela specialajn sekciojn kaj grupojn kuracis- cidis meti la aferon en la programon de la
tajn, por pli facile atingi la celon, sed êio generala kunveno en Nem. Brod .• Precizan
êi estis sen prospero. Sekve de tio oni de- projekton de la )irma organizajo faris la
cidis en la jaro 1899 denove
reorga,,fopa plzensb " (jupo de Plzen) - referis
n i z i I a as oc ion Jau la propono de d-ro d--ro Tengler -- nome êirkaupreni êiujn kuBatek, farita en la generala kunveno en racis tojn en Bohemujo, Moravi o kaj Silezio,
Hradec Kra.lové, p or k e I a se k ci o j p o- bohemlingv~jn kaj germanlingvajn, por ke
v u est i fondataj
e,n la ykad r o de la organizajo estu plena kaj pri tiu êi pro1a centra
as oc i o (U. J. • C. L.) sub la pono estis diskutite en la kunvE>nogene komuna prezidantaro , êe kio la jupa organizo rala en N. Brod en augusto 1906, kie anrestos nesangita. La prop ono estis akcep- kau d-ro Svoboda el Si!ezio pritraktis la Jus
tita, oni ellaboris projekton de la nova re- tiam finigantan organizaj on de la kuracistoj
guralo generala kaj por la specialaj sekcioj, en Silezio kaj instigis plej energie komenci
estis kunvokitaj komisioj de la diversaj fa- labori en tiu êi direkt o ankau en Bohemujo;
kaj sekcioj, sed la interesigo de la kurac;- samtempe li proponis elekti apartan komistoj estis malgranda, la efekto de la tuta taton, por e!labori_ projekto n de la regularo
laboro denove trompis kaL al efektivigo de por la organ izajo, kiu propono estis akla propono ne alvenis. La jupoj (distriktaj ceptita kaj kiam d-ro Semeràd propqnis a~societoj) certe disvolvis pli grandan aga- koraii sang i la regularon
de U. J. C.
don kaj energion, fondigis diversaj fakaj L., po r ke e n gia kadr o estu _eble
sekcioj, laborantatpor siaj postuloj, sed la e f e k t i v i g i e st o n ta n o r g a ni z a j o n,
dezirinda organizajo de la kuracistoj êiam kio ankaü estis akceptita, estis tuj farita komankis, êiam restadis neplena. Tiel en la ja- menco de la agado .
ro 1902 la nombro de êiuj bohemaj kuraPoste oni elektis la kvinmembran orcistoj en Bohemujo, Moravia k;i.j Si!ezio ganizan komitaton, kiu faris êiujn preparajn
estis 2.671, el kiuj aligintaj al U. J. C. L. laborojn organizajn . Dume anka(t en Moranur 1.036, do iom pli ol 39°,0 • Tial ree kaj vio oni proponis, ke organ izigu la kuracisree aperadis voêoj, alvokantaj al pli mal- taro , sed gis nun_ ne estis dicidite, êu la
vasta unuigo de la ~bohemaj kuracist oj, al prip ensata organizajo deyas e~ti memstara,
efektiva or g an i z a j o, en kiu estus unu- aü en la kadro de la U. J. C. L. Tiu êi
igitaj êi uj kuracistoj bohemaj, en Bohemu- demanda estis nun solvita per la decido de
jo, Moravia kaj Silezio praktikantaj . • Mal- la kçlegoj vmoraviaj organizigi e.1 la kadro
grandan pason al tiu firma organizaj o e_- de U. J. C. L. kaj estis elektita ankau en
tis la fondo en la j. 1903 de la ,,P o d- Moravio 5 membra komitato organiza.
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Post energiaj klopodoj povis, jam esti 1 J. C. L. konsistas el prezidanto, 2 vicpreziprezentita la nova regularo por, U. L en dantoj, 10 ko111itatanojkaj ê i u j prezidanla vintra generala kunveno de U. J. C. L. , toj de la fakaj sekcioj ,kaj gi vestas la laPli poste oni ellaboris ankaü la agadAan bora organ o de U. J. C. L.; 3 anoj
instrukcion kaj novajn regularojn por ju- de la pli malvasta komitato,el inter la kuracistoj
poj, Aper kio la komenco de la firma orga- mora viaj elektitaj, taras kun la prezidantoj
nizajo estis farita. Mi ne priskribos la tutajn de l? fakaj sekcioj moraviaj la pli 111
a 1regularojn, nur per mallongaj vortoj mi v as tan ko111itaton por Moravio kaj
skizos la Aêefajn principojn, !au kiuj estas 1 Si I e z i o, kies P!·ezidavto estas unu el la
la organizajo konstruita, kiel estis varbitaj vicprezidantoj de U. J. C. L.
la kuracistoj por gi kaj kiel gi gis nun pliL a p I i va s ta k o 111
i ta t o konsistas
grandig is.
,
el la anoj de la pli Amalvasta ko111itat
o kaj
Lau la Aaprobitaj regularoj por U. j. el la delegitoj de la j upoj. La pli vasta koC. L., por ,,jupoj" kaj fak?i se!<cioj kaj lau mitato por Moravio kaj ~ilezio vkonsistas
la agada instrukcio de la U. J. C. L., en kiu el la II. vicprezidanto de U. J. C. L. kiel
estas <1mpleksitala tuta interna vivo de la prezidanto, el 3 anoj kaj iliaj anstataü{lntoj,
a~ocio kaL la interrilatoj de la membroj kun elektitaj en generala kunveno de U. J. C. L.,
,,U. J.", jupoj kaj fakaj sekcioj kaj per el prezidantoj de fakaj sekcioL moraviaj kaj
kiuj ~stas elkonsti:._uitaintima kunligo in- sileziaj kaj el delegitoj de la jupoj 111orater ,,U. J." kaj la Cambrn kuracista por ku- viaj. Tin êi pli vasta komitato e§tas k on ne labori por interesoj kuracistaj, estas la s i I a n ta or g an o de la U. J. C. L. Pro
êefaj, prinçipoj jenaj.
A tio g-; agas pri aferoj principaj, kiujn _al gi
U. j. C. L. estas kapo de la organizajo transdonas la pli malvasta ko111itato.Gi ankaj giaj agadaj organoj estas la pli m a 1- 1 kau preparas kaj pritraktas la proponojn
v as ta ka j 1a p I i va Asta k o mit a t o. Gi por generala kunveno, se tion êi ne faris
1~eprezentasla organizajon antaü la publiko, jam la pli 111~lvastako111itato
.
Cambro, oficoj kaj korporacioj publikaj, gi
Inter "jupoj" Akaj ,,fakaj sekcioj" estas
gvidas kaj difinas la direkton, kiel estas la tia rilato, ke la jupoj elsendas po unu deinter" soj kuracistaj defendotaj; gi akceptas, legito en êiun fakan sekcion.
pri!raktas, jugas , aprobas la proponojn de
Jen )a êefaj trajtoj, laü kiuj estas la
la jupoj kaj de la fakaj sekcioi, eê deméln- organizajo fondita.
A
,
dojn kaj revokojn de la membroj, de la jupo
La celo de tiu êi organizajo estas klatransdonitajn; cetereAgi komunikigas kun la ra. Estas solvataj en gi êiuj deziroj speciale
membroj Anur per jupoj aü fakaj sekcioj. bohe111
Jj, por ne disspliti la fortojn, konLa ,,j u p o" ampleksas êiujn kuracis- struadi sur la donita fundamento plue kaj
tojn de êiuj kategorioj, en difinita distrikto due gi enhavas êiujn postulojn êiukLÏracpraktikantajn. Tia distrikto konsistas mini- ; istajn, postulojn de kuracistoj en êiuj lanmu111eel unu politika distrikto, sed gi po- doj, t. e. defendo de la interesoj ekonomiaj,
vas ankau Aenhavi pli ol unu distrikton politi- socialaj kaj profesiaj, profundigo kaj alplekan. La ,,jupoj" pritraktas êiujn aferojn, nigado de la postuloj kuracistaj kaj de la
koncernantajn èiujn kuracistojn de la distrikto bezonoj publike higienaj, edukanta laboro
kaj antau111etas siajn bontrovojn kaj pro- interne de la kuracistaro, eê higiena-kultura
jektojn por, aprobo al la pli 111alvastako- laboro ekstere de la profesio. A
mitato de U. J. è. L.
Por ke tiu êi organizajo havu la
La fa ka j s e k c i o j konsistas el la grandegan signifon, por kiu gi estis fondikuracistoj de êiu aparta kuracista fako. Anoj ta, estas kompreneble necese, ke êiuj kude la )akaj sekcioj povas esti nur la anoj racistoj estu anoj de gi. ,
de la jupoj, sed unu kuracisto povas esti
Tion pen~dis atingi U. J. C. L. per
ano de kelke da malsamaj fakaj sekcioj, se alvoko al êiuj jupoj, ke ili zorgu pri tio, ke
li praktikas samte111pe en kelke da fakoj êiuLkuracistoj en iliaj distriktoj fa~igu a13ojde
specialaj. Ekzemple la kuracisto de la kaso la jupoj kaj tiamaI!_iereanoj de U. ]. C. L.,
por malsanaj laboristoj, estanta sa111tempe do de la organizajo. APro tio alsend is la
dentkuracist o au malsanuleja kuracisto k. s. centra asocio al êiuj jupoj la ,,r e v e rpovas esti kaj estas efektive ano de êiuj êi 1 s o j n", kiujn estis êiu~ kuracisto devigata
fakaj sekcioj. La fakaj sekcioj agas pri afe- subskr ibi kaj redoni al la jupoj, per kio li faroj, koncernantaj la respektivan fakon ku- rigis ano de la organizajo. Tiamanlere prôracistan, por kiu ili estas konstruitaj. Siajn gresadis la varbado de la anoj tre rapide,
decidojn ili ree trans,donasv al la pli mal- tiel ke jam la 9-an de jan uaro t908 povis
vasta komitato de la U. j. C. L.
.
okazi la generala kunveno de U.J. C. L. !au la
L a pli malvasta
ko111itato de U. nova regularo sub la signo de fir111aorganizo
V
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15 kron., por la jupoj 4 k. (regulo); por la
fakaj sekci oj oni pa gas neniun kotizajop,
êar êiu fak a kuracis to pro sia sp ccialajo
apartenas en la koncernan fakan sekcion
kaj devas esti ano de iu jupo.
La varb ad o kaj aligado de la kuracistoj
tiel antaü enpasis , ke jam en kelke da semajnoj post la alvo ko kelkaj jupoj havis gis
95°/ 0 de la reve rsoj subskribitaj.
Kvankam gis nun êiuj kuracistoj bohemaj ne estas orga nizitaj, tamen la plena
organiz o proksim igas al sia efektivigo kaj
malgr au kelkaj neorganizitaj kolegoj atingis
dum sia trijar a ekzistado multe da postuloj
kuraci sta j, pre cipe kio koncernas la kuracistojn êe la rnalsa nulkasoj laboristaj.
Kiel kresk is la nombro de organizitaj
kurac istoj bohemaj, estas videble el 1a suba
tabe lo :

La rev ers o, kiun deva s êiu kuraci sto j
subskr ibi, por povi anigi al la organizo,
enhavas la devojn, kiujn la kuracisto est as
plenumonta, t. e. defendi la interesojn kuracistajn, ne malhelpi al la kunmembroj de
la organizo, kontraustari al êiuj malhelpul oj
de la interesoj kuracista j, precip e dir ekti sin J
Jau la minimu ma tarifo kaj !au la deonto logio profesia , akc epti neniajn funkciojn au
posten ojn kuracistajn, vakantajn kontraurajte
k. s. kaj en la kazo de la transp aso de tiuj
êi devoj pagi la monpun on gis la sumo de
2.000 kron.
êiu kuracisto, kiu ne estas ano de la
organizajo, estas konsider ata kiel malutilanto
al la profesio kuracis ta kaj li ne guas la
protekton de la organizaj o. Kontra u li faritaj kulpoj de'!ntologiaj estas sen pl!naj.
La kotizajo por la organi zajo estas
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En Si I e z i o estas êiuj kuracis toj organizitaj, do 100° 0 • En la t ut a Û. J. C. L. estis 30/XII.
1909 el 2038 kuracist oj organizit aj 1853
9,;•7"" kaj la 30/Xll. 1910 el la 20-i7 kuracist oj estas
organizitaj 1915
93·5°/ 0 •

La organizajo kalkulis en la komenco
19" jupojn en Bohemujo, 6 jup ojn en Moravi o kaj 1 en Silezio. En la fino de la jaro
1908 disigis unu jupo kaj anstataü gï, fazigis 3 novak tiel ke nun konsistas U. J.
-C. L el 21 jupoj en Bohemujo , 6 en Moravio kaj 1 en Silezio.
Kiel videbl e el la pritraktita, disvolvigis nia bohema· organizajo de la kuracistoj
A

A

..

1

en êiuj tri landoj bohemaj diversmaniere:
plej unue en Silezio, rapide, sur fundo landa, sen diferenco de la nacieco, poste en
Moravio kaj laste en Bohemujo malrapide
transfoJm adis la ,kuractstoj la maljunan organizajon de la U. J. C. L. !au nova regularo; do ,,ma 1r a pide me, k i o k us a s
en la k a r a ktero
de la bohema
homo generale
ka j de l a bohema
ku-
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r a c i s t o sp e c i a l e", kiel diris d-ro Ko
tynek en si3; rap9rto , pri la generala kun
veno de la U. J. C. L. en Olomouc en decem
bro de la j. 1907.
Eble tiu nia bohema malrapideco estas
ankaií kulpa pri la apatio de la bohemaj
kuracistoj al nia aforo, esperantismo kaj ni
espem, ke ili ankau tit�n ci apation venkos
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kaj farigos ciuj baldau kuracistoj esperan
tistoj, al kio mi deziras multe da prospero!
D-ro Sedlaéek,

Gole. Jenikov.
La uzita literatura : ,,Zdravotnicky vestník" jar
volumoj 1895-1898, ,,Vestník" jarvol. 1899-19l1,
,,Zájmy !ékarské" j ar'{_Ol. !-IV. (1907-1910), ,,Sta
novy U. J. C. K.", ,,Casopis ceskych lékarú", jar
vol. 1888 -1894.

Partopreno de kuracistoj en dueloj.
;.

(Enketo internada).
Potujo.

(Oatírigo).

6.
(Originalo esperanta).
D-ro

J.

Oelibter.

Z'ltnOSé.

Antau kelkde� jaroj mi legis reproduk
titan en la rusa jurnalo ,,Ki_ewskaja Sta
rina" (Kijeva Ant kv�co) la dokumenton,
trovitan en Kitva arhivo, kiu e1.havis la
jenan ordocon de !a Kijeva estraro: fl;robrigado devas alveni al brulcgo almenau 1
kvin minutojn ant1ií gia komei:co. Nature,
tiu ci ordono estis kur"ozajo. Se tamen es us
eble antauvidi la lokon kaj la tempon de 1
eksplodo de brulego, la ordono estus tut� pra ·
vigita.
Ce dueloj, kiuj a11kat1 estus siaspcca
brulego, detruo, la fajrobrigadano, la kura
cisto, estas en tia felica situac:o, ke, invi
tita, li antaiíscias la lokon kaj la t�mpon
de la okazonta malfelico. Evitigi gin li ne
povas, li do devas almenau kiel eble limigi
kaj malgrandigi gin. Tia! la kuracisto ne
niel estas pravigita rifuzi inviton al duelo.
Male, li devas profiti tiun ci inviton t. e.
la antaúscion pri okazontaj vundoj, por I
konvene pretigi sin al cio: proponi al la
duelontoj bani �in kaj vestí puran au ec
asepsigitan vestajon antau la due'.o, asep
sigi -- se eble - la duelilojn, provizi sin je
ínstrumentaro, bandagilaru, urga helpilaro
k. t. p. Do, konsiderante, ke l I cefa devo
de la kuracisto estas evitigi, forigi kaj al
mena(¡ plimalgrandigi homajn suferojn, ke
la kuracista etiko, kiel eia etiko, es::eptojn
ne toleras, respondante je la 1, 2 kaj 3 de
mandoj de la enketo, mi aserfas, ke la ku
racisto devas ciclm akcepti la inviton helpi
al la duelontaj.
Tiu ci aserto jam de antaúe (a priori)
pre zen tas sin al la kurac· sto tiel klara, tiel
A

nediskutebla, ke la unuaj tri demandoj mem
de la enketo, kiuj, kiel ciu deq1ando, supo
zas ja dubon, ne havus estadrajton, se en
kelkaj landoj ne ekzistus tiel stranga de la
kuracista- et ka vidpunkto lego, kiu prires
pondigas la kuracistan pro tia helpo al la
duelantoj.
4) Kiel membro de kultura socio, kiel
kulturulo, la kurac·sto <levas ciam kaj en
konkreta kazo peni, k:el eble, forigi la me
zacentjaran restajon, la superstrcan kompre
non pri dia jugo, sed Ji devas ciam agi
ekskluzive nur per helpo de kulturaj rimedoj:
per inftruado, konvinkado, pruvado k. s.
Neniam tamen la kuracisto estas pravigita
trapasi la baron, kiun starigas Jia <levo pri
la profesia sekreto, serci helpon ce la po
lico au, generale, uzi brntalan forton, por
evitigi duelon. En medicino kaj higieno la
regulo: celo pravigas rimedon, neniel estas
apl:kebla, car en sanecaj aferoj cía deviga
rimedo ne nur ne atingas celon, sed ankau
donas guste ma�a�n rezultatojn, kion pruvas
la tiel nomataj holeraj r;beloj en Rusujo,
dum kiuj la logantaro kasas la malsanulojn
kaj tiamanier� sekvigas pli grandan disvas
tigadon de holero. La samo ripetigus ce
duelo, se la kuracisto penus forigi gin kon
trau la volo de duelontaj: tiuj ci lastaj fa
rus sian aferon sen kuracisto k�j la dange
roj de dueloj estus pli gravaj. Generale oni
ne pavas fari al kiu ajn bonon kontrau lia
volo, t. e. kiam li tiun ci bonon konsideras
malbono.
5) Estas postulinde, ne ke oni starigu
senpunecon de la kuracisto por l'a parto
preno en duelo, sed ke la punlegaro tute
ne tusu la aferon, pri kiu ni parolas nun,
same, kiel gi ne tusas la demandan pri nia
tagmango: kio ne estas malpermesita, estas
permesita kaj senpuna; sed s.arigo de sen
puneco, de permeso, supozas ekziston de
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kulpo 1'aj aspektas kiel indulgo, dum nek 1 trapason, seniginte gin je êia ombro de
la unua, 1 ek la dua havas sen_on, kiam iu krimo. Sed post la efe½tivigo de la supredirita (v. sub 5.) dezirajo. kontrau kiu kaj
perso no plenumas sian devon.
6) Eê respondinte firme je la supraj kio la legdonanto estus defendanta la kudemandoj, mi ne I eas, ke povas okazi ka- raciston?
Do je la 6 demando de la enketo mi
zoj, en kiuj decidi estas al la kuracisto malfacile. Sed kun tiaspecaj kazoj la kuracisto res pondas negative.
7) Ke generale en duelo partoprenu po
en la praktika vivo renkontigas sufiêe ofte,
ckzemple antau grava operacio, al kiu la 1 du kuracistoj, estas tre. eê treeg ~ dezirinde,
indiko 1;e estas por li tute nediskuteb la kaj sed neniel postulinde : forigi la bonon pro
li por trankv iligi sian konsciencon êiam, sen manko de la plibono, senigi la duelantajn je
ia ajn reguligo, konsiligas kun alia kolego. la helpo de unu · kuracisro pro foresto de la
Tial ankat1 en la priparolata afero oni de- dua, tio estus simple kTimo.
En la antaüiranra punkto mi jam diris,
vas lasi al la ,kuracisto la liberecon de 1
agado. Ôeneralc la solaj postulantoj kaj re- ke solaj postulant oj por la kuracis to estu
guligantoj por la kuracisto <levas esti nur scienco kaj konscienco. Nune mi aldonos,
scienco kaj konscienco kaj la starigitaj de ke êia geno de kuracisto en lia profesia
ili indikoj ~ aj kontraü.indikoj, kies ofendo agado minacas per dangero al la suferantaestas punata !au punlegaro. Tiu êi aserto ro kaj al la s Jcio. Starigu specialan rcsesceptojn ne havas kaj se ili ekzistas, ili pondeblecon de la kuracisto pro grava operacio. pro apliko de nesufiêe elprovita meestas nur sajnaj.
Tie êi mi devas unue ateutigi, ke ko.1- dikamento kaj tuj pligrandigos la nombro
fliktoj de la kuracis'a etiko kun la §tata Je- de mortintaj malsanuloj, el kiuj multaj estus
garo ne ek;istas kaj ekzisti ne povas . Ciu sa\·iraj. se la kuracisto estus libera en sia
!ego estas - almenau esti devas - rur agado. Antaunelonge - estas vere - en
fikso de regulo. kiun la etiko de la donita Odesa (Rusujo) la urbestro malpernwsis al
socio akceptis jam antaü. la apero de la la kuracistaro la aplikadon de salvarsano.
!ego. Okazas nur iafoje konflikto inter d'.I Se I mi alparolas nun al kulturular0, por
devoj, kiuj reciproke sin kontraudiras kaj kiu la agadmaniero de la Odesa'a urbestro
esceptas, sed kiuj ambaü. estas diktataj de ne estas deviga, nek imitinda.
la etiko. Tiam la kuracisto pesas la gradon
8) Estas dezirinde, sed ne necese stade la graveco de êiu el la devoj aparte rig i etikajn normojn sole pri la kondut ado
kaj agas ko.;f-:rme al la superpezanta devo. de kuracistoj en dueloj.
Sed samtempe li estas devigata malobei je
la dua devo kaj tia malobeo estas jam per
7.
si mem krimeto, kiu ankorau iafoje povas
(Originalo esperanta).
trovi s:n en konflikto kun la punlegaro.
D-ro Bronislaw Natrc::-Sk alkowski,
Por garantii al la kuracisto la agadliLwow.
berecon kaj defendi lin kontraü. eventualaj
Kiel kuracisto, mi komparas la gisnukulpigoj, riproêoj kaj suspe ktoj je malbonuzo, la legdonanto liveris en tiaj kazoj di- nan ekzistadon de dueloj kun la ekzistado
versajn nmedojn. Ekzemple por savi san on de ia diverriculum
Me ckeli au prokaj vivon de la graveda virino, la kuracisto ces su s ver m i fo r m i s. La ideo interna de
interrompis la gravedecon. Plenuminte la la duelo kontraustaras al la sentenco de
devon rilate al la virino, li tamen malobeis I latinaj juristoj : nemo jutlex in causa sua.
je la devo rilate al la feto, pri kies estado Tial ni vidas, ke la dueloj malaperis en tiuj
zorgi ankau apartenas al li. Tiu êi malo- landoj, en kiuj la juga povo estas tiel forta,
beo estas krimeto, kiu
speciale en tiu ke êiu havas la esperon kaj certecon, ke
êi ekzemplo - apudas je mortigo kaj po- lia afero estos tute precize jugata kaj ne
vas sekvigi suspektojn je malbonuzo. Por mankos la forto, por ankau efektivigi la verhelpi al la kuracisto, la legdonanto ordonas dikton. Unu el la kaü.zoj de la politika falo
al li arangi konsiligon antaü. la interrompo de la malnova Polujo estis inter aliaj ande la gravecteco, kion plenuminte, la kura- kaü., ke la juga povo estis malforta, ke plej
cisto !iberigas sin de êia eventuala malple- justaj verdiktoj ne estis plenum ataj, êar
zuro. Alia ekzemplo. Plenumante la devon mankis la stata forto. Tial serêante justeco n,
zorgi pri publika sano kaj anoncante al la oni ofte igis judex in causa sua. Kiel las ta
estraro la aperon de iu infekta malsano, la superrestajo de antikvaj moroj kaj kutimoj
kuracisto trapasas alian devon koncerne la devas esti konsiderata la duelo. Tamen kiel
profesian sekreton. Ordoninte al la kuracisto en diversaj direktoj plibonigis la socia vivo,
tiun êi anoncon, la legdonanto sankciis lian , oni povas diri. ke en kuro de tempoj an1
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kau !a du eloj malaperos , êar i1i est as absurd ajo . lu adultul o, kiu de truis la edz an
feliêon, estante bon a skermi sto, kont entigas
la morojn, mortiga nte la pa tro n de la mm
tute jam orfigontaj infanoj.
Se oni a nkorau prip ensos, ke la komenco de nau dekonoj da J ueloj havas al- 1
koholikan bazon, oni trovos , ke tiaj aferoj
povas pli bone trovi s ian lasfa n finon en
la juga oficejo. Sed a nkau la juga leg aro
bezon as~ nepr e grava jn plib onigojn. Estas ja
absurdajo, ke iu morala bandito, de trnin te 1
la doman pacon , detruint e la bonan nomon
de iu, post multek osta pro ceso, kiel pun on,
riceva s du au tri semajnojn da aresto, tre 1
ofte ankorau ansta ta uigitaj per malgra nda
monsumo. J en estas la kauzo, kial êe ni en
Aus trio la pu blicist a a u jurna lista band :tismo
tiel ekfloregis. Mi estas certa, ke se on i
sc ius, ke la ofendo al la honoro , kies ma ljusteco es tas evidenta, estos punata per punlab oroj, au per m):lltejara malliberigo , au per
konfis ko de havajo , la du eloj nenia m ok azus .
Pri la dueloj inter maljunaj homoj oni
pre skau ne a udas . Estas êiam tute ju naj
knab oj, eê infanoj, kiuj en tia ma niero volas siajn honorajn aferojn reg uligi. Sed ili
tute ne est as heroo j. La vund o, kiu estas
tuj de la kuraci sto ba ndag ita, nature kun
êiuj asepsa j priz orgoj, tia vund o ne enhava s
en s i sufiêan da ngeron, por ke la du elo, ne
est u a lloga al multaj ma lsaguloj , deziran taj
poste fanfaroni, kiel heroo j . Ti al sajn as al
mi, ke la kuracist oj, kiuj sin se ntas ne nur
kiel metiistoj por êiama kuraca do, se d ankau portas la sta nd ardon de prog reso (mi
rimarkigas nur , kiom da kur acistoj kalkulas
la es perantista ro\ ne devas ankat'1 êees ti
dum la dueloj. Mi opin ias, ke pro manko
de kur acista tuja helpo ankaü multaj aferoj, kiuj nur en du elo est us trovigintaj la
solvo n, finigo s alimaniere kaj certe kun pli
gra nd a kaj plena kontentigo de la justec o
kaj moraleco en la so cia vivo.
8.
(Origina lo espera nta).

D-r o S . Mik olajski,
Lw6w.

Mi resu mos tie êi la opinion, kiun mi
eldiris en la kunsid o de la estraro de la
êa mbro kuracista, !dam tiu êi temo es tis
pritraktata .
La due loj kaj partopre nado en ili de
kura cistoj okazas ofte, pr ecipe en gra ndaj
urb oj kaj speciale êe ni en Lw6w kaj tial
la diskuto publi ka pri tiu êi demando estas aktuala.
Konsi derante la de mandon, êu la ku-
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racisto, anta üsciigita pri la okazonta duel o,
devas pr i tio êi denun ci al la est raro , ni
es ploru gin a nta ü êio el la starpunkto ge nera la, kiel civitanoj kaj dema ndu , êu enkomu ne la konscienca, honesta kaj estiminda civ ita no, kia ajn es tus lia profesio, havas la devon ant a umalhelpi • la duelon, se
li gustat empe eksciis pri gia intenco.
Du e ni demandu, êu la civitan > hav as la
devo n, por maleb ligi la du elon, denunci la
neplenaga n du elonton al la estraro aü eventu ale a l liaj gepatroj . La etiko kuracista estas ja nur alpl enigo de la komuna etiko kaj
gia apliko al la cirkonsta ncoj de la prof esio
kuracist a, tial gi nep re devas akordigi kun
la ge ne ralaj etikaj princip oj kaj normoj.
Do se la demand on, ge nerale stari gita n, devus respondi anoj de diversaj profesioj, eble la opini oj estus div ersaj, sed
plej versimil e la plimult o da vo êoj sin deklarus kontrau la denuncado kaj kontraü s in
intenn etado en pur e perso najn hon oraferoj n. Estas enkomune akceptite, ke en la
personajn malkons entoj n pro honoraj aferoj
povas sin inter met i nu r la pe rsonoj, rajtigitaj al tio êi de la interesa taj parti oj aü sentantaj sin al tio êi kompetentaj pro sia
pro ksima parence co au amikeco. Du e estas
principo etika, de êiuj konfesa ta, ke oni devas ga rdi silenton pri la aferoj, kiujn n i
eksciis sub la sigelo de sekreto, tute konfidenci e. Tiu êi mora la devo estas ofte en
kolizio kun alia devo, nome kun la civitana
devo a nta umalhelpi la krimajn farojn, sed
laü la regantaj mora j kompre noj la devo
pri la s ilentad o ord inare estas pli ordonanta
kaj eê la kodo p una, ne tute en tiu êi punkto
akord igant a kun la komprenoj de la plimulto da hon estaj civita noj, ordon as la denunc a d911 al la est raro nur pri kelkaj krimoj. Generale tame n la denunco es tas riga rdata kiel ma lhonoriga ago .
Estas ankaü dub inde, êu pe r denuncado al la polico oni ma lebligus la duel ojn
en plimu lto da kazoj. Ordi nare oni nur ilin
prokrast us . La perfid o de la se kret o ne trafus do la celon en multaj kazoj.
Kaj fine anka u tio êi meritas atent on, ke
kvankam la puna !ego nomas la du elon kri1110, ta men multaj ne konsi deras gin krimo.
Kond amnas gin !ego kaj eklezio, tamen la
rondoj militist aj gin apr obas , kiel pre skaü
sola n rimedo n, po r forlavi ofend on, al la
honoro kaj ankaü en civilulaj ro nd oj, almenau en cert aj kazoj , gi estas rigardata
kiel la so la eliro el la p erso naj kolizioj. Eê
la perso noj, kiuj prin cipe es tas kontraüaj al
la dueloj kaj kiuj la decidadon per an11iloj
rigardas kiel malgustan , kiel pekon, aü kri1 mon, se ntas s in ofte devigitaj starigi s ur la
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kampo de la duelo. Eê la puna legu pere
alkonsentas al la duelo certajn privilegiojn,
ne forprenante al la kondamnito pro tiu êi
krimo la civitanajn rajtojn post elsufero de
la puno kaj la j11gistaroj kutime destinas
tre rnalaltan punon pro la mortigo en duelo, prenante en konsideron la moralan altrud on, sub kies influo la akuzito restadis
kaj la honorajn motivojn de la faro.
Sekve, se la denuncado pri la intencita
duelo pro diversaj motivoj ne estas enko- l
mune rigardata kiel devo morala de la civitano, male de rnultaj estus kvalifikata kiel
ago nehonora kaj nehonesta pro perfido de
la sekreto konfidencia, oni ne povas speciale de la kuracistoj postuli, ke ili spite
la regantaj komprenoj denuncadu pri Id
dueloj.
Estas vere, ke la medicina arto havas
la taskon per la rimedoj, kiujn medicino
indikas, antauforigadi la dangeron. kiu minacas al la sano au vivo cte la homoj, sed
tiu êi devo kuracista komencas nur en la
momento, kiam la kuracisto estas alvokata
al la plenumo de tiu êi tasko êe jam ekzistanta f;ikte dangero. Profilakso kontrau krimaj agoj, povantaj minaci al la sano kaj
vivo, ne apartenas al la kuracisto, sed al
ia polico.
Kontraue unu el la plej gravaj devoj
kuracistaj estas la sekreto profesia, kiu rekte
malpermesas denunci pri la aferoj, kiujn
konfidcncic la kliento al la kuracisto sciigis.
La kuracisto devas oftc silenti ne sole pri
la intenco de krimo, kiun li ekrimarkis, sed
ankau pri la fakto mem de la krimo. Alie
la kuracista profesio perdus konfidon de la
logantaro kaj pro t:o êi sekvus grand egaj
malutiluj al la socio.
Difcrencas la opinioj, êu la devo pr i
la kuracista sekreto estas ab:,oluta kaj senkondiêa, au êu gi allasas certajn esceptojn.
Koncerne la denuncadon de la dueloj al la
estraro mi opinias la liberigon de la sekreto
kiel neallasebla, eê en tia kazo, se la kuracisto havus la konvinkon, ke li tiamaniere
efike antaumalhelpos la duelon kaj savos la
kontrauulojn de vundado aü mortigado. Tamen mi konfesas, ke en certaj, specialaj
cirkonstancoj la kuracisto, alimaniere kondutanta kaj denuncanta al la eslraro pri la
duelo, povus meriti senkulpigon.
Iom alie prezentigas la duelo de neplenagaj personoj kaj la demando pri denuncado al la gepatroj au zorgantoj. La devo
pri la sekreto ofte ligas la kuraciston ankaü koncerne neplenagaj liaj klientoj. La
kuracisto tre ofle opinios, ke li devas kasi
antaù la gepatroj de la kliento, ke fa maturiganta filo infektigis per malsano venera.

Tamen ankau ofte la intereso de la malsanulo
mem kaj de lia plej proksima êirkauantar o
indikas al la kuracisto, ke li malkasu la veron antau la gepatroj au gezorgàntoj. Mi
ne konas la preskribojn de la priduela kodo kaj ne scias, êu gi estimas kiel kapablaj
al la dub atalo nur la personojn plenagajn,
guantajn plene la rajtojn civitanajn, aù êu
gi allasas, kiel honora, ekzemple la vundhakadon de iu sperta duelisto kun dekkelkjara infano. Al mi tia duelo sajnus monstra
trouzo de la forto kaj en fia kazo mi ne
hezitus sciigi la gepatrojn pri la dangero,
kiu minacas al ilia ido. Sed aliflanke estas
junuloj 19-jaragaj, kiuj en honoraj aferoj sin
mem konsideras plenagaj kaj de aliaj estas
kiel plenagaj rigardataj, kvankam ili ne atingis la laulegan plenagon. Mi pensas, ke la
kuracisto tie êi devas iom individualig i kaj
en certaj cirkonstancoj povas la duelon inter junaj samaguloj serioze trakti, dum en
aliaj ~azoj li konsideros tian duelon kiel
petolajon, kiun oni povas kaj devas malebligi.
Kio koncernas la senpunecon de kuracistoj, êeestintaj êe duelo, la opinio en la
kuracistaj rondoj estas sufiêe unanima. La
kuracistoj en Austrio postulas, ke la kuracisto estu libera de la respondan teco pro
êeesto êe dueloj. Kie antauvideble la vunditoj .falos, la kuracisto estas bezonata. Se
la ·kuracistoj rifuia dus êeesti êe la dueloj,
la dubata loj pli ofte finigadus per morto .
Ne malofte malrnulte grava vundo sekvigas
grandan dangeron, se en la unua momento
mankis la helpo kuracista. Do kiel longe ne
prosprros tute forigi la duelojn, kiel longe
granda parto de la socio konsideros ilin
kiel malum 11ccessarium, oni ne povas riproêi
al la kuracistoj, ke ili rapidas al la kampo
de la dubatalo, por porti la helpon al la
vundotaj kaj almenaü parte forigi la sekvojn
de la malbono
Do sen rigardo al la preskriboj de la
puna kodo en tiu êi afero la opinio de la
kuracistoj senkulpigas tie êi la kolegon, partoprenintan en la duelo. Tamen de tio êi
tute ne sel<vas, ke Jau la komprenoj, rega ntaj en la kuracistaro, la kuracisto havas moralan devon akcepti la inviton al la interveno kuracista êe la duelo. La kuracisto,
kiu principe estas kontrauulo de dueloj, povas rifuzi la inviton, ne ofendante siajn profesiajn devojn. Cetere estas morale permesate tion êi fari al êiu kuracisto, se li supozas, ke la interesataj trovos alian kuraciston, kiu alkonformigos al ilia deziro, aû
ke la duelo prc manko de kuracisto estos
prokrastita gis la tempo, kiam la helpo kuracista estos garantiita. La motivo de la ri-
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fuzo povas esti ankau la cirkonstanco, ke 1
la kuracisto ne fidas al sia Îlirurgia lerteco. 1
En granda urbo pl!!i bone ni lasu la duelajn aferojn al la hirurgiistoj kaj mi tute ne
miras nek trovas gin malgusta, ke en pli
grandaj urbo; kelkaj hirurgiistoj havas famon
kiel specialistoj pri dueloj. Sed sajnas al
mi tre riska, se eê iu specialisto duela unu
sola alprenas la devon porti la helpon al
la ambau kontrauuloj kaj mi konsilus kiel
eble rezervi al si la êeestadon de dua kuracisto, por ke êiu de la du kuracistoj zorgu
nur pri unu kliento kaj por ke ili ambau
en la kazo de bezono interkonsiligu. La
respondeco pro dueloj estas grand 1 ne nur ,
antau la jugistaro kaj opinio publika, sed
ankau antau la konscienco kuracista kaj êie,
kie la kuracisto havas neordinare gran,ian
respondecon, konsiligo kun dua kolt go estas indikata. Nature, en la kazoj, en kiuj
dua kuracisto ne povas esti venigita, unu
kura cisto devas sufiêi, sed mi tion êi opinias konsilinda nur en la kazo de nepr 1
bezono. Krom granda respond eco oni atentu,
ke en la kazoj de gravaj vundigoj êe ambau kontrauuloj, kio ja êe dueloj na rnalofte
okazas, unu kuracisto ne povas plenumi
siajn devojn kaj povus sargi sian konsciencon per la riproêo, ke li pere, pro neglekto,
kiu ja estis antaiievitebla, farigis kaüzo de
la morto de la duelinto. Kaj plie la kumulado de la interveno al ambau kontraùuloj
elmetas la kuraciston al la suspekto de la
pub liko, ke li avidis kiel eble plej grandan
gajnon, kio sendube ofendas la indecon (:e
la kuracisto.
Se la afero tid starus, ke la duelo en
la difinita tempo neprc okazos, eventua lc
cê sen êeesto de kuracisto kaj se antau la
tempo de la duelo ne e tus l'ble venigi
alian kuraciston, en tia kazo lai\ mia opinio
la kuracisto, kiun oni invitas, havas la devon moralan akcepti la inviton, kvankam li
ne posed us Î1irurgian lerte,011 kaj kvankam
li estus principe kontrauulo de la dueloj.
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libervola, sana pro Dia graco kaj forta,
apa rtenas al la plej proksima familio kaj
kune kun gi al sia naciq_kaj lando, fine al
la stato kaj homaro. Gi ne havas rajton
disponi je si mem kaj sia vivo, des malpli
gi nenie kaj neniam rajtas la vivon au sanon elmeti. al dangero, kvankam la ofendoj
au malj:1stajoj, reciproke al si faritaj, estus
eê plcj grandaj. ,,Ne mortigu !" eldiris Dio
unu fojon por êiam kaj ,,ne farn al alia,
kio al ci estas malagrabla". Li diris tion êi
al êiuj de la komenco gis la fino de jarcentoj, al êiuj sur nia tera globo kaj kie ajn
trovi~os la homoj.
Prave do kaj juste la registaroj kaj estraroj malpermesas la duelojn, la transp asantajn tiun êi malpermeson severe punas
kaj jure persekutas. Tiel same Jau la lego
ili alvokas al respondeco ankau la kunagantojn, kasitajn au malkasajn, êiam preskau
egale kulpajn. Sur la bazo supra mi respondas la demandojn de la enketo konscie
kaj konscience jene:
1) La kuracisto, antausciigita pri la intencita duelo kaj satanta sian homan indecon kaj sian scienca-socian pozicion, sian
profesion gravan, ne povas promesi sian
h~lpon de antaue sen ofendo al la etiko
kuracista kaj civitana kaj ne devas gin fari
sub la minaco de grava respondeco. La intencita duelo estas ja intencita dufoja krimo,
êar mortigo kaj memmortigo, samtempe kri1110 cl êiuj plej puninda, êar oni gin pripensas kaj decidas kun malvarma konsidet'o,
inter kvazauamikoj, êar gi plenumigas malkase en la loko kaj tempo, ordinare tute
sekretaj, antau sekretaj atestantoj kaj gi êiam
estas proksima de la morto post elekto de
tranêa au pafa armilo, ofte de la ambau
sinsekve.
La ambau batalantoj, la provoka nto kaj
la provokato, sin vole _kondamnas al morto,
disponas pri sia havajo, skribas la Iastajn
leterojn adiauajn kaj aliajn, unuvorte plenumas en siaj pensoj la memmortigon kaj sur
la difinita areno antau la okuloj de la sekundantoj pereas unu ai\ ambau per la kon9.
trauula
mano, intence, lauplane kaj laucele
(Originalo pola).
mortiga, kvankam eble antau nelonge amika.
D-rv Tomas :; 1\Jqczka,
La kuracisto, alprenanta antau la duelo la
Krnk ow.
devon de la helpado, i:vazau konsentus p1i
La homoj, kvankam kreitaj Jau simileco la plarn1ta krimo, li gin akcelus kaj atendus
al Dio kaj havantaj la devon de recipro- j la agrab lajn argentajn monerojn por la menkeco, tamen diferencas, ofte eê multe, inter dita interveno, kasante sin longe anta(1 la
si, malpacas kaj batalas kaj, gor rebonigi la mondo, longe trompante la familiojn per
malbonon, s ufiêe rapideme al dueloj sin _al- mensogoj, persekutata de la konsciencriproêoj kaj êio êi ja ne povas akordigi kun etiko
vokas.
La duelo teruras la tutan rnondon, êar au iu ajn pli alta homa sento. Post finigo
anstataü interkonsenti6 i la ko_ntraiiulojngi de la duelo êiu el ni, se li cstos alvokita,
minacas al ilia sano kaj vivo. Ciu individuo, rapidos kun la hclpo al la vundito, êar tio
1
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êi estas devo kaj profesia celo de la ku- · en la aferon malvirtan, eble eê ne plenumotan, kiel tre nekonvena kaj eê ofendanta
racisto.
2) La kuri cisto principe sub neniu kon- nian indecon kaj etikon, êar kion utilus disdiêo povas nek devas dungigi al la helpo publikigi la aferon dume kasatan kaj alian
en la duelo, êar li estas malamiko de la kolegon au plurajn kolegojn maltra nkviligi
morto, malsano kaj de êio, kio dolorigas en la konscienco, elmeti al eblaj jugaj eskaj kio êe la duelo estas antauvidebla kaj ploroj kaj al la severeco de la puna kodo?
êar la duelo estas êiam ago, direktata kon- 1 Se gi estos bezonate, la interkonsiligo kutrau la homa vivo, do sendube krima, al la racista okazos legale kaj malkase sekve de
legoj diaj kaj homaj kontraua kaj tial kase la invito al la vu ditaj au mortigitaj pro
plenumata, kio gian esencon, tut ~ malbonan kontentigo al la honoro, kiel okazas cetere
êe aliaj dubaj kazoj
kaj abomenindan, tiom pli faras hontinda.
1 konsiligoj kuracistaj
3) La kuracisto , a ntauin\'itata al la êe- kaj pro fliversaj aliaj motivoj.
cstado kaj helpado êe la duelo, devas ne
7) Cu estas bezonata unu au samtempe
sole êiam kaj senkondiêe rifuzi sian hel- 1 pli da kuracis oj post finigo de la duelo,
pon, sed la intencon de duelado konvene 1 tio êi depenC:as de la senpe~a êirkauantaro
malaprobi, ta men post la fakto invitata de- kaj al gi oni devas lasi la decidon pri tio
vas rap idi kun la l;lelpo.
êi kune kun la tuta respondeco. En urboj
4) La kuracisto, kiel homo, civitano, prizorgos tion êi plej bone kaj plej rapide
ofte edzo kaj patro, eble katoliko, êiam la savadaj societoj kaj êie la flegistaj sociekiel amiko de humaneco, povas kaj devas, toj, êiam pli disvastigitaj brulga rdoj kaj la
antausc iigita pri la intencata duelo, uzi êiujn plej proksima kuracisto .
dispo nebta;n rimedojn, persone kaj per per8) Analogie al la respo ndo je lé! de•so nCJj
, informitaj pri la sekreto, por fari la 1 mando sub 51 estus dezirinde, ke la Cambataladon superflua pro paca interkonsento broj kuracistoj, niaj organizajoj kaj reprckaj de la komenco devas ekskluzi sian per- zentantaroj malaprobus kiel eble plej enersonon de la duelo kaj la malpacigintajn 1 gie la par toprenad on de kuracistoj en duturni al la Li . o kontrauduela.
eloj Jau antaüa dungo. ke ili, se eble, tion
5) La~stato, kiel plej supera zorganto êi decide malpermesu kaj ekkaptinte la kupri la havajo kaj vivo de siaj anoj, povus ragulon, plej severe lin punu.
9) En la dueloj mi neniam part oprenis
nur pro antaugar do kaj zorgo pri ilia komuna bono fari la parag rafon pri dueloj 1 kaj mi ne lasus min antaüdu ngi por neniopli severa kaj pligrandigi la punon kontrau ma sumo, êar, kkl katoliko, mi malaprobas
la kuracistoj, kiuj lasas sin dungi al la duelo tiaspecan arangadon de la aferoj prohonokaj pro mizera, iam ne ekzekuciebla pago raj kaj kion mi pensas pri la duelo, kiel
toleras malbonajn intencojn, do estas ne- kuracisto, civitano kaj homo, mi esprimis
etikaj. La kuracisto vere etika, plenumanta en la supraj respondoj .
Transsendante ankau mian opinion pri
sian devon . lau Dia ordono, memvole au
pro inv:to al helpado, tim3.s nek punojn nek · part opreno de kuracistoj en dueloj, êe ti u
paragrafojn.
êi okazo mi esprimas koran dankon al la
6) Post la supraj klaraj kaj precizaj 1 redakcio de la ,,Voêo de Kuracistoj" pro
respo ndoj, ekskluzantaj dubon pri la etikaj gia iniciatado al la diskuto pri tiel belaj,
devoj de la kuracisto koncerne lian helpa- gravaj kaj utilaj demandoj, koncernantaj la
don en la dueloj, mi konsideras implika- 1 rilatojn en la prakt ika vivo.
don de pluraj kolegoj, sajne pro konsiligo, 1

i

~e:fe:ra,
G. Re y n a u d. La profilaksakuracado
per kininokontraumarêa malsanokaj gala hemoglobinur
ïa febro. (Ma rseille-Médical 1911
n-ro 6). La daura uzado de la taninato de
kinino estas sendangera kaj efika por mal- 1
ebligi la marêan infekton : multaj Europanoj
povis tiamanierc dum multaj jaroj vivi en
tre malsaniga j varmaj landoj. -- Hemoglo-

toj.
binurio estas sekvo nur de la marêa malsano, ne de la kinino, kiu kontraüe gin evitigas J aj eê resanigas.
Car ni devas doni kininon almenau
antau la sesa tago post la inokulo de la
malsano, necese estas uzi au 50 - 60 centigra mojn êiun trian au kvaran tago n, aü,
preferinde, êiutagajn malgrandajn dozojn
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(20- 40 cen :igr.), kun forigo de kura cado
dum 3- 4 tagoj êiusemajne, se ne tro endangerigis la koloniano.
Do la registaro j devus disdoni kininon
al êiuj endangerig itaj por kontrau stari la
infekton de la anofelesoj, êar tro malfacile estas detrui tiujn êi moskitojn.
I mb ert kaj CI é ment. Rompigo de la

astragalosto.rMarseille -M édical 191 1 11-ro 6) .
Sur la antaua part o de la dekstra femuro,
fleksita en la kruro, viro ricev is vagonet on,
kies pezo tie l transdonigi s al Ua piedo, kaj
rompis astragaloston.
Moi r ou d. Aneurismo de la ambau poplitaj arterioj. (Marseill e-Médical 19 11 ,.-ro 6).
De la naskigo, lau la malsanulo, la a mbaü
poplitaj arterioj formas 3 sakojn. Morto en
la 77-a vivjaro per emb olio en la dekstra
tibikarno kaj ga ngr eno.
j. M ore ira (Rio de Jan eiro) . Negravaj
formoj de nerva leprozo. (Archil' os Bra sileiros de Medici11a 19 11. Febmaro) . La autoro insistas pri la neceseco daürigi la serêadon de medikamento efika, kiu <levas esti
trovebla, êar oni renko ntas tre ofte negravajn kazojn (abo rtivajn de Arning) , kies trakuro daür as 15- 20 ja roj kaj plilonge kaj kiuj
konsistas nur el neuro leprid oj malmulte genant aj, plakoj nesentigemaj, tre malrapidaj
atrofioj musk olaj k. t. p. Pri diagn ozo estas
interese scii, ke en tiuj êi kazoj oni ne trov:is la bacilojn de Hansen en la muko nazala kaj ke la hau tplakoj miskoloraj donas
bacil ojn nek pos t vezikigo,, nek per biops io,
êar tute ne ekzistas infiltrajo leproza , sed
nur projekcio de nerva lokigo . Kunekzisto

de malgranda lepromo haut a, eltranêita, konfirmis okaze la diagnozon. La genera la stato
de la malsanu loj, preskau êiuj apartenanta j
al plej bonaj klasoj, estas tre kontentiga. La
metodo de Baelz (enfrotado de fuksinpul voro sur la hauto n kaj injekto de 0,01 au
0,02 da piloka rpin o) estas tre utila por limigo de haütaj anestezioj sen makuloj.
E. L o pe s (Rio de Janeiro). Subkorti
kala sarkomo de la lobo parietala dekstra.
(Arclzfros È3rasil. de Medic. 19 11. Februaro).

Oranda cerb a sa rkomo globoêela aperigis
dum vivo simptomojn de histerio (sindromo
histerojda de Austreges ilo, en la kazo "hemiplegia organica pse udo-hyster ica " de Babinski). La esploro de la bulbo kaj de la
medo lo en la nivel a de cervika, dorsa kaj
lumba regio noj laü metodo de We igert-Pa l
montris nenian videblan degenerigon s~kun darian . Klinike inter aliaj rimarkin dajoj la
auto ro notis: n ~eston de pap ila stazo, au
de iu ajn klara signo de enkr ania hip ertensio; nenian limfocitozon, Wasser ma nn' provon negativan ; maldeks tra n hemiplegion
progresa ntan , sen vera kontrakt uro, 4 au 5
monatoj n antaue komencintan. Refl. eut.
plant. mankis maldekstre , estis malrapida
dekst re; nenia patol og ia reflekso atestas pri
atingo de la sistemo pirami da ; refl. rot. kaj
achil. mankis amb auflanke, kion la aut oro
aljugas al akceso ra kaüzo perif eria (polineurit o kaheksia) . Estas tre lerte disk utata
la naturo somatika au funkcia de la hemiplegio, kiu devus esti mot ivata de nura
kunprem o de la motora fas ko en la vojo al
interna kaps ulo, pri kio estas rememorigata
la kazo de Bab inski en 1906.

D-ro Séverin Icard (et Marseille ).

.
. .
. Postrnortaj operac1ojsur v1vaJpersonoJ.
Faktoj , pruvantaj la dangeron de la sajnmorto en hospitaloj.

( êapitro

li. de la mon dfama

verko de d-ro Icard , premiita
A k a cle mi o d e sc i e n c o j).
Tradukita

en la jaro

1\H0 de la Pariza

lai:i permeso de la Ai:itoro.

Manko de iu ajn konstatad o de la mor- ,
Evidente, mi ne povas alp reni respo n
to, tuja envo lvado de la mort intoj, kiujn oni deco11 pri la vereco de êiu el liuj êi ob forlasas tute se nzorge en la êamb roj de ka- se rvaj oj, ki ujn mi ko lektis tie êi kaj tie en
davroj, certe elmetas la malsanu lojn en la la literaturo medicina, tamen oni konsentos,
hospita loj al la dang ero de Sajna morto . Mi ke tie êi la faktoj havas la stamp on de
pru vis sufiêe, kiel mi pen sas, ke nia timo autentikec o, kiun oni ne êiam trovas alifoje :
t iurilate estas prava. Kaj nun ni vidu, êu tiuj êi faktoj estis publike konataj kaj ili
tiuj êi funebraj miaj antaüvido j esta s kon- okazis ordinar e antau multnombra êeesta nfirmataj de la faktoj.
taro . Cetere tiujn êi faktojn plej ofte ra-
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kontis la kuracistoj, guantaj grandan sciencan reputacion, kies fidindeco ne e-tas dubebla kaj la kuracistoj mem, kiuj êeestis
dum la tragika okazintajo (ekzemple Winslow, Philippe Peu, Louis, Deschamps, Franck, 1
Josat, Portal, Bouchaud, Depaul, T rousseau,
Andral, Brouardel, Morache ktp., ktp.) .
,
§ 1. P os tm o r t aj operac i o j (a ütop s i o kaj d i sse k c o, b a l za mum ado,
C e z a r t r a n ê o), e f e kt i v i git a j s u r I a 1
p e r so n o j e n l a s t a t o d e saj n a
m o rt o.
Sue, parolante en la tre interesa verko 1)
pri autopsioj, Cezartranêo kaj balzamumadoj,
avertas la operatoron, ke li estu singarda
pri la ebla eraro. ,,Estas ankau konvene,
li diras, en êiu kazo informigi êe la parencoj, amikoj au aliaj personoj, êu la mortinto
aü la mortintino dum sia vivo ne havis
atakojn de letarga sveno. Tiujn êi cirkonstancojn oni ne devas malsati, precipe en
la unuaj momentoj post la morto, êar la
autoroj fidindaj citas tre multajn ekzemplojn
de personoj, kiujn oni revokis al la vivo,
kvankam ili jam de longe estis en la stato
de vera morto" .
Mi citos konc:ze kelkajn observai ojn
koncerne la operaciojn postmortajn, kiuj estis faritaj sur la personoj, sajne mortintaj.
a) Aut o p s i o j. - La historio konservis rememoron pri certa nombro da kazoj
de la autopsio, farita erare sur personoj vivaj.
La plej malnova kaj plej fama estas la
kazo, kiun la famekonata anatomiisto Vésale preskaü estis elpagonta per sia vivo :
,,La historio rakontas, ke iu hispana nobelulo mortis en la jaro 1564 post iu malsano, kies kaüzon Vésale ne povis malkovri.
Vésale klopodis êe la familio pri la permeso al la autopsio, kiun li akiris, kvankam ne sen malfacilajoj. Do en la momcnt0,
kiam la brusto de la kadavro estis malfermita, sajnis al la êeestintoj, ke ili vidas
ankoraü la koron batanta. Kaptitaj de teruro kaj sen iu ajn esplorado ili kuris al la
familio. Baldaü Vésale aperis antaü la tribunalo de la Inkvizicio, aku ita pro mortigo
aü senpieco kaj la senkompataj aü fanatikaj jugistoj eldiris kontrau li mortpunon.
Nur danke al petoj de la tuta kortego, kiel
ankaü danke al la aütoritato de la rego
Filipo (kaj antaü êio de la granda inkvizitoro, kies Vésale estis kuracisto) oni atingis, ke la puno estis malgrandigita je vojago pentofara al la Sankta Tero". 2)
A

La kardinalo Mazarin laii rakonto vekigis dum la aiitopsio, komencita pro eraro
kaj finita pro politiko (Tourdes). La abato
Prévost, aütoro de Manon Lcscaut laiidire
mortis sub la skalpelo de vilaga hirurgo,
kiu, kredante lin mortinta, antautempe faris lian aiitopsion.
Tiuj êi faktoj, al kiuj mankas êi11ajn
ko.1trolo, ne sajnas al ni sufiêe aii!entikaj,
por esti klasigitaj inter la observaj oj vere
s ciencaj.
Pli malsupre ni citos du aliajn observajojn pri la supozataj mortintoj, el kiuj
unu vekigis dum la preparoj al la aiitopsio
kaj la alia revenis al la vivo en la amfiteatro de sekcado êe multnombra alesto de
studentoj. Analogiaj faktoj estas raportit aj
de s-ro John Fobert, M. D. kaj de aliaj
aiitoroj en l' Encyklopedie de médecine pratique, 1867 vol. I. pago 548- 549.
O. Bernutz en la longa verkajo, kiun
li dediêis al la studo pri histerio 3) , sajnas
tamen kredi pri la autentikeco de la fakto
de Vésale: ,,Vésale kaj j. P. Franck 4) li diras, estas du grandaj nomoj en medicino ;
la eraro, kiun ili ambaü faris, devas esti
grava instruo kaj instigi êiun kuracisto,1 ~l
singardo êe histeriulinoj koncerne la signojn de morto, kiuj estas konsiderataj kiel
tute certaj, se li volas eviti la maldolêan
riproêon de la konscienco, kiu estis pera
kauzo de la malg-ojiga fino de Vésale".
,,Faktoj nerifuteblaj, diras Winslow, pruvas ankaü, ke la personoj, tro rapide liveritaj al la tranêilo anatomia, donadis per
siaj krioj certajn signojn de la vivo, kiam
ili eksentis gian tranêrand on, por eterna
honto al la neprudenta anatomo, honto,
egala al la indigno de la familio de la persono postvivanta". :.).
Estas certe, ke la faktoj de aiitopsio
kaj dissekcado tro baldauaj devis esti registrataj en la epoko, kiam la kuracistoj
kaj studentoj, volantaj fari dissekcon, estis
devigataj aêeti de la ekzekutistoj la kadavrojn de kondamnitoj. La verdiktoj punaj enhavis efektive la frazon: ,,p e nd i g o t a k a j
sufoko t a, ~ i s l a m o rto se k vos", tamen plej ofte la ekzekutisto fidis je sajnoj
kaj se ni pri tio kredos al la aütoroj, okazis kelkfoje, ke ekzekutisto liveradis al anatomoj la korpojn, en kiuj la vivo ne ankorau estis plene estingita. Voltaire en la seA

A

'l En No w·rau dictionnairf de mid . et de r!tirurg . de Ja cco utl. \"ol. 18 p. 224.

1) \ ï du pli ma ls up re
la fa kton, ko nce rn ant a n
' ) Sue . Antropotomie ou f art d'injfclcr, de dis- 1 la e raron , kiun far is ti11 êi fama pro fes oro en la
sfq ufr, d'embaumer et de conserver Les parties du hosp italo de \Vien.
'
") W insl ow ( J.-8 .1. Au morlis iurrrfae sig na
corps humain . P aris 1765
minus incerta a rhinu:[;icis quam aliis exprrimentis.
: Dez eimi·ris en /)iclionnaire lzislorilfllf de la
1 Pari s 1740, p. 15.
médecine ancienne et modem e. l'a ris 1839.
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kvanta loko de Candide aludas tiun êi ak- Li malligis la korpon êe la helpo de sia
cidenton : ,,Estas vere, diris Panglot, ke vi veturigisto, metis gin sur la veturilon kaj
vidis min pendanta; mi, nature, devis esti veturigis en sian domon. Post kelkaj tagoj
bruligita, sed vi rememorigos al vi, ke plu- la kvazai:imortinto estis tute sana.
Horsti1Js rememorigas la historion de
vegis, kiam oni volis min rosti; la fulmotondro estis tiel fortega, ke oni perdis la unu virino, kiu du horojn post sia depreno
esperon ekbruligi la fajron; oni do pendi- de la pendingo naskis ' dunaskitojn , plenajn
gis min,~ êar oni povis fari nenion pli bo- je vivo. Estas permesate supozi, pro motinan; iu hirurgo aêetis mian korpon, forpor- voj, kiujn ni donos pli malsupre, ke tiu êi
tis min hejmen kaj min sekcadis. Li faris virino vivis ankoraü en la momento, kiam
al mi komence ektranêon krucoforman de oni gin deprenis de la pendingo, kiel vere
la umbiliko gis la klavikulo... Mi ankorau mortintan.
La 14-an de marto 1853 unu kondamspiradis. La krucoforma ektranêo incitis min
al tiom granda ekkrio, ke mia Îlirurg0 falis nito al mortpuno estis en Turin pendigita.
renverse kaj kredante, ke li sekcis diab- Lia korpo, deprenita de la pendingo kaj
ion, li forkuris, mortante pro timo, ktp ...." metita en êerkon, estis portata al la tomAgrippa asertas, ke en lia tempo Îli- bejo Jau la kutimo; tamen atako de tuso
rurgio estis ,,konsiderata, kiel malhonoriga" audigis el la êerko kaj oni ekrimarkis, ke
,,pro sia sangavida krueleco". Li aldonas: la pendigito ne estas morta. Senprokraste
,,Ciuokaze anatomio gin superas pri krue- oni lin transportis en la domon de la kaleco kaj estas publika buêejo al upuj kaj pelano, kie li ricevis êiujn zorgojn. Li revealiaj, egale la kuracistoj, kiel la hirurgoj, nis al la vivo, por morti definitive kelkajn
de kiuj iam la krimuloj, kondamnitaj al mor- horojn pli poste.
Marin Bunoust citas la sekvantan fakto, estis kun tre kruelaj turmentoj dissekcataj vivaj kaj havantaj ankorau konscion. ton : ,,Unu knabino 23-jaraga, servanta kiel
Sed nuntempe, pro estimo al la nomo kaj helposervistino êe... estis akuzita, ke si stereligio kristanaj, oni farigis iom pli huma- lis la moveblaiojn. Oni sin metis en malnaj: êar la homo unue estis mortigata a11 liberejon kaj pruvinte al si la stelon, konper iliaj manoj au per la mano de la ofi- damnis al morto. La verdikto estis tute
efektivigita: si estis pendigita, tamen oni
cisto..." 1;)
,
Coesalpin diras, ke li konis kelkajn sin post mallonga tempo malpend_igis, por
personojn, kiuj estis revokitaj al la vivo, elsu- porti sian kadavron al la lernejo de Îlirurferinte la punon de pendingo. Morgagni gio, kiel oni kut"mis fari kun êiuj korpoj
de la pendigitoj. La kadavro estis metita
raportas ankau kelkajn tiajn ekzemplojn.
Unu vilaga servisto estas pendigité1. La sur la tablo. Jam la profesoro pretigis sin
blankaj penitenculoj, al kies kunfrataro malfermi la ventron, kiam li ekrimarkis, ke
apartenis la ekzekutito, deprenis lin de la la korpo estas ankorau varmeta, kio lin inpendigilo tuj, kiam la ekzekutisto lin for- stigis alvoki la studentojn, ke ili helpu al
lasis. Ili portis lin en sian kapelon, kie oni Jiaj penadoj, duobligu la fervoron kaj paellasis al li sangon trifoje dum du horoj : ciencon por revoki tiun êi knabinon al vivo.
li estis revokita al la vivo, sed mortis en Ili- sekvis volonte tiun êi filantropian inviton kaj iliaj klopodoj estis kronitaj de la
la fino de la tago.
Anne Green, ekzekutita en Oxford la plej granda sukceso, êar apenai:i dudek mi14-an de decembro 1650, resJis alligita sur nutoj pasis, kiam oni perceptis kelkajn 1110la pendingo dum unu horo. Si estis jam en vojn spiradajn; kelkaj ektremoj de la kola êerko kaj oni jam estis sin portonta en ro estis senteblaj. Oni faris sangellason el
la teron, kiam oni ekvidis, ke si montras la vejno jugulara, post kiu la malfeliêulino
certajn altemantajn movojn de la brusto. audigis kelkajn gemojn obtuzajn. Post kelka
La doktoroj Plyty, Villis, Bathurst kaj Cla- tempo si malfermis la okulojn kaj ekkris
rek donis al si helpon kaj si revenis al la per voêo, sufiêe forta, por esti facile
aüdebla, turnante sin al la profesoro: Vi
vivo.
Unu muelisto el la êirkai:iajo de Abbe- ja g-in scias, granda Dio, êu mi estas
ville, pasante preter la loko, kie estis eks- kulpa.:.··"7)
Ciuj êi faktoj pravigas la opinion de
poziciata stelisto, pendigita la antauan tagon, ekrimarkis, ke la ekzekutito ne estas Sue, kiun ni citis en la komenco de tiu êi
mortinta. Kompato instigis la mueliston kla- êapitro kaj ankau la opinion de Riolan, per
rigi la dubon, kiu cetere montris sin prava.
7
6) Agrippa.
De incertitudine et vanitate scim•
ciarum. Anvers 1530.

)
Marin Bunousl. Vites plzilantropiques sur
l'abus des enterrements précipités; précautions à
prmdre pour que les vivants ne soient pas confondus avec le morts. Arras 1826, Pt 94 kaj 95.
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kiu ni finos. Tiu c1 aùtoro longe insist as '
pri la dangero, kiu ekzistas êe tro baldaua
alltopsio de la ekzekutitoj: ,,Qaamdiu calet
corpus, si param distat a suspendio, incidi
non debet, quoniam lmmanitas . et pie/as a
nabis exigunt, ut si quis vitae nondum extùzctae spiritus ejjulgeat, omni arte suscitelur, ut
vitae misera restituatur ad poenitentiam agendam". 8)
La konsilo de Riolan, admonanta la
anatomojn, ke ili lraktu la korpojn de la
ekzekutitoj kun malpli granda rapidemo,
kvankam estas malno va jam de kelkaj
jarcentoj, tamen hava s tutan aktualecon êe
la uzado de elektrokucio, kiel rimedo por
mortpuno. Plej ofte la elektrokuciito estas
nur en la stato de sajna morto kaj guste
en tiu êi stato li estas transdonata al sekcado. ,,La malsukcesoj de la elektro kucio
ne estas plu kalkuleblaj kaj tio êi estas tiom
konate, ke estus superflue pri gi insisti.
Tamen oni ne scias ankoraü, ke iuj kondamnitoj devis esti finmortigitaj de la kuracistoj êe la helpo de ekstreme grandaj
dozoj da hloroformo. Aliaj kondamnitoj marlis ne pli /rue, ol sub la franêilo de la aittopsio, kiun oni /aras preskau tuj post la ekzekuto". v)
Jeu, kion ni lega s en l' Annëe ëlectriqae
el sub la plumo, tiel aütoritata, de d-ro Fo veau de Counnelles:
,,Unu kuracisto ame1ika, d-ro Peter Gibbons, adresis al la dirnktoro de la malliberejo en New-York strangan petskribon . Li
postulas de li permeson revivigi iun ajn
krimulon, ekzekutitan per help o de la fama
elektra sego , kiu tie servas al ekzekutado .
La doktoro asertas, ke eê ne unu el la krimuloj, transportitaj al la tombejo post ek zekuto en tiu êi sego, estis mortigita per la
elektra fluo. Ili lrovis la morion - li certigas · - sub la skalpelo de hirurgo au estis
sufokitaj per la kalkotavolo".
Post d-ro Gibbons venis en la jaro
1909 d-ro Georges Shrady, por renovigi la
sama jn asertojn. Doktoro Georges Shrady estas inspektoro de mortintoj en la urbo
New-York kaj li asist is en la malliberejo de
Sing-Sing êe la ekzekutado per elektrokucio
de sep mortkondamnitoj. Liaj deklaroj ekmovis en plej granda grado la publikan
opinion en la Unuigitaj Statoj . ,,Ekzekutado
per elektro, diras Georges Shraây, ne mortigas kaj la morto estas ejektivigata nur per
la tranêilo de la kuracisto". Li asertas, ke
preskaü en êiuj kazoj estus eble revivigi la
A

A

Joannis Riolandi: Authropographia. Par is
16 18 in 8.
") \'idu: Gazette des Hôpitaux de Toulouse.
1909 p. 176.
8

)

- -
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personojn, kiuj estis submetitaj al la elektra
fluo en la malliberejo de Sing- Sing kaj ke
ili tiam rakontus pri la turmentegoj, kiujn
oni al ili faris . Li citas la ekzemplon de la
krimulo, nomita Taylor, kiu revivigis post
ricevo de la e'ektra · soko kaj kiun la kura cistoj finmo1iigis, lasante al li ensp iri hloroformon en granda dozo. Ce alia krimulo,
William Kremmler, la unua so ko produktis
neniun efikon mortigan; la dua trapaso de
la elektra fluo brulvundis terure la malfeliêulon kaj signoj de vivo persistis, kiam la
kuracistoj sekcadis Ja cerbon. D-ro Shrady
intencas asisti êe a\iaj ekzekutoj kaj post
kiam la kuracistoj estos deklarintaj, ke la
morto okazis, li pru vos, ke estas eble reveki la vivon. 10)
b) Balzamumadoj.
Lau diro de
la autoroj kardinalo Spinoza kaj kar~linalo Somaglia estas mortigitaj de la hirurgoj, kiuj faris ilian balzamumadon en la
tempo, kiam ili estis en la stato de sajna
morto. La 4-an de januaro 1858 la fame konata akiorino Rachel estis konsid era ta
kiel mortinta dum la atako de letargo. Si
vekigis guste en la momento, kiam oni pretigis komenci balzamumon de sia korpo.
En la armeo de P otomac dum la rnilito de la amerika Seces io, unu industriisto,
kiu balzamumadis la korpojn, metis s iajn
afisojn en la tendaro.
,,Tiu êi aventuristo,
konkuranto de Ganal, savis la vivon al unu
kolonelo, kies sveno , longe dauranta, kauzit:i de la eksplodo de obuso, estis rigardata kiel morto kaj kiu, kusigita aparte ,
por esti balzamum ata, revenis al la vivo
dum la operacio". 11 )
Oni scias, ke balzamumado nuntempe
estas tre disvastigita en Ameriko. Do unu
autoro sin dediêis al la esploroj en tiu êi
rilato en New - York kaj deklaras, garantiante per sia honoro , ,,ke notinda nomb ro
da homoj estas êiujare en Ameriko mortiga ta per la proced oj de balzamumado":
Jau li tiuj êi mortoj estas sufiêe multaj, por
altiri atenton de la pub lika" opinio kaj de
la kornpet~ntaj estraroj. 12)
Ciuj jurnaloj rakontis. la tre kuriozan
kazon de katalepsio, kiun oni konstatis en
Canada en 1906: ,,Unu juna virino 25 jarojn aga, s-ino Sharto og, ·: loganta en Wisconsin, ne malproksime de Montr éal, svenis
subite en la brakoj de sia edzo, kun kiu
A

10

)

fovea u de Courmelles en 4,mée fledrique.

1908 p. 160 kaj 19C9 p. 155.

11
) Citita de Tourdes
en la artiko lo: ,,Mort"
de la Dictionuaire des scifnces médicales, 2-a serio,
vol. IX. p. 613.
1
•)
Citita en la brosuroj de la Société de Londres contre le dauger des enterrements pr ématurés.
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cm raporsi jus edzii1igis. La kuracistoj deklaris, ke ' de Filipo Peu. Tiu êi aûtoro 111
si estas mortinta kaj oni sin metis en la tas pri la fatala akcidento, kiu minacis al
eerkon, atendante, ke venu la personoj, kiuj , li okazi. Unu virino,Aatinginte la fintempon
s in estis balzamumontaj. La parencoj de la de sia graveie::o, jus mortis ; la granda
junvirino restadis dum la nokto en la apu- 1 akusisto estis alvokita . por savi la infanon
da eambro, kiam ili ekaudis bruon, sajne per Cezartranêo. La najbaroj certigadis, ke
venantan el la êerko. Ili sin levis tremantaj · la virino estas mortinta. ,,Mi ankaï1gin krepro kortuso . penetris en la êamh on fune- dis, li diras, kaj tenante la insrrumenton,
bran kaj konstatis, ke la mortintino konser- por fari ektranêon, mi vidas tiun êi virinon
vis la kadavran rigidecon. Ili revenis al sia fari ektremon, akompanatan de grincado de
loko. Unu duonhoron poste ili ekaudis klare la dentoj kaj de ekmovoj de la lipoj, pro
audeblan gemadon. Teruritaj, la viroj for- kio mi sentis tiel grandan teruron, ke mi
kuris: la virinoj. pli kuragaj, alproksimigis tiam prenis la decidon estonte operacii nur
al la eerko kaj unu el ili ekrimarkis, ke la êe plena certeco". 1·1)
D'Outr epont, tau diro de Tourdes, jam
funebra tuko sin movetas facile. En tiu êi
momento aperis la balzamumisto kaj dum estis faronta la Cezaran operacion sur la
li sin preparis por komrnci la operacion, virino, kiu montris nek pulson nek korbala virino, kiun oni opiniis mortinta, levis sin tojn kaj kiu tamen revenis al )a vivo.
subite, kaj sidigis en la çerko, skuante la
Cangiamilla en sia traktajo de la Em morttukon, kiu sin tegis. Si deklaris, ke de briologio sakr a, d-ro Debreyne en sia trakpli, ol dudek kvar horoj, si audis êion, taio de Moechialogio, por elmontri la necekion oni diris êirkau si, ne povante krii nek secon êiam fari la Cezartranêo n, kiu ajn
estus la tempo, pasinta de la supozata 1110komprenigi sian teruran situadon ".
c) Ceza r tranêo . Tiu êi operacio tau mento de la morto, citas ambau pli ol kvincertaj autoroj estis ofte efektivigata sur la dek observajojn pri la infanoj, kiujn oni povirinoj, kiujn oni kredis mortintaj kaj kiuj vis eltiri vivajn kaj sanajn el la sino de
estis nur en la stato de sajna morto. Van iliaj patrinoj, kvankam la morto de tiuj êi
Swieten kaj Baudelocque citas tri obser- pah inoj antauiris tre longajn horojn, kelkavajojn pri la virinoj, sur kiuj oni jam inten- foje ee kelkajn tagojn. ,,Kaj krom tio, aldocis fari Cezartranêon, kiam ili revivigis el nas Debreyne, ni preterlasas en silento mutsia sinkopo.
ton da kazoj, rapo rtitaj de la antikvaj auTrinchinetti parolas pri pli malfetiea toroj, por alveni sen prokrasto al la postkazo : la abdomena tranêo estis farita, la mortaj naskoj pli novtempaj kaj neneigesango arteria sprucis al la hirurgo en la blaj". ,,J en la faktoj, li konkluclas, kiuj pruvas
momento, kiam li malfermis la uteron kaj la eblecon de sukc.so post intertempo· de
la virino mortis dum la operacio. 1 :;) La ra- dudek kvar -lwroj , de du tagoj kaj eê de tri
kontanto ne alestis êe la fakto, oni do raj- lagoj''. 1 :•)
tas havi kelkan dubon p i gia autentikeco, ,
11)
Philippe Peu. La pratique des accourhetamen gi ne povus esti simile pri la fakto
13 ,

vol. 6U.

Trinc hinet ti en jou rnal geuel. de médecine

mm ts. Par is 1694 p. 333.
'"J T rad ukita francen kaj resum;ta de la abato
Denouard.

KRONIKO.
Aper1s en apa rta libro hispana traduko se li skribos al 1( postkarte la deziron ride nia enketo internacia pri mortpuno. La cevi tiun publikigaj on.
Ni estas tre dankaj al li, ke li oferis
tradukajo n faris kaj per sia propra kosto
bele eldonis nia estimata kunlaboranto d-ro sufiee da laboro kaj mono, por diskonigi
Jorge S. Hita (La Arboleda [Bilbao], Hispq- , inter la sampatrujanoj esperanton kaj nian
nu;o). La tradukinto skribis en la antaupa- 1 enketon. Eble li tr ovos imitantojn en aliaj
1 landoj ?
rolo mallongan historion de esperanto.
Ankaû nia enketo pri partopreno de kuKun vera plezuro ni trarigardi s tiun ei
verketon, kaj kompara!_!t
e la tekston espe- racistoj en dueloj, kiun ni nun publikigas .
rantan kun la tradukajo, ni iom konatigis 1 vekis grandan intereson ne nur en kurackun la lingvo hispana, kiu havas multe da . istaj, sed ankau en pli vastaj rondoj. Inter
simileco kun la lingvo Zamenhofa.
1 aliaj la princo Alfonso de Bourbon, fondinto
D-ro Hita sendos senpage sian verkon de la internacia Ligo kontraiiduela, turnis
al êiu kolego, kiu partopreni s en la enketo, , atenron de la naciaj Ligoj pri tiu êi enketo,
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kaj dank'al tiu êi cirkonstanc o versimile
aperoAs diverslingvaj traduk oj de la enketo.
Car ni gin intencas presigi en pli grandaj partoj kaj fini en plej proksimaj du aù
tri numeroj, la kolegoj, kiuj ankoraù volas
aldoni sian voêo n en tiu êi afero, estas petataj senprokraste alsendi siajn opiniojn.
En tiu êi numero ni komencas tradukon de kelkaj êapitroj el la fama verko de
d-ro Icard pri sajn11101
to kaj esperas, ke gi
estos bonvena al la legantoj.
Krom tio ni alvokas la lega ntojn, ke
i1i bonvolu alsendadi priskribojn de la faktoj de letargo, de i1i mem observitaj aù
aùtentike esploritaj. Per tia publikigo ni povus plej efike esprimi dankon al la aùtoro
pro lia afableco, kun kiu li permesis al ni

traduki esperanten sian verkon. Samtempe
ni pruvos, ke nia esperantista kunligo kapablas bone servi al tiaspecaj internaciàj
esploradoj.
1
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