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FEJCSONKOS TOBZ.*) 
(Akephalus parakephalus, — perokephalus.) 

Genersich Antal tanártól. 

A fejtelen, fejcsonkos vagy rövidebben — fejcsonkos torzok, a 
fogyatkozási torzok fokozatos sorában természetes átmenetet képez
nek a fejteién torzoktól (akephalus) — az agytalanokra (anenkephalus). 
Ha már ritkaságuk miatt a kórboncztani gyüjteménytárak dísztár
gyaihoz számíttatnak, úgy közelebbi vizsgálatuk az alaki eltéréseknek, 
melyek megérthetósén kórboncztan és fejlődéstan egyesült erővel fá
radozik, egész halmazát tárja fel. 

A kolozsvári kórboncztani intézet, Blaha József tordai városi 
orvos szívessége által ily fejcsonkos torznak jutott birtokába, melyet az 
Orvos-természettudományi társulat m. é. 4-ik orvosi szakgyülésén 
mutattam be. Eövid vázlatos leírása az Értesítő 9-ik lapján található. 
A menynyiben azonban a tárgy tudományos felhasználását csak a 
pontosabb leírás és rajz általi, órzékítés teszi lehetővé, jelen soraim
ban a torz kimerítőbb leírását bocsátom közre. 

A finemü torz egészséges fiatal aszszonytól való, ki azelőtt 
már 7 egészséges gyermeket szült és csak az utolsó előtti szülésnél 
vett a lepény központi előfekvése (placenta praevia centralis) miatt 
művi segélyt igénybe. Utolsó terhessége minden különös kórtünet 
nélkül folyt le. A szülés a várt időben indult meg, de miután épen-* 

!) Előadatott az 1878, Jíov. 20-án tartott orvosi szakülésen. 
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seggel nem haladt előre, negyednapra a magzatviz elfolyása után, 
Blaha úrhoz folyamodtak, ki a gyermeket Braun-féle kampóval szak
avatott kézzel, szerencsésen kifejtette, A világra hozott magzat az 
életnek semmi jelét sem adta. A gyermekágy baj nélkül folyt le. 

A fimagzat 38-5 cm. hoszszu, 2395 grm. nehéz, igen jól táp
lált. Törzse és végtagjai, néhány kevésbbé szembeötlő eltérésektől el
tekintve, rendesfejlődésü érett magzathoz hasonlítanak. Nyak és fej 
helyett a mellkason egyenetlen gömbalaku, kissé jobbra dőlt torz-
képződmény ül (1. és 2. ábra), mely mintegy almanagyságu; hajjal 
benőtt tetejének közepe a torkolati ároktól húrirányban 6-6 cmnyire, 
a 7-ik nyakcsigolya tövisétől 5-5 cmre esik. A csonk további elkülö
nítése fejre és nyakra mellül igen határozatlanul egy bőrbarázda 
(1. ab. ny. r.-) által van jelölve, mely a szegycsont torkolati árka fe
lett 4 mm.-nyire fekszik és innen vízszintesen jobbra-balra futván a 
küloldalon elsimul; jobb vége a vállcsúcstól 3*5 cm., bal vége a bal 
vállcsúcstól 4 cmre esik. Hátul a hajzat éles határa által a fejdur-
vány jól van elkülönítve a kurta (2'5 cm. hoszszu) tarkótól, mely 
utóbbi a törzsből kiemelkedvén erősen jobbra tér el, ugy hogy a ki
tapintható nyaki gerinczoszlop a törzsével jobbra nyíló 135°-nyi szeg
letet képez. Egyszersmind a tarkó feltűnően assyinmetricus, jobb fele 
egyharmaddal vastagabb a balnál. A nyak igen zsirdús, ugy hogy a 
mélyebb részek ki nem tapinthatók; szélessége a mellső barázda ol
dal végei közt 6.3 cm. legnagyobb vastagsága elülről hátrafelé 5-3 cm. 

A csonk fejrószletén megkülönböztetjük a koponyát és az arczot. 
Koponyának tekinthető a tarkó folytatását képező egyenetlen csontos 
tapintató képződmény; mely hajas bőrrel van bevonva és oly gomb 
kétszögnek felel meg, melynek nyakszirti alapszéle ívben 8. cm.; 
húrirányban 5'2 cm. hoszszu, mellső arczfelőli széle ívben 10-5 cm. 
hoszszu; magassága, az előbbi két vonal közepe közt ívben mérve, 
5'0 cm., húr irányban 4 cmnyi. A hajörvény a nyak ferde gerincz 
oszlopának irányában fekszik, a hajas fejrészlet mellső szólétől 0*5 
cm. távolban, hol krajczár terjedelmű puha lapo s besüppedés tapint
ható. A göndör szőke haj 2'0—2-5 cm. hoszszu. 

Az arcz aláfelé ama nyaki barázda által van elhatárolva, felfe
lé pedig jobb oldalt egy ránczos petyhüdt, kékes szederjes, kakasta
réj szerű dagály által, mely a fejtetőtől a később említendő jobb fül-
durvány mögé terjed, (1. és 2, ábr.j. $&. á.), — koszorú irányban, iv-



ben mérve 4-5 cm. hoszszú, eredésében elölről hátrafelé mérve 
05—0-9 cm. vastag, felső részében 2-0 cm., az alsóban majdnem 
4 cm. magasságra kiemelkedik és szabad szélen simán lekerekített. 
A taréj legnagyobb vastagsága 1-4 cm., tömege laza nedv és edény
dús, zsírtalan kötszövetből áll, mely vékonyabb minőségű s finom 
hámmal bevont bőrrel takartatik. Mellső tapadási szélének felső ré
szében 1 cm. hoszszú, 0É2 cm. magas léczszerü kiemelkedés (1. áb. 
j . a. sz. p.) mutatkozik, mely alakja s állománya szerint a jobb oldali 
alsó szemhéjuak felel meg, pillaszőrrel és könyponttal van ellátva, 
miért is a dag elfajult jobb szemnek vagy jobb felső szemhéjnak tekint
hető. Baloldalt az arcz a koponyától 2—4 mm. mély barázda által van el
választva, mely a nyakbarázda bal feléből a közép vonalhoz közel ered s 
közvetlen szomszédságában kifelé fut, a nyak oldalán pedig felfelé hág
ván a fej hajas részét a bal fültő táján éri el és onnan a hajas rész szé
lén fel s majdan előre fut. Ezen barázda felső folytatását képezi a 
(8 mm. hoszszú) bal felső szemhéj, (1. áb. b. f. sz. p.) melynek me
redek, éles, porcztapintatu szélében Maibom-mirigyek láthatók. Kül-
felületen pillaszőr helyett 2'5 cm. hoszszú finom hajak erednek sü* 
rün egymás mellett, meglehetős egyenes sorban. Könypont hiányzik. 
A szempilla belső végétől a jobb szemet helyettesítő bőrdagály ere-
désónek felső pontjáig az arcz nincsen elválasztva a koponyától. Itt 
a jobb pofa bőre 1 cm. széles hidalakban balra és felfelé fut és a 
koponya bőréhez hasonló s hajas lesz. 

Az arcznak vett csonkterület közepe táján tompán mellfelé 
domborodik az állcsúcs, (1. áb. a. cs.) mely aláfelé simán lete
tőzve zsirdús állalatti tájba megy át, oldalvást pedig a rövid 
vastag pofákba folytatódik. Az állcsúcs felett fekvő tulajdonképeni 
arcz egyenesen felfelé tekint. Közepében egy tágas szájarcz-hasadás 
(1. áb. sz. ö- a. h.) létezik, mely ugy koszorú mint nyíl irányban 
mintegy 3 em. átmérőjű és körülbelül négyszegletű. Felső széle leg
rövidebb s a bal felső szempilla (b. f. sz. p.) által képeztetik, mely 
alatt főtt babnagyságu (15 mm. hoszszú, 8 mm. magas. 2—3 mm. 
vastag) petyhüdt redős bőrleffentyü (1. áb. b. sz. d.) ered; e leffen-
tyü egyébként a jobb szemet helyettesítő daghoz hasonló és az arcz 
hasadásba benyomul Bal (2-8 cm. hoszszú) széle felső felében a po
fának 8 mm. vastag lágy részeit átható arczhasadási heg (1. ábra 
a. h. h.), alsó felében pedig ajkpirral bevont felső ajk bal része 
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(1. db. f. a. b. r.) által képeztetik. Alsó (3 cm. hoszszú) széle egé
szen szabályszerűen alakult középnagyságú alsó ajknak (1. áb. a. a.) 
felel meg, mögötte szabályosnak látszó fogmeder mutatkozik, mely 
csak anynyiban tér el, hogy nem vízszintesen fekszik, hanem balol
dalt ferdén felfelé indul s igy a nyilas alsó és bal széle által képe
zett derékszögön — a bal szájzugon — túl, a bal felső ajak durvá-
nya alá folytatódik s ott végződik, hol ama ajakrész a pofahasadási 
hegbe megy át. Legrendetlenebb az arczhasadásnak 3-3 cm. hosz
szú jobb széle, mely az alsó széllel hegyes, a felsővel tompa szegle
tet képez. Alsó harmada (1-3 cm,) az ajkpirral bevont felső ajk jobb 
durványa (1. áb. f. a. j . r.) által képeztetik, mely mögött hasonló ki
terjedésű felső fogmeder részlet van a megfelelő kemény szájpad 
durványnyal (3. áb. h. sz. p. j . t.); középső (1*2 cm. hoszszú) har
mada igen vékony arczhasadási hegnek {1. áb. a. h. k.) felel meg, 
mely a felső fogmederhez szorosan odaforrt; a szél felső harmada 
pedig főtt babnagyságu (1 cm. magas, alapjában 8 mm. széles, 5 
mm. vastag), szabad vége felé hegyesedő nyúlványba (1. és 3. ábra 
o. ny.) folytatódik, mely kivtil bőrrel, a hasadék felé nyákhártyával 
van bevonva s első pillanatban orrdurványnak ismerhető fel, miután 
csúcsa alatt kendermagnyi vak gödröcscsel bir; közvetlen e gödröcs 
alatt borsónyi szederjes dudorka tűnik elő, mely egy metsző-fogsejt 
által okoztatik. A nyujtvány töve alatt a hasadékban borsónyi sze
derjes petyhüdt nyákhártya-dag van s ez alatt a hasadék mélyében 
az orrdurvány kitapintható kemény csontos váza a kemény száj pad 
felső szeglete mellett lévő egyenetlen csontfelülethez (ikszárnyhoz) izül. 

A leirt szélekkel körülvett arczhasadás a mélységben kúpszerű-
leg megszűkül s már 2 cm. mélységben katheterrel alig átjárható 
nyilassal végződik (3. ábr. t. sz.), mely felülről a felső szájpad-dur-
vány hátsó végéből kiinduló, lencsényi, vékony leffentyü, a jobb invi-
torla (3. ábr. i. j , v. f.) és a nyelvcsap jobb fele által takartatik. 
Ezen torokszornak tekinthető nyilas többi szélei közül a bal, felül a 
bal szemet, vagy alsó szemhéját helyettesítő bőrdagályba (3. ábr. b. 
k. d.) folytatódik, aláfelé rendetlen csonttalaju nyákhártya által kép
eztetik; a jobb meglehetősen szabályos, de igen finom és rövid ín-
ivekből alakul, melyek közt kis mandula foglal helyet; az alsó 
pedig a nyelvnek felette vékony (04 cm. szóles) gyökéből áll. 

A nyelv (1, és 3. ábr. ny.) t, i, a hasadási ür egész alsó falán és 
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pedig annak alsó és bal széle alatt levő fogmeder-nyujtványtól kezdve 
egészen a torokszorig ered s hátul vékony nyákhártya-redő által a bal 
szemdagálylyal, másrészt a bal pofhasadási heg belfelületóvel függ össze, 
mely két redő (3. ábra) a szűk torokszor bal szélét egészíti ki. Vékony 
gyöke miatt a nyelv sajátságos, körte alakú s e mellett oly nagy, (4 cm. 
hoszszú és közepében 2-5 cm. széles és 1*5 vastag), hogy a hasa
dási űrt nemcsak teljesen kitölti, hanem vastag és vértől duzzadó 
végével még 1*5 cmnyire elő is nyomul- A nyelv hátán a fonalas és 
gombaszerü szemölcsök szabályszerűen fejlődtek, a levelesek (pap. 
foliata) sora hátra felé igen erősen convergál. Árkolt szemölcs csak 
3 jobboldali s egy bal van; vaklik nem látható. 

Az arczdurvány többi részét a vastag pofák képezik, melyek 
határ nélkül az állcsúcsba és áll alatti tájba folytatódnak. A bal pofa 
{1. ábra) valamivel rövidebb a jobbnál. Alsó részében a nyakba
rázda bal végétől 1-5 cm., a koponya-arczközti barázda közepétől 2 
cm.-rel előre felé, a bal szájzugtól 2'3 cm.-rel hátra és lefelé, egy 
mákszemnyi besüppedós van s e fölött s tőle kissé előrefelé, 4 mm. 
távolban, egy másik daranagyságu ily gödröcs (1. db. f. h. ny.) van. 
Mindkettő az eltörpült bal állszeglet mögött fekszik ós az első zsi-
gerhasadék maradványául tekinthető s e szerint a bal fület helyette
sítik. A felső gödröcstől 12 mm.-rel hátra és felfelé, a bal szempil
la külvégétől 15 mm.-rel le- és kifelé és a koponyaarcz-redő kö
zepétől 6 mm.-rel előre felé, lencsényi, egészen lapos, puha bőrsze
mölcs ül (1. áb. f. h. ny. felső jelzés). A jobb pofa alsó külső ré
szében, a nyakredő külvége felett 8 mm.-re, a jobb szemdagály alsó 
végétől le- és előrefelé 15 mm.-re, kezdődik egy vízszintesen előre 
felé futó, 2 cm. hoszszú, hátul tompa, mellül hegyesszegletü bőr 
hasadék, (3. áb. j . f. d.) melynek alsó széle sima, puha, bőrszerü, 
felső széle pedig kissé (1 mm.-nyire) kiálló, tömöttebb, majdnem 
porcztapintatu s hoszszabb pehelyszőrrel benőtt. A bőrhasadás kö
zepében 6 mm.-nyire tátong s petyhüdt, ránczos, igen vékony nyák-
hártyaszerü bőrfolytatványnyal van bevonva, mely hátrafelé kissé 
előduzzad; bemetszve vörhenyes savóval telt lapos léczezetes üreseket 
n}át-unk meg, sima edénydús fallal s ez alatt zsírszövetet találunk, 
mely a környéki bőr alatti zsirba folytatódik. A bőrhasadás közepe 
felett, felső szélétől 4 mm. távolban találtatik egy borsszemnyi la-
posdad elődudorodás (2. áb. p. b. se.), mely hátrafelé elsimul, előre 



és fölfelé meredeken egy bőr gödröcsbe süpped, hol tövénél még 
egy mákszemnyi szemöleske s ezentúl valamivel nagyobb bőrkinővés 
van, mely utóbbi azonban nem oly lapos mint az előbbiek, hanem 
keskeny alapból 'polypszerüleg 5 mm.-re csúcsosan kiemelkedik. A 
bőrgödröcs a jobb állszegiet fölött fekszik s kétség kivül füljáratnak 
felel meg, a felette levő szemölcsök pedig külső füldurványoknak te
kinthetők, anynyival is inkább, miután a legnagyobb alatt a bőr zsír
szövetében kendermagnyi porczlemez feküdt, mely szalagosán a já-
romhid hátsó részéhez odaforrt. Végre a jobb pofa felső bal szögle
tében a jobb szempilla külső vége alatt 1 cm.-nyire még egy borsó
nyi puha bőrszemölcsöt (2. db. b. sz.) találni, mely 1—1.5 mm. 
mély bőr barázdával van körülárkolva. 

A magzat-törzse rendesfejlődésünek látszik. Vállszélessége 14-6, 
a hónalyárok távola 9-1 cm., a mell vastagsága az ötödik borda 
magosságában 7'8 cm. A has középnagyságú. A köldökzsinór épen 
a has közepéből ered. 

A medencze elég széles: a mellső felső csiptövis közti táv 7-3 
cm., a tompor közti táv 9*6 cm.,—de kissé lapos, a menynyiben a 
conjugata externa csak 4-7 cm. hoszszú. 

A borék (4. db. b.) mellől a himtag gyöke felett elfutó vastag 
körredővel kezdődik, petyhüdten besüppedt s hátrafelé is egészen 
lapos, mert a herék még nem szállottak le; egyszersmind jóval hát
rább terjed, ugy hogy a húgycső hagymás részét is betakarja, sőt 
ezentúl 1 cm.-nyire hátra ér. E miatt a borék két a középen ösz-
szeforrt nagy szemérem-ajakra emlékeztet, mely hasonlatosság még 
fokoztatik az által, hogy a himtag alig fél akkora, mint érett magzaté 
ós csikló módjára erősen hátra konyult. Mellső domborulati felületén 
1*5 cm, hoszszú hátsó felületén, a ütyma nyilasától a borékvarratig 
csak 0-6 cm.-nyi. E mellett azonban rendes módon ránczos bőr
rel van bevonva s szabad nyilasába vezetett kutasz könynyen a hó-
lyagba jut. A medenczekörület a csiptövisnól 22'5 cm.-nyi a tom
porokon 25 cm.-nyi. A gát feltűnő rövid, a farcsikcsont végétől a 
borék hátsó végéig húzott vonal csak 2'5 cm. hoszszú. A faniv-far-
csik közti táv ivben mérve 3-5 cm., húrirányban csak 2'7 cm. Az 
alfél hiányzik s a farredő, mely a kissé lapos farpofák között csak 
gyengén mélyed be, a gátra térve, az ülgumók közt két ágra oszlik, 
melyek közül a mélyebb iá. db. g. r.) a gát, majd a borékvágányba 
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megy át s e ponton t; i. a farcsík kitapintható végétől 2-6 cm. tá
volban mélyebb gödröcscsé (a. f. g.) besüpped, mely az alfélnek 
felel meg; — a felületesebb barázda pedig balra fut ós 3 mm. távolban 
a borékvarrat hátsó végétől a bal czombfanárokba tér. A két ba
rázda közt levő puha bőr a czombok öszszetevésekor keskeny bőrda-
gálylyá emelkedik. 

A czombok jól fejlődtek, testesek; de mindkét láb dongaláb: 
a lábfej erősen befelé fordult, belső széle felfelé húzódott és a lábtő-
középláb-izületben erősen behajtott; a talp hátra tekint ós a láb kül
ső széle aláfelé néz, ugy hogy járáskor az elődudorodó köbcsont érte 
volna a talajt. 

A karok és kezek ép fejlődést mutattak. 
A magzat szülepét nem láttam, de Blaha ur megvizsgálta. El

beszélése szerint ép érett magzatéhoz hasonló volt és semmi kóros 
változást nem mutatott. 

A torz belvizsgálatának leírásánál az egyes rendszereket köny-
nyebb áttekintés czéljából egymástól elkülönítve adom elő. 

1. Az e m é s z t é s i r endsze r . 

A szájür vizsgálata a külvizsgálatban van feljegyezve, A nyál-
mirigyek közül a jobb és bal fültó'mirigy szabályszerűen fejlődött. 
Ugy szintén a jobb oldali allalatti mirigy is,mely 1 cm. szóles és 
magas, kivezető csöve rendes képződésü. Baloldalt helyében csak igen 
apró, lencsényi mirigylebenyke van, melylyel azonban egy babnagy-
ságu áttünő tömlöcske függ öszsze; utóbbi falára s bennókére nézve 
egy ranulához tökéletesen hasonlít és itt Wharton-féle vezeték nem 
létezik. Nyelvalatti mirigy csak jobb oldalt van. 

A külvizsgálatban leirt torokszor kivételénél kitűnik, hogy ke
rülete majdnem 2 cm.-tert tesz ki; szűk volta onnan ered, hogy 
jobb falát, a kemény szájpad legmélyebb pontján túl felülről kiemel
kedő csontos nyujtvány (a jobb rőpnyujtvány belső lemeze) erősen be
nyomja. E nyujtvány medialis részétől lógott le a hártyaszerű lapos 
fél nyelvcsap is. 

A torokszoron túl a garat azonnal kitágul (l. 7. ábra), 3-5 cm. 
körületü. A felső garatür hiányzik, miután a durványos szájpad egye
nesen a koponyaalapba folytatódik, még is a nyákhártya itt mirigy-
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dúsabb. Az Eustach-kürtnek nyoma sem létezik. Az alsó garatür 
ellenben rendes alkatásu, csak hogy a bal fossa pyriformis mellső 
részében kölesnyi nyákhártya kinövés (7. áb. ny. sz.) van, s a gége
fedő hiányosán fejlődött ki, a menynyiben jobb fele keskenyebb és 
kevésbbó kiemelkedő, de 2 mm.-rél magasabbra ér mint a bal, minek 
következtében a gégenyilás szembetünőleg assymmetncus (7. áb. g. b.). 
A bárzsing rendes tagságú, de igen rövid. A gyomor harántfekvésii 
öszszehuzódott, szűk űrében fehéres nyák van. A nyombélben kevés 
épe. Az epeutak nyitvák; az epehólyag sürü epével telt. A máj ren
des alkotású, középnagyságú, 123 gramm nehéz. A hasnyálmirigy kö
zépnagyságú, tömött. A vékony- és vastag belek rendes alkotásuak. 
Mirigyeik, valamint a fodormirigyek semmi eltérést sem mutatnak. 
A jobb rémese hajlat egész kiterjedésében a májhoz és epehólyaghoz 
odanőtt, ugy hogy Winslow-fóle lik nem létezik. A haránt és le
hágó remesearánylag tág, de különösen tágnak látszik a végbél, 
mely 18 mm. átmérőjű és a szűk medencze-bemenetet majdnem egé
szen kitölti. A végbél alantabbi része mintegy 25 mm. átmérőjű s 
meconiummal duzzadásig telt tömlő foglalja el a medencze ürt s a 
keresztvájulásba hátra nyomul, alól pedig mellfelé kanyarodván, 
gyorsan megszűkül s 3 mm. átmérőjű kerekded nyilassal végződik, 
mely 3 mm. mélységben a bőr alatt fekszik azon helyen, hol a gát 
közepetti barázdája a borék hátsó szélével érintkezvén, mélyebbre 
süpped (9. áb. a. ny. és i. áb. a. f. g.). Ezen nyilas alfélnek tekint
hető, miután kivül piros izomgyürűvel van körülvéve, melybe a jól 
fejlődött végbélemelintő izom átmegy, belől pedig a végbél nyákhár
tyája szép hoszszú Morgagni-féle redőkbe van szedődve. A bőr alatti 
alfél egy 15 mm. hoszszú, 0.5 mm. vastag, vékony falú sártömlőbe 
fakad (9. áb. st.), mely a borék bőre alatt fészkel és előrefelé nyo
mulva a húgycső hagymás része táján vakon végződik. Pala rostos 
hártya által képeztetik, belfelülete sima ós laphámmal bevont; űrét 
meconium tölti ki. Közlekedés a végbél és a húgycsatorna közt se
hol sincsen. 

2. A légzés i szervek. 
Az orrür teljes hiánya és a gégegarat-nyilásnak eltérő alakja 

az előbbiekben már felemlíttetett. Különben a gége rendes alkatásu, 
csakhogy a kánporczokat fedő nyákhártya előrefelé igen vastag és a 
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bal paizsporcznak a szarv eredése előtti része valamivel rövidebb. A 
légcső feltűnő rövid (2 cm.) s vékony (5—6 mm. széles), öszsze-
sen csak 6 porczgyürűvel bir, melyek közül azonban a felső és az 
alsó igen széles, az előbbi három, az utóbbi kettőből látszik öszsze-
forrtnák. A jobb hörg a tüdőgyökben két ágra oszlik, a bal osztat
lanul hatol be. Mindkét tüdő légtelen ós rendesnél kisebb (5. áb. j . 
t. és b. t.) főleg a jobb, melynek belső hátsó éle csak 22 mm., kül
ső tompa éle 33 mm., mellső éle 40 mm. Ezen tüdő két lebenyből 
áll, a felső a rendes jobb tüdő felső és középső lebenyének íelel meg 
s utóbbinak elkülönítése, a mellső szél középső és alsó harmada közt 
levő,. 3 mm.-nyi behasadás, és a lebeny közti szél felső és középső 
harmada közt talált 2 mm.-nyi vágány által van jelölve. A bal tüdő 
aránylag nagyobb, belső hátsó éle 28 mm., külső tompa éle 44 mm., 
mellső éle 45 mm. Ezen tüdő egy lebenyü s az osztódás csak az 
alsó szélen a mellső alsó csúcs közelében levő 4 mm.-nyi, mély be-
hasadás, továbbá a mellső felületen egy befelé nyíló félholdalakú 
árok által van jelölve, mely 1 cm.-nyire a csúcs alatt kezdődik s a 
mellső honáljvonalban 6 mm. hosszban száll le. Ez is csak 4 mm.-
re hatol be. A tüdő szövete semmi rendellenest sem mutat. 

A páizsmirigy két lencsényi (5 mm. hoszszú, 4 mm. széles, 
3 mm. vastag) mirigycsomócska által van képviselve, melyek min
den öszszefüggés nélkül egymás mellett 5 mm. távolságban az első 
légcsőporczon foglalnak helyt. Szöveti eltérést nem mutatnak. 

3. A h ú g y i v a r - r e n d s z e r . 
A vesék (8. áb. v.) a rendes helyen fészkelnek, jól fejlődtek, 

lebenykések. Mindegyik 45 mm. hoszszú, 20 mm. széles és vastag. 
Felső végükön ülnek az igen kis mellékvesék (8. áb. mv.) ; a bal 
15 mm. hoszszú (belülről kifelé), 5 mm. magas, 2 mm. vastag; a 
jobb csak 7 mm. hoszszú, 5 mm. magas, 2 mm. vastag. A vese-
medencze alig valamivel tágabb, de a húgyvezetékek (8. áb. h. v.) 
majdnem ludtollvastagok, erősen kanyar illatosak. Ürük egyenlőtle
nül tágult, faluk túltengett. Szokott módon leszállva a rendes helyen 
a hólyagba nyílnak. 

A húgyhólyag öszszehuzódott, izomfala vastag, nyákhártyája 
foltonkint kissé belövelt. Az urachus öszszetöpörödött. A húgycső elég 
tág, dülrészóben a különben jól fejlődött lóczen (caput gallinaginis) 
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aránylag tág dülhólyagesa (vesicula prostatica) nyilik, mely a dtil-
mirigy állományában 8 mm.-nyire felhaladó csatornába folytatódik. 
Maga a dülmirigy tömött, szabályszerű szerkezettel bir, mellső lebe
nye azonban hiányzik. 

A herék (8. és 9. áh. h.) még nem szállottak le, hanem épen 
a lágyékcsatorna hasüri nyilasa felett foglalnak helyet (8. áh. I. cs.). 
Szabályosképződésüek valamint a mellékherék is, melyek fejéről 
egy-egy nyeles hólyagosa (hydatis Morgagni) lóg le. Az ondóveze
tékek (8. és 9. áh. o. v.) rendes módon haladnak a medenczébe s a 
hólyag fenekén a dülmirigy felett szabályszerű ondóhólyagcsákat 
képeznek. A heréből való kilépésük táján egy hashártyaredő tövében 
feküsznek, mely redő közvetlenül a hólyag mögött a medencze űrt 
harántul átszeli és a hólyag mögött 6 mm. magasságra, majdnem a 
hólyag közepéig felér. "Ezen redő (plica Douglasi) felső szólében két 
oldalt finom fehér köteg észlelhető, melyek jobbról balról a mellék
heréből jőve a középvonalban találkoznak s öszszeolvadva függőleg 
leszálló finom köteggé válnak, mely csakhamar elenyészik. A két kö
teg (8. és 9. áh. mv.) a Müller-féle menetek maradványai. A balol
daliban közel a medencze bejáratához kölesnyi tömött csomócska van. 

4. Az edény rendszer . 
A szivburok fekvése ós egész képződése rendes. A sziv (5. áh. 

s#. és 6. áh.) oly nagy mint ujdonszült egészséges gyermeké, a ko
szorús árok alatt 4 cm. széles és a tüdütér eredésétől a csúcsig 3 
cm. hoszszú. Csúcsa nagyobb részt a bal sziv által képeztetik. Az 
izomfal a két gyomorban körülbelől egyenlő vastag, 4 min.-nyi s a 
gyomorür is körülbelől egyenlő tág. A jobb gyomorban a tüdütéri 
kup teljesen hiányzik, miután a gyomorsövény mellső része nem fej
lődött ki s ugyan ez okból a két gyomor egy tág nyilassal (9. áh. 
s. ny.) közlekedik, mely fölött a vastag tüdütér (5. és 6. áh. t. ü.) 
oly módon ered, hogy a jobb és a bal gyomorral egyenlő módon 
közlekedik; mig a jobbra nyomult szűk függér (5. áh. ff.) csak a 
jobb gyomorba nyilik. (6'. áh. f. ny.) A tüdütéri nyilas (6. áh. t. ny) 
körülbelől kerek, 18 mm. kerületű s a szokásos ferde állást mutatja, 
ugy hogy hátul mintegy 4 mm.-rel magasabban áll mint elül. Ezen 
szájda kissé balra van csavarva s 3 billentyűje közül a mellső leg
rövidebb, (a szabadvég húrirányában mérve) 3 mm. hoszszú, a bal 
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legnagyobb és legvastagabb (6. ál. t. ny.) 8 mm., a jobb 7 mm. 
hoszszú. A függéri szájda (6. db. f. ny.) a jobb visszeres és a tüd-
ütéri nyilas közzé nyomult s velők közvetlenül érintkezik. Majdnem 
vízszintesen jobbról balra futó hasadókot képez, mely 5 mm. széles 
é s l ' 5 mm. vastag. Körülete 11 mm. Három körülbelől egyenlő 
hoszszú billentyűje ugy helyezkedett el, hogy egy hátsót és két mell
sőt lehet megkülönböztetni. Ezen nyilas tehát jobbra van csavarod
va, mi egyébként a koszorús üterek eredése által is bebizonyítható, 
a menynyiben a jobb koszorús ütér a bal billentyű, a bal pedig a 
hátsó billentyű felett ered; mig a jobb billentyű felett ugyan erősen 
kifejezett öböl képződött, de ütér nem találtatik. E szerint tehát a 
bal billentyű egy rendesállásu függér jobb billentyűjének, a hátsó 
pedig a rendes függér mellső billentyűjének felelne meg. 

A sövénynyilás (6. db. s. ny.) csúcscsal lefelé tekintő három
szeget képez, melynek 7 mm. hoszszú alapját a tüdütéri szájdának 
sagittalis átmérője képezné. Alsó hátsó széle 5 mm. hoszszú, ezt kissé 
elődomborodó, vastag sövényizom alkotja, mellső alsó szélét pedig 
egy 4 mm. hoszszú simán feldomborodó sövónyizom-nyaláb, mely 
a bal gyomorba áttérve a sövényen le és előre futó izom gerendává 
alakul. A két szél tehát alsó végével mintegy 100°-nyi szegletben 
találkozva a háromszög alsó lekerekített csúcsát képezi. A mellső 
szól felső vége a tüdütéri szájdát a mellső ós a jobb billentyű ta
lálkozási helyén éri el; a hátsó szél pedig felül a tüdütér jobb ós 
bal billentyű közti szöglete alatt 7 mm.-terrel végződik, azon helyen, 
hol a 3 csúcsú billentyű bal leffentyüjének közepe és a két csúcsú 
billentyű mellső leffentyüjének közepe a visszeres szájdagyürű sövé
nyéhez tapad, s ugyan e helytől ered a hártyás sövény is, mely 
6 mm. hoszszú vékony és keskeny lécz alakban a jobb gyomor mell
ső falához indul ós a függér bal, a tüdütér jobb billentyűjének kö
zepe közt elenyészik. (6. db. s. h. r.) E sövény a gyomorsövény 
hártyás része (pars membranacea septi), mely itt rendellenesen ta
pad és a függér nyilasát a tüdütérétől némileg elválasztja, jobb 
(hátsó) felületével a függéren a bal és hátsó billentyű közti szegletet 
sövényszerüleg elhatárolja, bal (mellső) felületével pedig a tüdütér 
jobb és bal billentyűje közti szegletet rekeszti el. 

A viszeres nyilasok, ugy szintén a pitvarok, rendesalkatásuak. 
A bal pitvarban csak egy bal tüdővisszór-nyilás találtatik. A petelik 
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átjárható és nagy billentyűvel van ellátva, melynek alsó mellső része 
finom likacsokkal többszörösen áttört. 

A tüdütér két 3 mm. vastag tüdiitéri ágat bocsát és a tág 
("7"5 mm. vastag) literes vezetékbe folytatódik, mely a hozzá csatlako
zó 3 mm. vastag függér-szükülettel öszszeszájadzva a 6-5 mm. vas
tag lehágó függeret képezi. 

A vékony felhágó függér (5. áb. ff. és 6. áb.) eredése felett 
1 cm.-nyire az ívbe megy át, vagy jobban mondva, itt ered belőle 
a 3 mm. vastag névtelen ütér, mig a függér-iv alig 2 mm. vastag 
csőként folytatódik, melyből csakhamar az alig 05 mm. vastag leg
alsó paizsütér ered. A névtelen ütér tövétől 6 mm.-nyire a függér-
iv egyszerre 2-5 mm.-nyire kitágul s e helyen ered belőle az 1-5 mm. 
vastag bal fejér s majdan 3 mm.-rel balra a 2-5 mm. vastag bal 
kulcsalatti ütér is, mire a függér ív mint 3 mm. vastag edény a 
Botall-vezetékkel találkozik. Ezen viszonyok szerint a függér ívből ere
dő ágak közül csak a névtelen ütér kaphatta vérét kizárólag a függ
ér felől, ellenben a bal fejütér, és különösen a bal kulcsalatti ér 
főleg a Botall-vezetékből a függér-szükületen át lett vérrel ellátva. 

A torz kezdődő rothadása miatt befecskendés nem történt, 
igy az edények vizsgálata hiányos maradt s csak a nagyobb üterekre 
szorítkozik. 

A névtelen ütér elég hoszszú (1-5 cm.) és egy 2*5 mm. vas
tag jobb kulcsalatti és egy vékony T5 mm. átmérőjű közös fejütérre 
oszlik. Előbbi szokásos módon halad kifelé és a rendes typus szerint 
ágazik szét. Utóbbi a paizsporcz felső szélének magasságában igen 
vékony belső és sokkal vastagabb külső fejütérre oszlik, mely utóbbi
ból ered: 1) a felső paizs ütér, melynek vastagabb felső ága (laryn-
gea superior) a gégébe halad, finomabb végága a jobb paizsmirigy-
hez száll; 2) az aránylag nagy 0 5 mm. vastag nyelvütér; 3) a sok
kal vékonyabb külső állütér és 4) egy vékony temporo maxillaris, 
melynek ágai a fültő mirigyen túl nem kísérhetők. A belső fejütér 
vékonyabb mint a nyelvütér, a torok oldalszéle mellett felhaladva a 
koponya alapját éri el ós a sziklacsúcs alsó felületén lévő vékony 
félcsatorna mentén a keskeny rongyoslikon át a szemürekkel öszsze-
folyt mellső koponyaürbe fut, s ennek lágy részeiben elvész. 

A bal közös fejütérből a gége magasságában az aránylag vas
tag felső paizsütér ered, mely a nyelvüteret is adja, továbbá egy 
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külön ramus hyoideus, s végre egy ág, mely irányára nézve a hátsó 
fülütérnek felel meg, a menynyiben a*zon gödröcsök felé fut, melyek 
a bal fület jelzik. Ezen ütérke a külső áll és a halánték állüteret is 
képviseli s belőle még egy igen vékony nyakszirti ütér is ered, mely
nek' folytatása a csöcslikba nyomul. A belső fejér baloldalt egészen 
hiányzik. 

A kulcsalatti ütérből jobbról balról egy egy gerinczütér is ered, 
melyek a nyakcsigolyák harántlikaiban íelhaladnak és szabályos mó
don a nagy dughártyát átfúrva az öreglikon át a koponyaürbe tér
nek és itt egy vékony alapi ütérbe egyesülnek. Ennek végága azon köt-
szövetkocsányt kiséri, mely a nyultagyi duzzanat felső hegyétől a jobb 
szemhólyag kötszövetébe halad. A gerinczütér ágai közül a mellső és 
hátsó tövisütér (artéria spinalis anterior és posterior) tágságra nézve 
is újszülött gyermekéhez hasonlók. 

A többi litereket illetőleg csak azt említem fel, hogy csupán 
a bal köldökütér (9, ábra k. ü.) fejlődött ki, mely igeü tág 4 mm. át
mérőjű ós aránylag is vastag fallal bir. A jobb köldökütérnek nyo
ma sem található. 

A visszerek közül csak a főtörzsöket vizsgáltam meg. Ezek a 
rendes typusnak megfelelőleg fejlődtek ki. A felhágó ürös visszér 
és ágai különösen a torkolati visszerek igen vékonyak voltak. Véna 
jugularis kephalikát csak jobb oldalt találtam s ez is igen vékony volt. 

A nyirkmirigyek, a 4 gramm nehéz kedezmirigy és az elég 
tömött 12 gramm nehéz lép semmi eltérést nem mutattak. 

5.) Az idegrendsze r . 
A központi idegrendszer jól fejlődött gerinczagy által van kép

viselve, mely 15-5 cm. hosszú nyaki részében 7 mm. széles,—a hát 
közepe táján 5 mm. széles, 3 mm. vastag, az ágyéki duzzanatban 
6 mm. széles ós 4-5 vastag, és az utolsó ágyéki csigolyában finom vég-
fonatba megy át. 

Burkai edénydúsak. Az ideggyökök szabályos lefutásúak és az 
ágyéki és keresztcsatornában lófarkot is képeznek. 

Az öreg likban a gerinczagy felső vége laposdad csomóba megy 
át, mely megvastagodott ós igen számos kanyarulatos visszérfonatok-
kal bőven ellátott lágy burkokkal van bevonva, ós a durványos hátsó 
koponyaür alsó részében fészkel. Ezen csomó nyúlt agynak tekinthet 
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tő. 18 mm. hosszú, felfelé gyorsan elhegyesedik; aláfelé halkkal és 
minden éles határ nélkül a nyaki gerinczagyba megy át. Legvasko
sabb része, mely a felső végtől 8 mm.nyire esik 14 mm. széles és 
12 mm. vastag. 'Mellső felülete csak kevéssé domború s a középhosz-
ban elfutó sekély barázdát mutat; hátsó felülete ellenben felfelé mind
inkább elődomborodik; jobb oldala valamivel domborubb a balnál. 
Felső végén egymás mellett két 1.5 mm. vastag edénydús kötszöveti 
köteg indul ki, melyek közül a mellső nagyobb a jobb szemdagba 
folytatódik, mig a hátsó kissé balra fekvő a két sziklacsont médiaiig 
széle közt fennmaradt részen (12 á. ábra h. h.) át a mellső kopo-
nyaürrel összefolyt szemürek kötszövetébe halad. A csomó alsó részé
nek oldalaiból több ideggyök ered, melyek jobb oldalt a bolygideggé 
és erős nyelvháti ideggé szedődnek össze, baloldalt pedig a bolyg
ideggé és a járulékos ideggé. A duzzannat burkai állományával szo
rosan összeforrtak s le nem vonhatók, alattuk hátul 1 mellül 2—3 
mm. vastag, szürkésvörös agyszövet találtatik, melyben az agyszövet
ben vastagfalú kanyarulatos véredények haladnak el, — a duzza
nat többi része és különösen a felső harmadnak egész tömege edény
dús tömött vértaplóhoz hasonló szövet által képeztetik. 

Az agyacsnak, agynak nyomát sem találni. 
A nyúl tag yi duzzanat és a gerinczagy pontosabb górcsői vizs

gálata a kezdődő rothadás és elmállás miatt elmaradt. 
Az agyidegek közül meg van a két bolygideg (5. ábra b. i.), 

továbbá a jobb és bal járulékos ideg, melyek a hátsó rongyoslikon 
át a koponyából kihaladnak és a rendes módon elágaznak, Továbbá 
a jobb nyelvháti ideg, mely a mellső bütyöklikon halad ki és aztán 
a szabályszerű ágakat adja. A többi agyi idegek nem találtatnak. A 
gerinczagyi idegek jól képződtek , a rekeszideg mindkét oldalon 
a rendes módon van elhelyezve. 

Az együttérző-ideg duczláncza mindkét oldalt helyesen kép
ződött. 

6.) A c son t r endsze r . 

Legszembetűnőbb eltérések a fejen találtatnak (10, 11 és 12 á. 
ábra), mely a lapos koponyacsontok és a praevertebral koponyaalap 
hiánya, -— a többi csontok kicsinysége és elferdülése miatt rendkivül 
eltorzult, 
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A fej hossza, a nyakszirt dudortól a jobb felső fogmeder 
közepetti széléig 45 mm.; az állcsúcsig 61 mm.; legnagyobb széles
sége a nyakszirtpikkely oldalrószei közt 37 mm.; magassága, az öreg
lik mellső széle és a nyakszirt pikkely karimájának legmagassabb pontja 
közt 28 mm. 

A koponyacsontok közt még legjobban kifejlődött a nyakszirt
csont, különösen ennek alaprésze, mely a rendeshez egészen ha
sonló , csak hogy alig fél akkora mint érett gyermeké, igen rövid 
8.5 és keskeny 9-5 (12 á. ábra ny. cs. a. r.). A bütyök részek (10. 
ny. b. r.) hátra felé igen erősen szét térnek. Izfelületeik (10 és 12. á. 
b. ábr. ny. b.) erősen hátra tekintenek s lemezeik felfelé irányulva 
a koponya ür oldalfalát segítik képezni. A jobb bütyökrész 14.5 
mm. hosszú ós 12 mm. széles (magas); a bal 12'5 hosszú és 13 szó
les (magas); a bütyök lik (12. ábra á—b. I.) mindkét oldalt jól kép
ződött, úgy szintén a torkolatiárok is, mely a szikla csonttal az elég 
tág hátsó rongyoslikat (12. ábr. és h. r. I.) képezi. A nyakszirt
pikkely (12. ábr. b. ny. p.) meredeken felfelé irányúit (10. ábra). 
Tulajdonképen csak alsó fele van meg, mert a jól kiemelkedő nyak
szirtgumó (12. ábr. b. nyg.) felett eső részlet hiányzik, vagy jobban 
monda, keskeny (2—4 mm. széles) fogazatos csontlecz alakjában a 
koponyaür felé bekonyult (10. és 11. ábra), s az ily módon létrejött 
sima pikkelyszegély a tetőt nélkülöző koponyaür hátsó karimáját ké
pezi. A pikkely alsó szélében az öreg liktól kiinduló háromszögű be-
hasadás létezik (12. ábr. b.), mely alól 11 mm. széles és 9 mm. ma
gasságban lekerekített csúcscsal végződik, illetőleg félárokba megy át, 
melynek szólei a nyakszirt gumó felé elsimulnak. A hasadás miatt 
az öreglik hosszátmérője igen nagy lett, 22 mm., holott szélessége 
csak 14 mm., de a hasadás alsó kétharmada rostos hártyával volt 
bevonva és csak a felső szögletben maradt mintegy 4 mm. átmérőjű 
nyilas, melyen át puha zsírszövet nyomult a koponyaürbe. A pikkely 
magassága jobb oldalt 1.9 cm., baloldalt 2-5 cm. Külfelülete alól a 
bütyökrészek felé finom csontnövedékkel bevont, felül sima; belső ho
morú felülete pedig egyenetlen, a külső szeglettől a nyakszirtdudor 
tájáig futó egy egy keskeny (1.5 mm. szóles) visszerarkot mutat és 
érdessé vált számos apró edénynyilatok és gödrök miatt, melyek 
különösen a felső részleten igen sürün vannak egymás mellett. A 
nyakszirtcsont oldalszólével vastag porczréteg által összefügg a két 
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halántékcsonttal és velük együtt a koponyaűrt alkotja, —alapi részé
nek mellső vége pedig érinti az erősen alásüppedt ikcsont testét, mely 
már a tulaj donképeni koponyaürön túl fekvő koponya-szemür fene
két képezi. 

A halántékcsontok nagy mérvben eltörpültek, függőleges állá
súak, és mellső végeikkel a nyakszirt-alap melső vége fölé csúszva 
majdnem érintkeznek egymással, keskeny hasadókot hagyván fen ma
guk közt, melyen át a koponyaür , a koponya-szemürrel közlekedik 
(12 ábra á. h. h.). 

A jobb halántékcsonton a csőcsrész lencsényi (3 mm. magas és 
széles) csontlemezt képez, mely a csőcsnyujtványnak (10. ábra h. cs.) 
felel meg és kivül a nyakszirt bütyök része és pikkelye közé van ékel
ve, belső szélével a hátsó rongyos lik hátsó zugát elhatárolja s a 
sziklarészszel kivül porczosan, belől csontosán függ össze. — A szikla
rész külső (4 mm. magas és 6 mm. széles) felülete kissé egyenetlen; 
dobgyürűnek, dobürnek nyoma sincs. Alsó felülete sírna, kívülről be
felé 7 mm. nyilirányban 3—5 mm.nyi, sima, finom tűszúrásnyi nyi
last mutat, mely talán a csecskarczliknak felel meg, de karcznyujt-
vány nem találtatik; — belső széle a hátsó rongyoslik mellső falának 
külső felét képezi. A sziklának belső a koponyaür felé tekintő részén, 
a durványos koponyaür mellső falán, mint 12 mm. hosszú, 6 mm. ma
gas, 2 mm. vastag, laposdad csontdudor emelkedik ki, melynek kö
zepe mögött kis (2 mm, átmérőjű) gödröcsből lencsényi kékelő sze
mölcs emelkedik ki (12. ábra á. és 11. ábra j . t.), mely sima hár
tyával van bevonva s egyenetlen porcztapintatú. Ezen szemölcs való
színűleg a tömkeleg durványa. Félkörös csatornák kinyomata a sziklán 
nem látható, belhalljáratnak nyoma sincsen. —- A szikla felső külső 
részéhez forrt az alacsony de vaskos pikkelydurvány (10. ábra h. 
cs. p.), melynek hátsó része a nyakszirtpikkelylyel is csontos össze
függésben áll s félholdalakú, 15 mm. magas lécz alakjában, a ko-
ponyaürt jobbrúl és előlrül bekerítvén mint tompa tövis a szikla mell
ső végét 5 mm.-re túlhaladva a koponyaürök közti hasadékot felülrül 
betetőzi és itt a bal halántékpikkely végével szalagosán összeforrt. A 
tövis aljának mellső felületén 3 mm. hosszú és 1'5 mm. vastag csont
szálka ered (11 ábra), mely a jobb ikszárny belvége alá nyomul. Ez 
valószínűleg a halántéki járomnyujtváüy gyökének felel meg. A jobb 
halántékcsont sziklás részéhez koezódik a jobb ikszárny és ott, hol a 
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szikla külfetülete az alsóba átmegy, vagy is azon tájon, hol rendesen 
az izgödör fekszik, — a két csont közti varrathoz egy 1 cm. hosszú 
és 4 mm. magas csontlécz (10. ábra h. j . ny.) van rostos szövet által 
odanőve, mely mellül a járomcsonttal érintkezik s vele együtt a já-
romhidat képezi. A csontlécz a halántékcsont járomnyujtványának 
mellső része, mely a halántékcsont becsuszása miatt annak fennemlített 
tövével nem nőhetett össze. Külső felületének közepéhez a jobb fül
szemölcs alatt talált porcz (10. ábra p. sz.) volt szalagosán odanőve, 
hátsó végéhez pedig az alsó álkapocs iznyujtványa tapad laza köt-
szövet által. Az iznyujtványtól lefelé, a szikla és a röpnyujtvány kül-
lemezének töve közti varrathoz és a röpnyujtvány tövéhez nőtt egy 
sima fehéres csontocska (10. ábra h. cs. cl), mely üllőhez (incus) 
hasonlít, csak hogy rövidebb és vaskosabb szárakkal bir, melyek kö
zül a hosszabb 3, a rövidebb 1-5 mm. hosszú, míg teste nagyságra 
nézve a rendeshez hasonló. Ezen üllő mint egy kificzamodva oly mó
don fekszik, hogy kissé begörbült hosszabb nyujtványa fel, előre 
ós kifele tekint, feje hátra és rövid nyujtványa előre be és lefelé néz, 
ós épen az utóbbi nyujtvány van odaforrva, míg a felső szabad ma
radt. A fejrész nem bir szabad izfelülettel, hanem meglehetősen éles 
határban 1*5 vastag hengerded porczkötegbe megy át, mely még a 
szikla hegyéhez külön szalag által van odakötve és a torok oldalán 
1 cm.-nyire elnyúlik, mellső vége két ágra oszlik, az egyik az állszög-
lethez tapad, a másik a szakcsont nagy szarva felett elhaladó porcz
kötegbe folytatódik. 

A bal halántékcsontnak csecsrésze nagyobb a jobbnál. Egy 
alantabbi csőcsnyujtványból áll, mely kivül 6 mm. magas, 5 mm. 
széles; és egy felfelé irányzott s tőle 2 mm. széles árok által elkü
lönített (7 mm. magas, 4 mm. széles) másik lemezből, a mely hátra 
felé a nyakszirt pikkely és bütyök rész közti szegletbe van beikéivé, 
elől a hátsó rongyos likat határolja el. Belől a sziklaólben a szikla-
csonttai összeforrt; kivül az összeköttetés porczos marad.—A szikla kivül 
borsónyi (6 mm. magas, 5 mm. szóles) egyenetlen csontdudort képez, 
melyen sem dobgyürű, sem dobür nem látható, és mely a pikkely és 
csöcsrésztől beható mély árok által van elválasztva; mell felé az ik-
szárnynyal, röpnyujtványnyal és durványos bal állcsonttal az ikállárok-
nak tartott gödröt határolja el. Alá felé a borsónyi szikladurvány egy 
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háromszögletű, széles (11 mm.-nyi) alappal ki ós előre felé, csúcscsal 
be és hátra tekintő, egyenetlen csontképződmónybe megy át, mely 
hátsó szélével a.hátsó rongyoslik mellső falát képezi; és a nyakszirt 
alapjával érintkező csúcsán egy rövid tövist visel. Utóbbiból részint por-
czos, részint hártyás 1 cm. hosszú köteg indul ki, mely a szakcsonton 
a kis szárnynak megfelelőleg tapad és alsó vége fölött egy az állszöglet 
megetti lágy részekben eltűnő ágat ád. A csontnak mellső széle a külső 
félben az ikcsont nagyszárnyának alsó részével csontosán összeforrt, 
belső felével pedig egy rendetlen (5 mm. hosszú, 2 mm. széles) nyi
last képez vele, melyen át a koponyaürrel összefolyt közös szemürbe 
juthatni (melső rongyoslik). — A koponyaürbe eső szikla csak az 
igen erős felső ívelt emelkedés (eminentia arcuata) {12á. ábrab.f. 1.) 
által van képviselve, mely a szikla helyzetváltozása miatt hátra és 
befelé tekint és aláfelé convergál. Mellső széle a nyakszirt alapi része 
felé csúszott; felső széle tompán lekerekített, oldala és alsó széle éles 
a hátsó pedig a tompa sziklaólbe megy át, mely a csöcsrészszel ösz-
szeforrt. Ezen félkörös vagy jobban mondva körközös emelkedés hossz
átmérője belőlrül ki és hátra felé 8 mm., szélességi átmérője alólrúl 
fel és kifelé 6'5 mm. A lécz központja felé kraterszerüleg bemélyed 
s e gödör (fossa carinata Tröltseh) egy 3 és 2 mm. átmérőjű tojásdad 
likkal végződik, mely a sziklában levő borsónyi gömbölyű üresébe 
vezet. Belfüljáratnak nyoma sem találtatik s a sziklarész a leirt ívelt 
emelkedés mellső szélével végződik,— 15 mm. távolba a jobb szikla 
belső végétől. — A halántékpikkely háromszegletü igen egyenetlen 
csontlécz alakjában a szikla felső mellső széléhez forrt; hátúi 11 mm. 
magas és a csöcsrész csúcsával s a nyakszirt-pikkelylyel érintkezik,— 
felső szélével bekeríti a koponyaürt (10. és 12. á. ábra), előre felé 
mindinkább alacsonyabb lesz és tompa (1 mm. hosszú) csúcsával a 
sziklán túl haladva a középvonalban a jobb halánték pikkely tövise alá 
csúszott, s igy szintén részt vesz azon homokóraszerü hasadók képzésé
ben , mely a koponyaürt a koponyaszemürrel összeköti (12 á. ábra 
Te. h. és 10. ábra.) 

Az ikcsont teste hátul a nyakszirti alaprészszel áll összefüggés
ben és előre haladva mintegy 30° szögben balra tér el. Felső felülete, 
mely a koponyával összefolyt szemür (10, 11. 12 á. ábra sz. ü.) fe
nekét képezi török nyereg módra kiváj olt, 8 mm. hosszú; hátul 3, 
melül 4 mm,, szóles s közepe táján kis gödröcsöt mutat. Jobb széle 
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a jobb nagy szárnynyal függ össze; balszéle felől a bal sziklacsont 
mellső végével érintkezik; mellső széléhez a nagy ikszárny durványa 
koczódik; alsó felülete jobbról a röpnyujtvány belső lemezével és rész
ben a felső állcsonttal összeforrt inydurványnyal van betakarva, bal-
felől pedig a szárnytól különvált hátra és kifelé csúszott ós a sziklá
val összenőtt röpnyujtványnyal forrt össze. 

Annak tartom t. i. az ikcsont testének baloldalából kiinduló 
rendetlen, egyenetlen, háromszögű csontképződményt, mely laposan 
terül el a koponyaalap baloldalán azon helyen, hol jobb oldalt a röp
nyujtvány kiemelkedik, mert belső hátsó szögletében 3 mm. magas,— 
széles alapú csonttövissel (durványos belső röplemez) bír és hátsó kül
ső szélével és a sziklával a bal mellső rongyoslikat képezi, mely a ko
ponyával összefolyt szemürbe vezet. A csontlemez oldalvást és előre 
felé megszólesbülve 13 mm.-nyi, közepében mélyen rovátkolt karimá
val végződik. Utóbbi mellűiről hátra és kifelé fut, hátsó végével a 
szikla külső részéhez odaforrt, mellső végével pedig a teljesen eltö
pörödött s az ikszárny mellső végéhez forrt bal állcsont-durváuynyal 
érintkezik s ily módon a fennemlített (17. lap) bal ikállárkot alólrúl el
határolja. 

A bal ikszárny ellapulva az ikcsont testének mellső széle elé csú
szott és felette mint 8 mm. széles és magas, meredek, félkörös fal 
kiemelkedvén, belső részével a koponyaürrel összefolyt szemür mellső 
falát képezi, külső részével pedig szétszálkásodó lemez alakjában a halán
tékpikkely és a sziklacsont mellső felületét betakarja. Az egész lemez 
az egyenetlen arczfelületén mérve 15 mm. hosszú (kívülről befelé) 
és 6 cm. magas (függőleges irányban), koponyaüri felülete tehát csak 
a belső félben vesz részt a szemürrel összefolyt koponyaür képzésé
ben, a külső fél a halántókcsont külíelülete fölé csúszott; szemüri és 
halántéki felülete pedig az elválasztó lécz elsimulásával arczi felületté 
vált. A durvány arcz felülete ós koponya felülete közti ól valószinüleg 
a szemhasadóki (fissura orbitális superior) szél által képeztetik; sima 
fénylő, de rajta mégis a halántékcsonthoz közel két kisebb, 0"5 mm.-nyi, 
ós egy nagyobb (2 mm. hosszú) befelé irányzott tövis van, ós a media-
lis végen még egy nagyobb 3 mm. hosszú hegyes tövis, mely széles — 
s az arczi felületen egészen élesen határolt— alapból kiemelkedve jobbra 
és hátra tekint, a jobb járomcsont homloknyujtványát majd nem el
éri (10. és 11. ábra b. i.cs.), mi által a koponyával összefolyt szemür 
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egy kisebb, jobb, mellső, s egy nagyobb, bal, hátsó rekeszre oszlik. Ezen 
csonttövis alapja a jobb állcsont felső szegletébe mélyen be van nyomva 
úgy, hogy az arczról tekintve, inkább annak nyujtványáúl, a homlok-
nyujtványnak tartható, habár összefüggése az ikszárnynyal csontos, 
míg az állcsonttal csak úgy nevezett harmóniában áll. A bal ikszárny 
medialis széle egyenetlen ós a jobb felső állkapocs belső felső szegletével 
érintkezik; — alsó széle mellől a durványos állkapocs közti csonttal 
(10. ábra o. ny.) áll szállagos összeköttetésben, közvetlen e mellett az 
eltörpült balállcsonttal, ezen túl elhatárolja fölülről az ikállárkot ós vé
gül érintkezik a sziklacsont külső részével-

A jobb ikszárny az ikcsont testével szabályszerűen függ össze és 
rövid (3 és 5 mm. magas) röpnyujtványa alakra s állásra nézve rendes. A 
tulajdonképeni szárnyrész (10. ábra i. cs. n. m.) azonban nagy mérvben 
átalakult, durva vaskos akár 4 mm. vastag csontlemezzé lett, mely 8 
mm. magas (alólról felfelé), — ós 16 mm. szóles (belülről ki és hátra
felé). Egyszersmind félig hossztengelye körül csavarodott úgy, hogy 
erősen megkeskenyült szemüri felülete inkább befelé, halántóki felülete 
előrefelé tekint s az ikállárkot képezi, — míg a koponya felülete 
egyenesen hátra néz. Utóbbinak külső háromnegyede a becsúszott 
halántékcsontot előlrül betakarja, belső negyede pedig a koponyával 
összefolyt szemür oldalfalát segíti képezni, és a röpnyujtvány tapadási 
helye felett szétszórt csontcsatornával bir. — Felső széle egyenetlen 
zigzugos, részben csontvarratszerü. — Belső szélének felső része, 
mely a koponya-szemürbe néz s valószínűleg az eredeti szemür-
hasadéki-szélnek felel meg, sima s egy mólyen fekvő kisebb, 
2 mm. magas csontkinövéssel, továbbá egy felületesen fekvő 5 mm. 
hosszú tövissel bir, mely utóbbi épen a felső és belső szél közti 
szegleten ered s így a szárny felső szélének hosszabbulásáúl is te
kinthető , mert vízszintesen a jobb haláDtékpikkely-tövissével párhu
zamosan halad el. Ezen tövis (10. 11. és különösen 12. á. ábra 
sz. n) a bal ikszárny felső szélétől eredő kisebb tövissel majdnem 
érintkezik, mi által a koponyaszemür hátsó része, egy közép
részre ós egy kisebb hasadékszerü hátsó részre oszlik. Az ikszárny 
belső szólének alsó része és a felső állkapocs hátsó széle közt tág 
hasadók marad fenn, melyen át a jobb ikállárok a koponyával össze
folyt szemürrel közlekedik. Az ikszárny hátsó széle a sziklacsonttal 
varratszerüen összeforrt s épen e varrathoz volt odanőve a halánték-
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csont járom nyujtványának mellső része, az alsó állkapocs iknyujt-
ványa és az üllő rövid nyujtványa (17. lap). 

Az arczcsontok közül a jobb járomcsont (10. ábra j . j . cs.) el-
helyeztetése és alakja miatt könynyen felismerhető. Kis lapos csont
lemezt képez, melynek alsó széle és állnyujtványa a halántékcsont 
jaromnyujtvanyanak elkülönített mellső részével függ össze; nagy 
mérvben eltörpült homloknyujtványa pedig fel ós befelé fordult s a 
jobb ikszárny felső szélének belső végével érintkezik, mellette a kopo-
nyaszemürbe nyomul és a bal ikcsonthoz forrt állcsonti homloknyujt-
ványnyal áll szemben. A távolság az állnyujtvány belső vegétől a ha
lánték nyujtvány végéig 13 mm. , ugyan onnan a homlok nyujtvány 
végéig 7-5mm, előbbi hosszban a rendesnek felét, utóbbi csak egy
harmadát teszi. A járomcsont helyzetváltozása abban áll, hogy arczi 
felütete felfelé , halántóki felülete aláfelé tekint, végre leginkább el
törpült szemüri felülete befelé néz s így a koponyával összefolyt szemür 
oldalfalának melső részét alkotja. Itt nyilik a szűk járom csatornácska is. 

A jobb felső állcsont (10. és 11. ábra j.f. á. cs.) szintén köny
nyen felismerhető, habár egészen aránytalanul fejlődött ki és alsó 
fszájüri) s belső (orrüri) egy alsó belső felületté folyt össze. Szem
üri felülete eltörpült 9 mm. hosszú (előlrül hátra felé), 3*5 mm. szó
les és a koponyával összefolyt szemür mellső falát képezi; túlerős 
lejtéssel a hátsó felületbe ímegy át, mely 8 mm. széles, 4 mm. ma
gas és a mély ikárokba tekint. A hátsó felület felső belső zugában 
egy 1*5 mm. átmérőjű belszélen behasitott lik mutatkozik : a szem
gödör alatti csatorna hátsó nyilasa. Az arczfelület felfelé néz (nagy 
fokú prognathia), — a meder széléig 1 cm. hosszú és 13 mm. szó
les,— erős ebárkot mutat és a szemgödör alatti csatornának kifelé, 
a járomcsont alá, csúszott külnyilását (10. ábra m. g. I.)—Alsó belső fe
lülete igen egyenetlen. Mellső kétharmadában egészen a felső szélig 
kemény szájpadmódra tömött rovátkos nyákhártyával volt bevonva, 
mellül az állkapocsközti csont külfele tökéletesen odaforrt s a var
rat, mely érett gyermeknél még jól kivehető, itt nem találtatik. Hát
só harmadában az állcsont alsó belső felületén egy a hátsó szeglet
ből fel és előrefelé futó, s a felsőszél közepe alatt végződő, alig 
1 mm. magas esontléczczel bir, mely a szájpadi nyujtványt képviseli 
s e lécz felett 5 mm.-re a belső felületből vékony háromszegü csont
lemez indul, mely hátul belől derékszögben végződik. Ezen csontle
mez belső (4 mm. hosszú) széle az ekedurványnyal, hátsó (3#5 mm. 
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hosszú) széle a röpnyujtvány bellemezének felső részével érintkezik 
s e miatt az idő előtt az állcsonthoz odaforrt s eltöpörödott inycsont 
iklemezéűl tekinthető. Ezen nyujtvány töve alatt az állkapocs alsó 
belső felületén kis gödröcs van, az állöböl kezdete. — A fogmeder 
vaskos és négy nagy fogsejtet tartalmaz, a belsőben egy élével ferdén 
balra tekintő metszőfog, a másodikban egy kis hegyes ebfog , a 3-ik 
és 4-ikben a két őrlőfog van , az utolsó erősen hátra tekint. így te
hát csak a belső metszfog hiányzik. Homloknyujtvány az állcsonton 
ugyan nem találtatik, de annak tekinthetjük a bal ikszárny mellső felső 
szögletéhez odaforrt csonttövist, mely a koponyával összeforrt szem-
ürbe nyomult (20.1 ap). 

A már felemlített összeköttetéseken kivül a felső állcsont alsó 
hátsó szegletében még érintkezik az ikcsont teste jobb részének mellső 
végével és végre a röpnyujtvány tövével. 

A bal arczfelen csak a felső állcsont találtatik s ez is felismer-
hetlenségig eltöpörült. Két darabból áll: 1) A külső darab lapos vé
kony csontlemez, mely közepe táján derékszögben meg van hajtva 
és a bal ikszárny mellső szegletéhez odaforrt oly módon, hogy egyik 
(6 mm. hosszú és 2 mm. széles) fele a koponyaalapon elnyúlik, 
belső szélével az ekecsonttal érintkezvén: másik valamivel szélesebb 
(2-5 mm. széles) fele pedig az ikszárny alsó szélét bekerítve víz
szintesen kifelé halad s hátsó t$visszerü végével az ikállásokba néz. 
2) A belső darab a külvizsgálatban orrnyujtványnak nevezett kinövés 
csontos vázát alkotja és előbbi csontlemez hajlási szegletének medialis 
széléhez rostos szövet által van odakötve. Tömör csonthengert képez, 
mely 9 mm. hosszú, közepében mintegy 2 mm. vastag, felső végén 
valamivel vastagabb, — alsó végén pedig még inkább kiszélesedik és 
egy fogsejtet visel jól kifejlett metszőfog-koronával. Ezen csont 
belső állkapocsközti csontnak tartható, talán jobb oldalinak, minthogy 
a jobb külső állkapocs közti csont is kifejlődött és a jobb állcsonttal 
szorosan összeforrt. Lehetséges, hogy a belső fél a koponya ferdülése 
ós bal állcsont eltöpörödése miatt erősen félrecsúszott s így a bal áll-
csont-durványával jött érintkezésbe. Tövének beloldalán vékony 2 mm. 
hosszú és széles csontpikkely tapad, melynek alsó vége behasadt. 
Ezen pikkelyek talán az orrcsontoknak felelnek meg. 

Az ekecsont az ikcsont testének alsó felületén elfutó, 5 mm. 
hosszú csontlemezkéből áll, melyek felül egymással összeforrtak, a 
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jobb, a jobb állcsonttal és annak inycsont-durvanyával, a bal, a bal 
állkapocs aláhajtott durványával érintkezik. 

Az alsó állkapycs jobb fele (10. és 11. ábra a. á. cs.) szabályo
san képződött, csak hogy igen rövid és nincsen meghajtva, úgy hogy 
alsó széle majdnem egyenes vonalt képez. Hossza az állcsúcstól az 
az állszegletig 25 mm., — ugyanonnan az iznyujtvány hátsó szólóig 
35 mm., magassága elől 14, az állszöglet előtt 8 mm. Felhágó része 
törpe, az állszeglettől az iznyujtvány hátsó széléig 11 mm. magas, 
az utolsó fogsejt szólétől a hollóorr-nyujtvány hegyéig 4 mm. széles, 
legnagyobb szélessége csak 6-5 mm.; a félholdad vágány helyett majd
nem egyenes él találtatik, s a távolság a holló orrmellső szólótői az 
iznyujtvány hátsó széléig 8 mm. (új szülöttnél 19). Az izfelület csak 
3 mm. hosszú (belőlrül kifelél)— 2 mm. széles; porczczal van be
vonva, de a porcz fölött kötszöveti tok van, mely kötegszerüleg a 
jobb ikszárny és halántókcsont közti réshez odaforrt. A lingula nagy, 
ellenben a fogmedri csatorna nyilasa igen szűk; állik hiányzik, azon
ban az állkapocs belső felületén közel az alsó szél közepéhez kis nyilas 
van, mely a 3-ik fogsejtbe nyiló csatornába vezet. A fogmederben 
van mellül egy fél fogsejt, mely a bal alsó állkapocs által egészítte
tik ki; e közös fogsejtben két, a medialis szélben egymással össze
forrt belső metszfog rejlik. A fólfogsejttől kifelé menve találni egy 
második félig ketté választott fogsejtben a 2-ik metsző és a szegletfo
gat , — a 3-ikban s 4-ikben egy egy őrlőfog koronáját. 

Az alsó állkapocs balfele sokkal szembetűnőbben van átalakul
va, a menynyiben csak teste (ivrésze) fejlődött ki, mely félholdsze-
rüleg behajtott ós mellől rendes módon függ össze társával, hátul 
pedig felfelé irányúit ós vékony, kissé felhajtott lemezkóben végző
dik, melynek éles széle a fogmeder felszínétől hátrafelé leszáll ós a 
durványos ikállgödörbe ér, hol laza szövettel a többi lágyrészekkel 
összefügg. Az egész csontdarab az állcsúcstól a hátsó végig 25 mm. 
Magassága elől 13 mm., a hátsó végben 6 mm. Külső felületén az 
első őrlőfog-sejt alatt egy álllik van; fogmedri csatornanyilás hi
ányzik, nyelvecs sem találtatik. Fogmedrében a jobb belső fogsejtet 
kiegészítő üresén kivül még 3 foggödröcs találtatik, a legbelsőbb fél-
sövény által ketté osztva a 2- dik metsző és a szögletfogat, a 2-ik 
és 3-dik a két őrlőfog koronáját tartalmazza. így tehát a bal állka
pocsban is valamenynyi tejfog meg van. A bal állkapocs külfelületé-
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nek közepe táján (az első örlőfogsejt közepétől a 2-ik közepéig) vé
kony csont szegélylyel körülfogott, kis babnyi tömött csont (8 mm. 
hosszú 4 mm magas 3 mm. vastag) van (11 ábra, a baloldalon 
levő kiemelkedés), mely számfeletti foghoz hasonlít, de kifejtés
kor egészen önálló tömör csontnak bizonyul. Külső szabad felülete 
domború, felöl sima, alól kissé érdes és az alsó szél mellső s 
középső harmada közt 0'5 mm. átmérőjű likat mutat; belső felü
lete elül kissé domború, hátúi kiváj olt és itt 1 mm. átmérőjű lik 
létezik, mely a külső felületeken lévővel vékony csontcsatorna 
által függ össze, másrészt pedig az állkapcsi gödörben levő kis ab
laknak felel meg, mely a hátsó fogsejtbe néz. A csontocska hátsó 
vége tompa, a mellső hegyes, s ez alatt szintén egy kis lik van, 
mely az előbbiek közti csatornácskába vezet. Ezen csontocska vé
kony csonthártya által van oda nőve ós valószínűleg a homlokcsont 
hiánya a bal állcsont, ikcsont és halántékcsont összetöpörödóse foly
tánlecsúszott s az allsó állkapocs külfelületére sülyedett járomcsont,— 
az első zsigeriv felső ágának nyomorék maradványa. 

A fejet az elősorolt csontok és csontdurványok alkotják, úgy, 
miként az a 10. és 11-ik ábrán láthaó. Tökéletesen hiányzik a két 
falcsont, a két homlokcsont, továbbá a mellső ikcsont a kis szárnyak
kal, a rosta csont, a könycsontok és az orrkagylók. Mielőtt a csont
váz többi részeire térnék át, még a fejen levő két főürt könnyebb 
áttekintés végett, néhány szóval külön ós összletesen irom le. 

A torz szűk koponyaüre (10. és 11. ábra k. ü.) voltaképen 
csak a rendes koponĵ a hátsó felének felel meg, az úgynevezett hátsó 
lépcsozetnek s e szerint csak is a nyakszirt és a két halántékcsont 
által képeztetik. Ürterének legnagyobb szélessége jobbrúl balra 30 mm., 
hossza 20 mm. Teteje hiányozván, felfelé tátongó nyílással bir, mely 
hosszpetéded, koszoruirányban 23 mm., nyílirányban 15 mm. átmérőjű, 
széle hátul a bekonyult nyakszirtpikkely, oldalt az eltörpült halán
tékpikkelyek által képeztetik. A koponyaür alul a hátul behasadt öreg 
likon át a gerinczcsatornával közlekedik; — a jobb és bal mellső bü
työklik és hátsó rongyoslikja a koponya alapra vezet; mellül pedig 
a halántékcsont belső végei és a nyakszirti alap mellső vége közt, 
közepében megszűkült, homokóraszerü hasadék van (12. á. ábra k. h.)1 
mely által a koponya a szemürrel áll összefüggésben. A hátsó kopó-
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nyaürben épen az öreglik táján foglalt helyet a nyultagyi duzzanat, 
s az ebből eredő ideggyökök. 

A fejen talált második nagy ür {10. 11. és 12. ábra sz. ü.) ren
detlen, a középről előre ós jobbra nyúló gödör, mely 13 mm. hosszú, 
3-5 —6 mm. széles és 9 mm. mély. Hátsó meghasadt falát a halán
tékcsontok mellső végei, bal oldalát a balikszárny hátsó felületének 
belső része, mellső falát részint az előbbi csont, részint a jobb felső áll
csont ós a jobb járomcsont szemüri felülete , — jobb oldalát a jobb 
ikszárny megrövidült szemüri felülete képezi; alapját a hátsó ikcsont 
kivájolt felső felülete. Ezen ür is felfelé szabadon nyilik. Széleiből ki
emelkedő osontnyujtványok é* tövisek által tökéletlenül 3 rekeszre 
van osztva, 1) egy jobb mellsőre, mely a jobb szemürnek felel 
meg, s a jobb állcsont homloknyujtványa ós a járomcsont hom-
loknyujtványa által a középsőtől van elhatárolva. 2) Utóbbi a balszem-
ürrel összefolyt mellső koponyaürnek felel meg és 3) hátul az ikszár-
nyak mellső végein kiálló tövisek által még egy külön kis rész kü-
löníttetik el, mely tisztán középső koponyaürnek mondható. Az 
elkülönítés azonban csak a felületen tehető, a mélységben mind a há
rom rész határ nélkül függ egymással össze. Ezen a szemürekkel 
összefolyt mellső koponyaür, a mellső rongyoslik által a koponya
alappal, az alsó szemrósznek megfelelő hasadékok által a jobb jól fej
lett is a bal durványos ikállárokkal áll összefüggésben. 

A szakcsont szabályszerűen képződött, középlemeze húrirányban 
13 mm. hosszú ós 5 mm. magas s hozzá csatlakozik jobbra balra 
egy egy 10 mm. hosszú nagy szarv. A jobb nagy szarv kifelé erősen 
lehajlik, mert le van nyomva a felette nagy (11 mm. hosszú és 2 mm. 
vastag) hengerded porcznyujtváuynyá kinőtt kis szarv által, mely fölötte 
ki és hátra felé halad és hátsó végén a koponyaalapból kiinduló 
porczköteg vaskosabb ágába (17 lap) megy át. Baloldalt a kis szarv 
nem különödött el a karcz-szak-szálagból, mely a koponyaalapon a 
rendes helyen tapad. 

Igen szembetűnő eltérések találtatnak a gerinczoszlop felső ré
szén is. Ez felső végében megrövidült és a felső háti résztől fogva 
erősen jobbra hajlott. A hajlás kezdete a 6-ik háti csigolyának felel 

'meg. A gerinczoszlop hoszsza az atlastól a farcsíkig egyenes irány-, 
ban 17*2 cm., a görbületek beszámításával 19*6 cm. 
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Ágyéki csigolya 6 van s ezek rendes képződésüek. Az 5 alsó háti 

csigolya szintén rendes, a 6-ik (alólrúl számítva) csigolya teste jobb ol
dalt 1*5 mm. alacsonyabb és jobb ivének külső részéből 7 mm. hosz-
szú darab hiányzik, rostos hártya által van helyettesítve, mig a belső 
(hátsó) rész helyesen képződött. A 7-ik csigolya csak félig fejlődött, 
teste baloldalt 7 mm. a középvonalban 3 , a jobboldalon alig 
1 mm. magas; jobb harántnyujtványnak és ívnek nyoma sincsen, 
ellenben a bal harántayujtvány jól fejlődött s a bal ívszár a felette 
álló csigolyaívvel csontosán öszszeforrt. A 8-ik csigolya teste igen 
ferdén áll, balfele 0-5 mm. magasabb, harántnyujtványai jól fejlődtek, 
bal ívszára az alatta álló ívvel öszszenőve egy közös tövisporczfélbe 
megy át; jobb íve pedig a kettőzés némi nyomait mutatja. A 9-ik 
hátcsigolya teste szintén igen ferdén áll, bal harántayujtvány a, íve jól fej
lődött, úgyszintén a jobb harántayujtvány is, de a jobb ív hiányzik és 
csak a felette álló ív alsó szélén lévő kis csontdudorka által van képviselve. 

A magasabb háti és a nyaki csigolyák, a fejgyám kivételével, 
nincsenek elkülönítve, testük egy jobbra dűlt 3 cm. hoszszú porcz-
oszlopot képez, mely baloldalt 5, jobb oldalt 3 sekély haránt rovát-
kot mutat ugyan, de ezek a középen nem érnek öszsze s nem is 
feküsznek egyszintben; a tájékozás még inkább megzavartatik egy 
a középtől kissé jobbra lefutó egyenetlen 1*5 cm. hoszszú hosszba
rázda által. Némi erőltetéssel 6 csigolyatestet lehetne felvenni, me
lyek közül a 3 alsó, háti,— a 3 felső, nyaki csigolyának tekinthető. Csont
mag egymás felett 3 van; a felső a foghegytől 15 cm.-re esik. 

A porczoszlopból jobb oldalt egy háti ós két igen kis átfúrt, 
nyaki harántayujtvány ered; bal oldalt 2 háti és 3 nyaki naránt
nyujtvány. A jobb és bal nyaki harántayujtvány ok szabad végei 
23'5 mm. távolságban állnak el egymástól. ív van alólról számítva: 

1) Egy alsó, melynek két szára hátul porczosan öszszeforrt; 
bal szára egyes, a jobb kettőzés, vagy jobban mondva 4-szerezés nyo
mait mutatja, a menynyiben alsó szélének közepén kis csontdudor
ka van, mely a 9-ik (alulról) háti csigolya jobb ívét képviseli; főré
sze a háti középvonal felé két egymás felett álló ágra oszlik, melyek 
közül az alsó a bal ívszárral egyesül, mig a felső külön marad; a 
felső szólen az ív tövéhez közel még egy csontdudor van, mely egy 
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negyedik odaforrt szárnak felel meg. Ezen ívszár tehát a 9., 10., 
11., 12-ik felső háticsigolya ív eltörpült képviselője. 

2) Egy bal ivszár, mely a hátsó középvonalig terjed a nélkül, 
hogy egy felső vagy alsóval öszszeforrna. Háti vége sekély barázda 
által behasított. Ezen fél ív kétségkívül az előbbi zárt ív jobb szárá
nak felső ágához és az ezen levő dudorkához tartozik s igy kettős 
ívszárnak tekinthető, mely a két felső háti csigolyához tartozik. 

3) Egy felső ív, melynek szárai a középen 2 mrn.-nyire állnak 
el egymástól és rostos szövettel függnek öszsze. Balfele két jól kép
ződött, de egymással öszszeforrt szárból áll s felső szélének laterális 
részén törpe íznyujtvány áll ki, Jobb fele szintén két szárból folyt 
öszsze, de az alsó darab nem függ öszsze a csigolyatesttel, a felső 
pedig a fejgyám jobb ívszára, mely az ív nélküli forgó íznyujtvanya 
alá süppedt s e helyzetben az alatta levő ívvel öszszeforrt. 

A forgó (epistropheus), mely ama porczoszlop felső végét ké
pezi, körülbelől 8 mm. magas, 21 mm. szóles (a rendes 15 mm. és 
26 mm. sz.) gyűrű részletet képez, mely mellfelé domború, hátul a 
gerinczür felé, homorú és igen ferdén áll; balfelének legmagasabb 
pontja 12 mm.-rel magasabb mint a jobb, mi miatt a törpe (4 mm. 
széles, 3 mm. vastag, 3-5 mm magas) fognyujtvány erősen jobbra 
tekint. Utóbbinak töve alatt mellül, a középvonaltól balra kis há
romszögletű mellső ízfelület van a fejgyám számára; hátul szintén 
baloldalt, kis, félholdad ízfelület a haránt szalag számára, mely a fog 
alatt a forgó hátfelületén jobb oldalt megtapad. A forgó bal ízfelülete 
(íznyujtvanya) előre és balrátekint, rendetlen négyszögű és a rendes 
ízfelület előre nyomott mellső felének felel meg, mig a hátsó fél el
törpült egyenetlen rögös, részben kötszövettel benőtt. Az ízfelület al
só külső szélén mellül egy törpe, mellső (bordái) harántnyujtvány 
ered, mely erősen aláfelé nyomult; hátsó szélén pedig egy aránylag igen 
hoszszú 7 mm.-nyi porczlécz, mely ferdén előre ós lefelé, előbbinek 
szabad vége alá fut s vele rostosán öszszenő, s e második nyujt-
vány töve alatt még egy harmadik vele párhuzamosan fekvő, de sok
kal rövidebb (3 mm.) és vékonyabb porcznyujtvány erpd, mely a 3 
alatt említett bal ívszár felső szélén levő íznyujtvány beloldala mel
lett végződik. A harántnyujtvány ezen szerkezete arra mutat, hogy a 
forgó voltakópen 3 csigolyának felel meg: a mellső harántnyujtvány 
a forgóé, az első hátsó hoszszúsága és állása miatt nem tartozhatik 
á forgóhoz, hanem a vele összeolvadt más csigolyatelephez, a 2-ik hátsó 
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nyujtvauy pedig egy további alatt levő nyaki csigolya hátsó haránt 
ágnak tekinthető. A jobb ízfelület egészen átalakult, két ízlap által 
képviseltetik, melyek közül a mellső háromszögletű, a forgó mellső 
felületén a fog -alatt 3 mm.-rel a középvonalban kezdődik. Kifelé 
keskenyül és egyenesen előre néz; a hátsó helyzetére nézve az íz-
nyujtványnak megfelelő, keskeny hosszpetóded ós felfelé tekint. Előb
bi a fejgyám jobb tömegével érintkezik, utóbbi pedig a fejgyám felső 
koponya felőli ízfelület hátsó széléhez csatlakozván a jobb nyakszirti 
ízületet hátrafelé kiegészítette. Ezen ízfelület tövén mellül kis porcz-
dudor ered: a jobb harántnyujtvány mellső szára. 

A fejgyám hátul nyitva maradt s oldaltömegei (massae laterales) 
előre csúsztak. Jobb fele körülbelül rendesnagyságu, de állása mint 
már fenn érintettem, nagyon rendellenes; kissé megkeskenyült oldal
tömege nem a forgó íznyujtványán ül, hanem annak mellső felületére 
csúszott, íve pedig a forgó alatti csigolya jobb ívszárával nőtt ösz-
sze. Az ív eredetétől 4 mm.-nyire kerekded 2 mm. átmérőjű porczos 
ízfelület van, mely a forgó íznyujtványának tövén levő hasonló kis íz-
felülettel ízületet képez. A fejgyám balfele igen keskeny és vékony. 
Már a mellső öszszekötő rósz a dudorkától balra csak 2 mm. vastag, 
holott a jobb 4 mm.-nyi; az oldaltömeg legnagyobb magassága csak 
4-5 mm. (a jobb 6-5 mm.), hátsó szára csak 17 mm. (a jobbé 19.) 
Ezen hátsó szár körülbelől vízszintesen a tarkó középvonalára fut és 
a nagy dughártyában végződik, anélkül, hogy az 1'5 mm.-rel alan
tabb fekvő jobb szár véggel öszszeköttetésbe lépne. Alsó szélén, ere-
désétől 4 mm távolságban kis rendetlen porczczal bevont hossztojás-
dad ízfelület van (4 ós 2 mm. hosszú átmérővel), mely az alatta 
levő csigolyaíven levő íznyujtványnyal érintkezik. 

Az előbbiek szerint tehát mintegy 6 nyaki csigolyát lehetne 
felvenni, melyek közül a két alsó egymással öszszeforrt ívvel és kü
lön harántnyujtványokkal bir. A 3 magasabb az ívet nélkülözik, és 
csak is a durványos bal harántnyujtványokban különödtek el. A felső 
pedig a meglehetősen jól elkülönített, kificzamodott atlas. 

Borda bal oldalt 10, jobb oldalt 11 van. Utóbbiak közül a két 
alsó szabad ós rendes fejlődésü, a többi 9 kötött és a következő el
téréseket mutatja. A 10. és 9-ik közös vastag nyakkal és fejjel bir, 
mely 3 csigolya testtel érintkezik; a bordák a bordaszöglet táján 
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válnak el egymástól. A 8-ik és 7-ik hátul egymással érintkezik és 
igen vékony. A 6-ik és 5-ik közös vékony nyakkal és fejjel bir, és a 
bordagümőtől 6 mm.-nyire válik el két vékony bordára; a 6-ik a 
borda szöglet táján a 7-ikkel érintkezik s itt közöttük kis ízület jött 
létre, porczczal bevont ízlapokkal. A 4-ik és 3-ik borda szintén kö
zös fejjel és nyakkal bir, a bordaszeglet táján ketté válnak, a hó-
nalji árokban megint egyesülnek és a bimbó vonalban újból elválnak 
ós külön porczokba is mennek át. A két felső borda helyett csak 
egyet találunk. Ez vaskos és tömött, felső széle csak mérsékelten be
felé irányult, nem vízszintes állású. Külső felületén sekély árok 
mutatkozik, mely a mellső és a hátsó vég felé elsimul. Feje igen 
vaskos ós magas, előre felé két ágra oszlik, melyek közt egy csigo
lyaközti lik van, az alsó ág az öszszeolvadt hátnyak-csigolyaoszlop 
alsó testével érintkezik, melyből a 4-szeres jobb ív ered, a másik ág 
a porczoszlop oldalán felnyúlik egészen a nyaki csigolyák haránt-
nyujtványáig. Az egy borda tehát kétségkívül a két elsőnek felel meg, 
melyek egymással szorosan öszszeforrtak, mi mellett különösen az el
ső durványos maradt. 

Baloldalt a 9 alsó borda középnagyságú alsó 9 bordának min
den tekintetben megfelel. A legfelső borda a többiekkel egy irányban 
áll nem vízszintesen, külfelületén a gümőtől fogva egészen a mellső 
harmadig mély hosszhasadás által ketté van osztva; vaskos feje pe
dig mellül három elődudorodással bir, melyek az öszszefolyt porczos 
csigolyaoszlop baloldalával érintkeznek, a két felső dudor közt egy 
csigolyaközti nyílás fakad. A felső dudorka külső része egy porczos 
nyúlványa alakul, mely azon bal csigolyaívvel érintkezik, melynek 
jobb fele hiányzik. Ezen viszonyokból kiviláglik, hogy az egy borda 
a három első bordának felel meg, melyek közt a két felső egyszers
mind igen tökéletlenül képződött. 

Valamenynyi jobb borda a gerinczoszlop hajlása folytán igen 
közel áll egymáshoz, különösen a felsők miért is felfele mindinkább 
szorosabb öszszenővések találtattak. A jobb bordák egyszersmind kes^ 
kenyebbek ós rövidebbek is. A jobb 4-ik (látszólag 3-ik) borda 35 mm. 
hoszszú és mellső végén 3 mm. magas, a bal 4-ik (látszólag 2-ik) 
borda 48 mm. hoszszú és mellső végénél 7 mm. széles, de ezen kü
lönbség aláfelé eltűnik, az utolsó bordák hoszsza és vastagságra néz-
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vé megfelelnek egymásnak. A bal bordák mellső végei kissé távol 
esnek egymástól. A szegycsont rövidebb jobboldalt 6, baloldalt 5 bor
dával függ öszsze, alakja és egyéb viszonyai rendesek. 

A váz többi részeit nem vizsgáltam meg. 
Végül még néhány adatot jegyzek fel az izomzatra nézve. A 

jobb kulcsszegyizom erősen fejlődött, a bal gyengébb. A pofák _ alsó 
részében és a nyak vastag zsírszövetében számos zsirral átszőtt bőr-
ízomcsík volt, melyek a zsirban kezdődtek és abban végződtek, 
további tanulmányozásukba nem bocsátkoztam. Ezek az arczizmokat 
s a széles nyaki izmot képviselik. A száj zárizom nem csak a jól kép
ződött alsó ajakban, hanem a jobb és bal felső ajk részletben is ta
láltatik. A rágó izmok jobb oldalt teljesen ki voltak fejlődve, bal ol
dalt pedig a durványos állkapocsvóghez számos ízomnyaláb tapadt, 
melyeket azonban, a csontok rendellenes alakja s helyzete miatt, 
osztályozni nem tudtam. A bal pofa bőr alatti izomzatból egy vasta
gabb 2 mm. széles ízomnyaláb különválik s a szakcsonton tapad meg, 
mint a kétfejű állkapocsízom hátsó háta; a mellső has az egyébiránt jól 
képződött jobb kétfejű mellső hasával szorosan öszszeforrt. A mylo-
hyoideus nem éri el a szakcsontot, hanem rostjai minden varrat köz
vetítése nélkül haránt irányban a jobb állkapocs szártól a balhoz futnak. 
Az állszak, állnyelv , szaknyelv, karcz-szag, karcz-nyelvízom mindkét 
oldalt fejlődött. A vállszak-, mellszak-, mellpaizs- és paizsszak izom 
szintén mindkét oldalt találtatik. A mély nyakizmok igen rövidek, 
skalenusok és egyenes mellső fejizom megvannak, de a ferde ós hosz-
szú mély nyaki izmok hiányoznak. 

A mellízniok közül csak a jobb nagy mellízom hibás, a meny
nyiben a 3. 4. 5-dik bordaporcz feletti része igen vékony, áttünő. 
A tarkóízmok közül a hátsó felső ferde izom hiányzott. 

Leletünket öszszegezve fejcsonkos torzunkban, a fej öszszetöpö-
rödése a nyaki és felső háti gerinczoszlop elhajlása (skoliosis) és 
hiányos képződése (oligospondilia), agy és agyacs hiány; szív gyo
morsövény nyilas, függér szűkülettel; torokszükület; alfelzár; a nemi
részek nőies fejlődése; a magosabb érzéki szervek orr, szem, fül 
hiánya és nagyfokú arczhasadás volt constatálható. 

(Folytatása következik.) 
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Ábrák magyaráza ta . 

1, ábra. 
A torz f e j c s o n t j a s t ö r z s é n e k f e l ső r é sze fél n a g y s á g b a u . 

•',, szd. Jobb szemdag. / . a. j . r. Felső ajak jobb része. 
3. a. szp. Jobb alsó szempilla, a. h. h. Jobb és bal arczhasadásí heg. 
b. szi. Bal szemdag. o. ny. Orrnyujtvány. 
b. f. szp. Bal felső szempilla a külső a. cs. Allcsúos. 

szélén kinövő hajakkal. ny. r. Nyak redő. 
ss. ö. ah. A szájjal öszszefolyt arcz- f. h. ny. Baloldali fül nyomok, a két 

hasadás. alsó pont szerű gödröcs mig a 
a. a. Alsó ajak. felsó egy puha börszemölcs. 
/ . ÍJ. h. r. Felső ajak bal része. ny. Nyelv. 

2- ik ábra. 
A fe jc sonk j o b b o l d a l a , f é lnagyságban . 

j . sz. z. Jobb száj zug. p. b. sz. Börszemölcsök, melyek a bör 
j . szd. Jobb szemdag. alatt levő porcz lemezke felett 
j . fd. Jobb füldag. ülnek és a jobb fülkagylónak dur-

ványai. 
3-ik ábra. 

A szá j j a l össze fo ly t a r c z h a s a d á s k iny i tva , u g y h o g y a z ü r b e l á t n i 
f é l n a g y s á g b a n . 

0. ny. Orrnyujtvány. i. v. j . f. Inyvítorla és nyelvcsap dur-
1. sz. d. Bal szemdag. vány, szintén csak a jobb félből áll. 
k. sz. p. j . f. Kemény szájpad dur- t. sz. megszűkült torok szór. 

vány, mely a jobb félből áll. ny. Az előhúzott nyelv. 
4-ik ábra 

G á t t á j és k ü l s ő i v a r r é s z e k . N e g y e d n a g y s á g b a n . 
b. Üres borék, mely a himtag gyöke gr. A mélyebb gátbarázda; mely a bo-

fölött vastag börredővel kezdődik. rék varatba folytatódik. 
h. Rövid himtag. af. g. Alfél gödör. 

6-ik ábra. 
Sziv és t üdők . N é g y e d n a g y s á g b a n . 

j . t. Két lebenyü jobb tüdő. t. ü. Vastag tüdütér. 
b. t. Egy lebenyü bal tüdő. b. t. ü. a. Tüdütér bal főága, 
ff. Vékony felhágófüggér. sz. Sziv. 
/ . e. Jobb és bal fejér. b. i. bolggideg. 
k. ü, Kulcs alatti ütér. 

6-ík ábra. 
Sziv és tüdők, mint az e l ő b b i áb rán . 

j . sz. Jobb szív felnyitva. / . ny Függéri nyilas a hátsó billen* 
«. ny. Sövény nyilas, mely fölött a tyüvel. 

tüdütér ered és melyen át a két / . ny. Felhasított tüdütéri nyílás, mely
gyomor közlekedik. ben a nagy balbillentyü látszik. 

s. h. r. A sövény hártyás része. 
7-ík ábra; 

Torok h á t u l r ó l nyi tva . N e g y e d n a g y s á g . 

t. sz. Torok szór. ny. sz. Nyákhártya szemölcs. 
g. b. Gége bemenet, 
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8-ik ábra. 

A medence b e m e n e t f e l e t t fekvó 'húgy és i v a r s z e r v e k . 
N e g y e d n a g y s á g b a n . 

m. v. Mellék vesék. >. cs. Lágyék csatorna hasüri nyilasa. 
v. Vesék. " o. v. Ondovezeték. 
h. v. Húgyvezeték, m. m. Müller féle menet. (A két utób-
h. Here. bi tulvastagnak van rajzolva.) 

9-ik ábra. 
F e l n y i t o t t m e d e n n e ür a hugy iva r sze rve ikke l és a végbé l le l . 

N e g y e d n a g y s á g . 
b. f. cs. A fanizület átmetszése után b. h. Húgyhólyag. 

félre húzott bal fancsont. k. íl Bal köldökütér. 
vb. Végbél, alsó része felhasított. d. m. Dülmirigy. 
a. ny. Böralatti alfél nyilas. h. Here és mellékhere. 
s. t. Sártömló'. o. v. Ondovezeték. 
h. v. Bal húgyvezeték. m. m. Müllerféle menet. 

lO-ik ábra. 
A du rványos fej váza j o b b r ó l t e k i n t v e 4/3 n a g y s á g b a n . 

ny. p. A nyakszirt pikely lekonyult a. á. cs. Alsó állkapocs, 
felsőrésze. / . á. cs. Felső állcsont. 

ny. b. r. Nyakszirtcsont bütyök része. sz. g. 7, Szemgödör alatti lik. 
ny. b. Nyakszirt bütyök. a. cs. h. Állcsontnak a bal ikszárny-
h. cs. Halántékcsont csecsrésze. hoz forrt homlok nyujtványa. 
h. cs.p. Halántékcsont pikely durványa. b. i, cs. Bal ikcsont nagy szárnya. 
h. cs. d. Halicsont durvány. j . cs. n. sz Jobb ikcsont nagy szárnya. 
h. j . ny. Halántéki járomnyujtvány k. ti, Hátsó koponya ür. 

mellső része. sz. B. Koponya űrrel összefolyt szem
ei, sz. Porczlemez a fülszemölcsök alatt. ürek. 
j . j . cs. Jobb járomcsont. o. ny. Orrnyujtvány. 
i. á. á. Ikállárok. / . m. I. Felső fogmedri lik. 

11. ábra. 
A fej váza mellűiről tekintve. 

a. d' cs. Alsó állkapocs, bal felé- b. {• cs. Bal ikcsont nagy szárnya az 
nek hátsó végén mutatkozó elő- odafort állcsonti homlok nyujt-
dudorodás az eltörpült bal já- ványnyal. 
romcsont. b. h. cs. Bal halántékcsont. 

/ . r. Alsó állkapocs felhágó része. k. ü. Hátsó koponyaür. 
j . /. ú. cs. Jobb felső állcsont. ö. I. Öreg lik. 
sz. II. Koponya űrrel összefolyt szemür. j . t. Jobb tömkeleg durványa. 

12. ábra. a) 
A koponya h á t u l r ó l t e k i n t v e a nyelv s z i r t p i k k e l y l e v é t e l e u tán-
ny. cs, a. r. Nyakszirt csont alap része. j . t. Jobb tömkeleg durvány. 
ny. b. Nyakszirti bütyök nyujtvány. sz. ü. Akoponyával összefolyt szemür. 
b. I. Bütyök lik. k. h. Közlekedési hasadék, mely a hát-
h. r. I. Hátsó rongyos lik. só koponya ürból a szemürekkel 
b. f. f. Bal felső félkörös csatorna összefolyt mellsőbe vezet. 

emelkedése. 
12. ábra. b) 

A koponya h á t s ó f e l ü l e t e a n y a k s z i r t p i k k e l y l e v á g á s a e lő t t , 
ö. I. Öreg lik. ny. b. r. Nyakszirt bütyök része. 
ny. p. Nyakszirt pikely. ny. b. Nyakszirt bütyök. 
ny. g. Nyakszirt gümö. 
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